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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

Kesä. Maailmantalous. Markkinat. Ajankoh-

taista tehtävää ja opittavaa. Toivottavasti 

kaikilla on tärkeämpää tekemistä kuin poh-

tia raha-asioita kesällä. Toivotamme kaikille 

iloisia juhannuksen jälkeisiä kesäpäiviä! 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Raha on yhtä arka aihe kuin politiikka, 

uskonto ja seksi. Onkin usein hyvä idea 
pitää omat ajatuksensa ominaan sen si-

jaan, että jatkuvasti sallii maailmanku-
vansa törmätä toisten kanssa. Mikä sitten 
aiheuttaa sen, että rahasta on niin erilai-

sia käsityksiä? 
 

Eräs syy on arvot. Arvot vaikuttavat pal-
jon siihen, millaisia valintoja pidemmän 
päälle teemme. Raha-asioissa arvot näky-

vät niin räikeästi, että itse asiassa muo-
dostuu erilaisia ihmistyyppejä. Alla on ta-

loudellisen aikuistumisen askeleita, jotka 
hahmottavat näitä ihmistyyppejä sen pe-

rusteella, miten he ajattelevat rahasta. 

Kuluttaja 

Kuluttajalla ei yleensä ole mitään sijoitet-

tavaa, koska hän kuluttaa kaiken sen, 
minkä tuloina saa. Valitettavan usein ku-
luttaja ratkaisee rahaongelmiaan lainaa-

malla lisää rahaa. Vaikka heillä voi olla 
jotakin varallisuuttakin, heidän velkamää-

ränsä suhteessa varallisuuteen ja tuloihin 
on yksinkertaisesti liian korkea. Suurim-

maksi osaksi kuluttaja ei ole tietoinen ku-
lutustottumuksistaan eikä tunne rahan 
toimintaperiaatteita. 

 



2   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 29.6.2012  

 

Kuluttaja sanoo suurimmaksi ongelmaksi 

aina sen, että tuloja ei ole riittävästi. Eri-
koista on tietenkin se, että mikään tulo-

määrä ei tunnu riittävän. Kuluttajalla voi 
olla suuretkin tulot, mutta kaikki vaan ku-
luu. Mitä suuremmat tulot hänellä on, sitä 

enemmän hänellä on velkaa. Hän ei ym-
märrä, että raha tai sen puute ei ole hä-

nen ongelmansa, vaan hänen kulutustot-
tumuksensa. 
 

Kuluttaja riitelee kotona rahasta ja kulu-
tustottumuksistaan. Hän oikeuttaa yliku-

luttamistaan kaikenlaisilla joskus melko 
vakuuttaviltakin kuulostavilla syillä. Ku-
luttaja saattaa näyttää varakkaalta ulos-

päin, mutta todellisuudessa hän on usein 
parin palkkakuitin päässä konkurssista. 

 
Kuluttajat saattavat olla korkeasti koulu-

tettuja. Mitä tulee rahaan ja sijoittami-
seen, heillä ei kuitenkaan ole kummoista 
ymmärrystä aiheesta. Osa sanoo, ettei 

ymmärrä rahasta mitään eikä koskaan 
tule ymmärtämään. Osa on kyynikkoja, 

jotka osaavat älykkään kuuloisesti kertoa, 
miten jokainen tekemäsi sijoitus on huija-
us. Heille turvallisuus on tärkeämpää kuin 

oppiminen. He myrkyttävät ympäristönsä 
nopeasti, ja heistä kannattaa nopeasti 

hankkiutua eroon. 
 
Kyynikko sijoittaa vasta, kun on saanut 

riittävän sosiaalisen todisteen sijoituksel-
leen. Se tapahtuu vasta silloin, kun mark-

kina on jo noussut korkealle, ja kaikki 
muutkin tuntuvat sijoittavan. Älykkäät 
sijoittajat tosin ovat jo poistuneet markki-

noilta. Kyynikko ottaa kiinni markkinoista 
huipulla, ja hänen ylpeytensä estää häntä 

myymästä, kun markkina laskee. Myö-
hemmin hän käyttää omaa hölmöyttään 
todisteena ja sanoo toisille: ”Katso nyt! 

Minähän sanoin, että siinä käy näin!” 
 

Kaikki luottoyhtiöt markkinoivat tuottei-
taan kuluttajille. Heidän bisneksensä pe-
rustuu siihen, että keskiluokkainen kulut-

taja lainaa heiltä rahaa kuluttamiseen ja 
maksaa elintavoistaan korkoa. Kaikkia 

muita kuin kuluttajia heidän rahakäyttäy-
tymisensä hirvittää, mutta omasta mie-
lestään he ovat turvassa. Yön pimeinä 

tunteina he tuntevat ahdistuksen rinnas-

saan, jota he sitten seuraavana päivänä 

lievittävät ostoksilla. 
 

Säästäjä 
Säästäjä on taloudellisesti valveutuneem-

pi yksilö kuin kuluttaja. Kuluttaja on saat-
tanut kasvaa säästäjäksi taloudellisen ah-

dingon vuoksi. Säästäjä osaa säästää ra-
haa, jonka hän usein laittaa pankkitilille 
tai matalakorkoiseen rahastoon riskin pe-

lossa. Yleisin käyttökohde säästöille on 
kuluttaminen. Hän säästää matkaan, tele-

visioon tai autoon. Hän uskoo käteisellä 
maksamiseen ja hän pelkää velkaa ja 
luottokortteja. Turvallisuus on hyvin tär-

keä arvo säästäjälle. 
 

Säästäjän ongelma on se, että inflaatio on 
hänen vihollisensa. Vaikka hän pelkonsa 
vuoksi tallettaa rahansa pankkiin ja saa 

jonkinlaista korkoa, yleinen hintataso 
nousee nopeammin kuin hänen säästönsä 

kasvavat korkoa. Jos säästöille saa kor-
koa 2% ja inflaatio on 2%, tuottoa ei syn-
ny. Säästäjä pysyy vain juuri ja juuri ylei-

sen hintatason nousun mukana. Usein on 
niin, että säästäjän korko on inflaatiota 

matalampi. Niinpä hän itse asiassa jää 
jälkeen. Hinta, jonka hän turvallisuudes-
taan maksaa, on se, että hänen säästön-

sä nakertuvat vuosi vuodelta inflaation 
vuoksi. Säästäjälle rahan paras käyttö-

kohde on parkkipaikka eli tili tai korkora-
hasto. 

 
On hyvä asia, että on säästöjä. On järke-
vää pitää 6-24 kk kuluja vastaava summa 

säästössä. Jos perheen kulut ovat 4000 
euroa kuukaudessa, minimissään 24000 

euroa voi olla järkevää pitää säästössä. 
Näin tilapäinen työttömyys tai suuri talou-
dellinen takapakki ei aiheuta välitöntä uh-

kaa selviytymiselle, vaan on aikaa saattaa 
perheen talous tasapainoon. 

 
Pankki rakastaa säästäjää, koska hän tal-
lettaa rahansa pankkiin. Pankki käyttää 

säästäjän talletusta liiketoimintaansa ja 
lainaa sen eteenpäin korkeammalla korol-

la kuin mitä säästäjälle talletuksesta mak-
setaan. Säästäjä muodostaa siten pankki-
toiminnalle tärkeän komponentin. 
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Säästäjä ei usein ole kiinnostunut sijoitta-

misesta, eikä sijoittajaa ja säästäjää pidä 
sekoittaa toisiinsa. Säästäjä saattaa pelä-

tä rahan häviämistä niin paljon, että hän 
ei halua ottaa mitään riskiä. Harvoinpa 
hän ymmärtää, että suurin riski on yleen-

sä juuri siinä, että ei ole mitään riskiä. 
Jos ei ole riskiä, harvoin on tuottoa. On 

vain varma häviö inflaatiolle, eikä raha 
tee säästäjän eteen töitä. 
 

Pitkän aikahorisontin sijoittaja 

Tämä ihmistyyppi on hyvin tietoinen tar-
peestaan sijoittaa. Pitkän aikahorisontin 
sijoittajalla on usein selkeä ja kirjallinen 

suunnitelma, jota hän seuraa taloudellis-
ten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hän 

opiskelee sijoittamista eikä tee hätäisiä 
päätöksiä. 
 

Pitkän aikahorisontin sijoittaja sijoittaa 
usein konservatiivisiin sijoituksiin. Hänellä 

ei useinkaan ole asuntoja ja kiinteistöjä, 
hyödykkeitä tai liiketoimia. Sen sijaan 
hän ostaa sitä, mitä sijoitusneuvoja hä-

nelle myy. Hänellä on usein hajautettu 
portfolio arvopapereita, eikä hän hätäile 

markkinoiden liikkeistä. Hän uskoo ”osta 
ja pidä” –strategiaan, joka aika-ajoin toi-
miikin. 

 
Pitkän aikahorisontin sijoittajalla on usein 

säästöjä ja hänen velkansa on järkevällä 
tasolla. Luottokortit on pääosin maksettu 

pois, ja kulutusluottoja ei juuri ole. Hän 
on tietoinen kulutuskäyttäytymisestään. 
Hän on pohtinut etukäteen, paljonko kuu-

kausittain hän sijoittaa. Hän on etukäteen 
laskenut, paljonko hän tarvitsee tuottoa 

päästäkseen tietyn ikäisenä eläkkeelle. 
 
Säästäjän kannattaa pyrkiä tälle tasolle 

välittömästi. Tällä tasolla asiat pidetään 
yksinkertaisena. Unohdetaan vaikeat si-

joitukset. Markkinoita ei yritetä voittaa ja 
velkavipua käytetään hyvin maltillisesti 
tai ei lainkaan. Tehdään pieniä diilejä,  

joissa opitaan. Jännittävällä tavalla talou-
dellinen älykkyys ja tietämys kasvaa, kun 

omaa rahaa laitetaan pöydälle. Taloudelli-
nen riippumattomuus on mahdollinen pit-
kän aikahorisontin sijoittajalle, ja valtaosa 

taloudellisesti riippumattomista ihmisistä 

onkin tällä tasolla. 

Älykäs sijoittaja 

Tämmöisellä ihmisellä on erittäin vakaa 
pohja turvallisia sijoituksia ja hänellä on 
erinomaiset rahankäyttötavat. Hän ei ole 

vasta-alkaja sijoittajana. Hänellä on pitkä 
historia tuotosta ja riittävän paljon viisa-

utta, joka tulee vain siitä, että on riittä-
vän usein hävinnyt tarpeeksi. 
 

Älykkään sijoittajan taseessa on merkittä-
vä määrä konservatiivisia sijoituksia, jot-

ka tuottavat tasaista tulovirtaa. Hänen 
velkansa on erittäin järkevällä tasolla va-
rallisuuteen ja tuloihin nähden. Tulot ovat 

huomattavasti suuremmat kuin menot. 
Hän etsii jatkuvasti tietoa sijoittamisesta 

ja on hyvin perillä maailmantaloudesta ja 
omaisuuslajeista. Hän on varovainen – 
mutta ei kyyninen. 

 
Älykäs sijoittaja pohtii etukäteen sitä, 

missä olosuhteissa ja milloin hän irtautuu 
sijoituksistaan. Niin sanottu exit-
suunnitelma on alusta lähtien otettu huo-

mioon. Hänellä on selkeät säännöt ja pe-
riaatteet sijoittamiseen, ja hän seuraa it-

se laatimiaan sääntöjään hyvin tarkasti. 
Hänen pääasiallinen huomionsa ei ole tu-
loissa vaan kassavirtaa tuottavissa sijoi-

tuksissa. Hän sijoittaa saamansa tuoton 
edelleen. Spekulatiivisiin hankkeisiin hän 

suhtautuu varauksella, eikä uhraa niihin 
montaa prosenttia sijoitussalkustaan. Hän 

usein jakaa tietonsa rahasta ja sijoittami-
sesta muille perheenjäsenilleen. Hänen 
lapsensa ovat pienestä pitäen hyvin peril-

lä siitä, kuinka vanhemmat laittavat ra-
han tekemään töitä. 

 
Älykäs sijoittaja on kasvanut tälle tasolle 
pitkän aikavälin sijoittajasta. Saatuaan 

riittävästi konservatiivista varallisuutta 
hän on alkanut tehdä omia diilejään ja 

osallistua toisten älykkäiden sijoittajien 
diileihin, jotka eivät ole avoimia julkiselle 
kaupankäynnille. Hän ei lähde ns. 

”kuumiin diileihin”, vaan tekee päätökset 
harkitusti ja numeroita katsellen. Hän 

osaa käyttää vipuvoimana toisten rahaa 
sijoituksissaan ja osaa suojautua erin-
omaisesti riskeiltä. Hän käyttää vipuna 

toisten ihmisten osaamista ja sijoittaa 
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usein maallikolle käsittämättömän kuuloi-

sen summan fiksuihin neuvonantajiin, ju-
ridisiin palveluihin ja omaisuudenhoitoon. 

 
Päällepäin älykästä sijoittajaa harvoin 
tunnistaa. Hän asuu tasokkaasti ja ajaa 

laadukkaalla kulkuneuvolla, mutta usein 
niistä ei näy hänen todellinen varallisuus-

tasonsa. Kenties mikä tärkeintä, hänen 
lapsensakaan eivät ihan tiedä, minkä ko-
koinen omaisuus hänellä on. Hän on ta-

loudellisesti enemmän kuin riippumaton. 
Hän taloudellisesti vapaa, ja omaisuuden 

tuottama kassavirta on laajasti ylijäämäi-
nen. 
 

Kapitalisti 

Harva ihminen pääsee tälle tasolle, eikä 
se ole missään tapauksessa kaikille tavoi-
teltavaa. Kapitalistin tarkoitus on luoda 

arvoa yhtäaikaisesti käyttämällä toisten 
ihmisten rahaa, aikaa, osaamista ja sys-

teemejä. Kapitalisti rakentaa kaikkia vipu-
voimia käyttäen systeemin, jossa yhdisty-
vät hyvä bisnes ja taitava sijoittaminen. 

Todellinen kapitalisti luo sijoituksia, jotka 
hän sitten myy markkinoille. Hän ei tar-

vitse omaa rahaa, koska hän osaa käyt-
tää toisten ihmisten rahaa ja osaamista 
niin hyvin. 

 
Kapitalisti on yhteiskunnassa joskus vi-

hattu henkilö, mutta hän on valtavan 
hyödyllinen hahmo. Valtava määrä ihmi-

siä on töissä, koska kapitalisti on alun pe-
rin luonut yhtiön. Hän maksaa paljon ve-
roja ja on vastuussa siitä, että niin monet 

maksavat veroja hänen luomastaan sys-
teemistä. Saahan jokainen työntekijäkin 

palkkaa, josta sitten maksetaan veroja. 
 
Kapitalisti ei ole sen ahneempi kuin muut-

kaan ihmiset. Hän on erikoinen taloudelli-
nen lahjakkuus samalla tavalla kuin virtu-

oosiviulisti on lahjakas muusikko. Molem-
pien kohdalla lahjakkuus yksin on riittä-
mätöntä, ja tarvitaan valtavasti harjoitus-

ta. Kapitalisti on yhteiskunnan ihmelapsi, 
joka synnyttää suunnatonta taloudellista 

arvoa. 
 
Kapitalisti varmistaa sen, että verotuloja 

on riittävästi varakkaan yhteiskunnan to-

della arvokkaisiin projekteihin kuten sosi-

aaliturvaan ja ympäristönsuojeluun. Jos 
kapitalisti ajetaan ahtaalle, hän siirtää 

systeeminsä sinne, missä se tuottaa pa-
remmin. Yhteiskunnat joutuvat sen vuoksi 
tasapainottelemaan veroasteen kanssa, 

jotta veroja kerätään riittävästi, mutta 
suurta arvoa synnyttäviä kapitalisteja ei 

ajeta kotimaasta pois. Tavalliselle kansa-
laiselle kapitalisti näyttäytyy vieraana, 
ahneena ja kohtuuttomana henkilönä. 

Joskus näinkin ikävä kyllä on, ja jotkut 
kapitalistit ovat ahneita – samoin kuin 

muutkin ihmiset. Harvoin asia on kuiten-
kaan niin mustavalkoinen kuin yleisesti 
kuvitellaan. 

 
Niin yhteiskunnilla kuin ihmisilläkin arjen 

ahtaus johtuu siitä, että tulevaisuus on 
kulutettu. Kapitalisti voi auttaa yhteiskun-

taa selviämään velaksi elämisestä. Ennen 
sitä hänellä on oltava hedelmällinen toi-
mintaympäristö, jossa hänen erityisky-

kynsä voi puhjeta kukkaan. 
 

Taloudelliseen aikuisuuteen kasvami-
nen 

Mikä sitten on se taso, jolle pitäisi pyrkiä? 
Mitään yhteismitallista taloudellisen aikui-
suuden tasoa ei voida määrittää, koska 

jokaisen ihmisen arvot ja tavoitteet ovat 
omanlaisiaan. Ei ole mitään yhteismitallis-

ta indeksiä, jolla ihmiseltä voidaan vaatia 
tietty taso. 

 
Silti – lienee selvää, että hyvä taloudelli-
nen tilanne on tavoiteltavampaa kuin 

huono taloudellinen tilanne. Jo ihmisen 
itsensä kannata on parempi, että hänellä 

on hieman varallisuutta. Ei ole järkevää 
elää velaksi – ei omaksi eikä yhteiskun-
nan velaksi. Ihminen on paremmassa 

asemassa, jos hänellä on enemmän tuloja 
ja enemmän varallisuutta. Raha antaa hä-

nelle vaihtoehtoja. Taloudellinen riippu-
mattomuus on tavoiteltavaa ensisijaisesti 
siitä syystä, että se antaa ihmiselle mah-

dollisuuden elää syvimpien arvojen mu-
kaisesi. 

 
Raha ei kuulu kaikkien ihmisten elämän-
tarinaan samalla tavalla. Jokaiselle on 

kuitenkin hyödyksi, että raha tekee töitä 
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ihmisen hyväksi. Näin elämässä on erään-

lainen liukuvoide, joka auttaa ahtaiden 
tilanteiden läpi. 

 
Suosittelemme, että lukijamme pyrkivät 
ainakin tasolle ”Pitkän aikavälin sijoitta-

ja”. Se antaa turvaa, mielenrauhaa ja va-

pautta. On yksinkertaisesti parempi olla 

taloudellisesti omavarainen aikoina, jol-
loin yhteiskunnan taloudelliset trendit 

ovat inhimillistä hyvinvointia vastaan. 
 
 

 

Kesän vuokrasesonki. Euroopan velkakri-

isi. Alhainen korkotaso. Alla on eräitä 
ajankohtaisia asioita, joita asuntosijoitta-

jan on nyt syytä ottaa huomioon. 
 

1. Tarkista rahoitus 
Asuntosijoituksille on varsin tyypillistä se, 

että jonkin verran velkarahaa käytetään 
sijoituksen hankkimisessa. Se on 
järkevästi mahdollista silloin, kun asunto 

tuottaa riittävästi kassavirtaa lainan mak-
samiseen takaisin pankille. Toisin sanoen 

konservatiivinen asuntosijoittaja vaatii 
sijoitukseltaan positiivista kassavirtaa. 
Näin sijoitusasunnon omistaminen ei ra-

sita omaa kukkaroa.  
 

Onnistuminen riippuu pitkälti kassavir-
rasta. Vaikka arvonnousu tuo pidemmän 
päälle taseeseen omaisuutta, kassavirta 

pitää velkarahaa käyttävän asuntosijoitta-
jan pelissä mukana. Kassavirta on kuin 

verenkierto. Se kun tyrehtyy, tyrehtyy 

pian kaikki muukin.  

 
Tarkista että rahoitus on sopiva. Eu-

roopan velkakriisi tuo epävarmuutta, ja 
rahoitusta voi olla ajoittain vaikea saada. 
Systeemisen kriisin aikana rahahanat 

ovat useimmiten kokonaan kiinni. Sijoit-
tajan kannattaa myös tarkistaa, että 

asuntosalkku kestää korkeankin koron. 
Voi myös olla järkevää harkita koron kiin-
nittämistä. Asuntosijoitukset ovat usein 

pitkän ajan sijoituksia, eikä korkotaso 
todennäköisesti pysy nykyisellä alhaisella 

tasollaan koko sijoituksen elinaikaa.  
 
Alla on esimerkki sijoitusasunnon kas-

savirrasta. Asunnon hankintahinta on ol-
lut 130.000 EUR, ja sitä varten on otettu 

70 % pankkilainaa eli 91.000 EUR. Laina-
aika on 25 vuotta. Alla on kaksi kassavir-

taesimerkkiä sekä 2 % että 8 % korko-
tasolla. 
 

Vaikka kassavirta olisi 2 % korolla nyt 
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positiivinen, mitä tapahtuu asunto-

salkulle, jos korkotaso onkin 8 %? Mon-
tako tämmöistä asuntoa on varaa omis-

taa? Tuskin kovin montaa. Joillekin yksi 
on liikaa, toisille vasta kymmenen. Laske 
omat numerosi auki jo hyvissä ajoin, niin 

korkotason nousun vaikutus ei tule 
yllätyksenä.  

 

2. Päivitä vuokrataso ajan tasalle 

Kesä on vuokrasesongin aikaa. Kysyntä 
on vilkasta, ja kesällä asuntojen vuokrat 

voivat olla normaalia paljonkin korkeam-
mat. Osa vuokranantajista ei ole vuosiin 
päivittänyt vuokratasoaan. Yleistä hin-

takehitystä perässä laahaavan vuokran 
voi korottaa oikealle tasolle indeksikoro-

tuksella tai tasokorotuksella. Yksity-
iskohtaiset ohjeet ja valmiit lomakkeet 
korotuksiin saat maksutta sivulta 

www.VuokrataanAsunto.fi  
 

3. Hyviä diilejä löytyy aina 
Asunnot ovat kalliita. Asunnot ovat aina 

olleet kalliita. Hyvän asuntodiilin tunnus-
merkki ei välttämättä ole se, että 

odotetaan välitöntä arvonnousua. Kär-
sivällinen sijoittaja voi rauhoittua sekä 
hinnan aaltoliikkeestä ja odottaa vuok-

ratulon maksavan lainan ajan kuluessa 
pois.  

 
Hyvä diili riippuu siitä, mitä sijoitukselta 
haetaan. Onko tavoitteena nopea voitto, 

kassavirta, varallisuuden säilyttäminen, 
varallisuuden kasvattaminen vai kenties 

eläketurvan luominen? 
 
Vuokratuotto ei ole ainoa tunnusmerkki 

hyvästä diilistä. Hyvässä sijoituksessa voi 
toteutua vahva positiivinen kassavirta, 

mehukas potentiaali arvonnousulle, 
mahdollisuudet muutostöihin, sijoituksen 

nettovuokratulon parantaminen (talon 
kustannuksia karsimalla tai vuokratuloa 
nostamalla) tai mikä tahansa näiden yh-

distelmä.  
 

Osa järkeävä ostamista on se, että jättää 
tunteet pois päätöksenteosta. Mitä enem-
män tietää alueen demografisesta ke-

hityksestä, työllisyystilanteesta ja trende-

istä, sitä helpompaa on löytää eri-

nomainen asuntosijoitus. Taitava sijoit-
taja osaa nähdä hyvää sellaisessa, mitä 

valtaosa pitää huonona. Kyse on 
viimekädessä numeroista.  
 

Hyviä diilejä löytyy joka markkinatilan-
teessa. Tänä päivänä se on huomattavasti 

vaikeampaa kuin vuosikymmen sitten. 
Pohdi, mitä sijoitukseltasi haluat ja 
harkitse tarkkaan, tukeeko tavoitteesi ja 

taloudellinen tilanteesi ostamista juuri 
nyt.  

 

4. Paranna jo hankittua sijoitusta  

Kun vuokralaiset vuosien kuluessa vaihtu-
vat, asunto kuluu. Se on normaalia. 

Asunto kannattaa pitää alueelle sopivassa 
kunnossa. Asunnon kunto vaikuttaa myös 
siihen, millaista vuokralaista haetaan.  

 
Vain mielikuvitus on rajana. Mikä eri-

nomainen keino synnyttää luovasta ajat-
telusta kassavirtaa. Alla on muutama 
vinkki, joilla asunnon arvoa ja viihtyvy-

yttä voi nostaa merkittävästi käyttämättä 
siihen paljoa rahaa:  

 
Asunnon maalaaminen. Yksi helpoim-
mista asioista on maalata tai maalauttaa 

asunto. Valitse sopiva väri asuinalueeseen 
ja rakennuksen tyyliin nähden. Vaikutusta 

voi korostaa valitsemalla vastavärejä 
oviin, ikkunankarmeihin tai listoihin.  

 
Vaihda postilaatikko. Kerrostaloissa 
postilaatikko on taloyhtiön puolesta jär-

jestetty suoraan oveen, mutta joillakin 
alueilla postilaatikon voi päättää itse. Yksi 

helpoimmista keinoista ensivaikutelman 
parantamiseen modernisoida posti-
laatikko.  

 
Verhot. Vaikka asunto vuokrattaisiin 

tyhjänä, kivat verhot lisäävät viihtyvyy-
den tunnetta asuntonäytöllä. Lisäksi voit 
harkita verhojen sähköistämistä, mikä on 

koto-Suomessa vielä harvinainen herkku. 
Sen esitteleminen luo asunnosta mod-

ernin mielikuvan ja tekee moniin ostaja- 
tai vuokraajakandidaatteihin hyvän vaiku-
tuksen. 
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Valaistus. Järjestä asuntoon korkeavolt-

tiset, kirkkaat valot. Valo tuo lisätilan tun-
tua ja lisää yleistä viihtyvyyttä etenkin 

vuoden pimeinä aikoina. Helppo keino on 
myös uusia asunnon valokatkaisijat, jotka 
tahtovat käytetyissä taloissa jäädä aina 

rakennusvuotensa näköiseksi.  
 

Ikkunat. Pese tai pesetä ikkunat. Kirk-
kaat ikkunat korostavat hyvää näkymää 
ja ovat yllättävän tervetullut pieni paran-

nus moneen asuntoon.  
 

Peilit. Varsinkin pienet asunnot näyttävät 
huomattavasti viihtyisimmiltä, jos seinällä 
on iso peili. Voit myös harkita sitä, että 

kokonainen vaatekaapin ovi on peiliä.  
 

Tiskikone. Pienissä asunnoissa kanta-
kaupungissa tiskikone on harvinaisuus, 

josta joku voi olla valmis maksamaan 
merkittävää lisähintaa. Jos tiskikone mak-
saa asennuksineen 400 EUR ja sen ansio-

sta vuokraa voi korottaa 20 EUR / kk, ti-
skikoneelle on juuri saatu 60 % tuotto.  

 
Kylpyhuoneen ja keittiön nopea mod-
ernisointi. Keittiön ja kylpyhuoneen 

saaminen modernin näköiseksi on nopein 
keino lisätä arvoa asuntoon. Se ei vält-

tämättä vaadi usein muuta kuin vetimien 
ja kodinkoneiden uusimista ja kenties 

ison peilin asentamista kylpyhuoneeseen.  

 
Asenna vaatekaappi. Myynnissä on 

vaatekaappeja, joissa on valmiiksi erittäin 
tehokas lokerointi. Olemme useaan ker-
taan nähneet, kuinka tämä pieni yksity-

skohta saa vuokralaisehdokkaan ihastu-
maan asuntoon ja haluamaan sen.  

 
Kaikkea työtä ei tarvitse tehdä itse. Usein 
pienikin muutos voi tehdä ihmeitä. Vain 

se, että muovimaton vaihtaa laminaattiin, 
vaihtaa vetimet, asentaa tiskikoneen ja 

kiinnittää seinälle ison peilin, voi synnyt-
tää suuren eron vuokrassa, jota asun-
nosta saa - varsinkin, jos asunto on ke-

skinkertaisessa kunnossa.  
 

Laske korjauksia sijoituksina sen sijaan, 
että katsoisit niiden euromääräistä hin-

taa. Jos parannukset maksavat 3000 
EUR, mutta niiden ansiosta asunnon 
vuokra nousee 100 EUR / kk, kyseessä on 

40 % tuotto. Sellaisen voi ostaa vaikkapa 
lainarahalla, koska tuotto riittää mak-

samaan lainan helposti pois. 

Viimekertaisen markkinoiden läpikäynnin jälkeen Helsingin osakemarkkina on pouk-

koillut tuki- ja vastustason välissä, jossa 5000 pistettä on ollut tähän asti päänvaiva-
na yläpuolella ja 4800 pistettä on tarjonnut tason, josta ostajat ovat olleet valmiita 

poimimaan marjoja koriinsa.  
 
OMXHPI-indeksi on pysytellyt laskevan trendiviivansa alapuolella, ja liike on ahdistu-

nut suippenevan kolmion kärkeä kohti. Lähipäivät tulevat tarjoamaan meille ratkai-
sun suuntaan tai toiseen. Pohjan pettäminen olisi ikävä asia osakkeenomistajille. 

Laskevan trendiviivan puhkaisu vastaavasti antaisi toiveita juoksulle 50 päivän kes-
kiarvon tasolle (punainen viiva), ja jopa 200 päivän liukuvan keskiarvon testaus voisi 
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tulla kysymykseen (sininen viiva). Pitkään paikallaan sahatessa indeksiin ”kertyy 

energiaa” aivan kuin jousen kasaan painamisessa, mikä purkautuu yllättävällä voi-
malla irti päästettäessä. Tämä pitkään jatkunut tiivistyvä liike saa meidät hieman 

varpaillemme. Jotain on varmuudella tulossa, mutta ei voi varmuudella päätellä, mitä 
se on. On parasta hakea perspektiiviä katsastamalla muita markkinoita. 
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Saksan DAX on ollut huomattavasti Helsingin OMXHPI-indeksiä vahvempi. Tämä ei 

ole tietenkään yllätys kuluneen vuoden kehitystä seuranneille. DAX on muodostanut 
vastaavan laskevan kiilan kuin kotipörssimmekin. Keskeisinä tasoina toimivat alla 

oleva 6000 pisteen tukitaso, laskeva trendiviiva sekä yläpuolella oleva vastustaso 
6400 pisteen kohdalla. Suurta ostointoa ei ole ollut nähtävissä, ja ostajat ovat leikki-
neet kissa ja hiiri -leikkiä myyjien kanssa. Pelot ovat pinnassa. Epävarmuus on suur-

ta. Kenelläkään ei ole tarkkaa näkemystä siitä, miten kriisi tulee etenemään ja millai-
set sen vaikutukset ovat talouden kehitykseen. Varmaa kuitenkin on, että pelko on 

itsensä toteuttavaa ja aiheuttaa vääjäämätöntä talouden hidastumista ja supistumis-
ta. 
 

USA:n markkinaa kuvaava S&P 500 -indeksi on jatkanut hermostunutta poukkoiluaan 
200 päivän liukuvan keskiaron molemmin puolin. Poikittaisliikkeen pohjana on toimi-

nut 1278 pisteen taso, ja huippu löytyy toistaiseksi 1363 pisteen kohdalta. Mielen-
kiintoisella tavalla tämä 1363 pistettä edustaa 61,8 % fiboncci-korjaustasoa huhti-

kuussa alkaneelle liikkeelle. Liike alaspäin on 1422 pisteestä 1266 pisteeseen eli 156 
pistettä. Nousu 1363 pisteeseen on 97 pistettä, joka on 62 % laskusta eli lähes koli-
kolleen fibonacci-korjauksen määrän. Ei näihin lukuihin tarvitse kenenkään uskoa ja 

sattumaahan ne saattavat olla, mutta samalla tavalla 1266 taso on 61,8 % korjaus 
2011 elo-lokakuun 1100 pisteen tukitasolta alkaneelle nousulle. Erikoisia sattumia 

tämä maailma onkin pullollaan. 
 
Mikäli S&P 500 -indeksi pystyy pitämään 1300 pisteen tason, on todennäköistä, että 

käynnissä on keskipitkä nousuponkaisu, joka voi hyvinkin kantaa indeksiä useita viik 
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koja ylemmille tasoille. 1300 pisteen lävistys taas tuo kesäkuun montun pohjan ta-
kaisin peliin suurella todennäköisyydellä, ja jopa alempien tasojenkin tavoittelu voi 

olla hyvin mahdollista. Merkitykselliset pohjat muodostuvat yleensä silloin, kun niitä 
käydään uudelleen testaamassa onnistuneesti. 
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Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 

Suuri mielenkiintomme kohdistuu tällä hetkellä kullan ja kultakaivosyhtiöiden väli-

seen suureen eroon. Kulta on korjannut elokuun huipusta, mutta pitänyt pintansa 
huomattavasti paremmin kuin sitä tuottavat yhtiöt. Eniten kylmää kyytiä ovat saa-

neet spekulatiiviset pienet kaivosyhtiöt. Ilmiö on sangen mielenkiintoinen, sillä kai-
vosyhtiöt ovat kultaan suhteutetulta arvostustasoltaan suunnilleen samalla tasolla 
kuin vuoden 2009 notkon pohjalla, jolloin maailman uskottiin loppuvan seuraavalla 

viikolla. 
 

Vertaamalla USA:n valtionlainojen kehitystä ja kultaa keskenään voimme nähdä, 
kuinka raha on paennut turvasatamaan. Tämä on lehdistön käyttämä pehmeä ja hei-
kosti maailmaa avartava ilmaus. Korkopapereiden voimakas nousu ja kullan suhteel-

linen lasku tarkoittaa sitä, että nyt uskotaan deflaation olevan nurkalla ja tuotosta ei 
kannata unelmoida. Raha pyritään säilömään sellaiseen paikkaan, jossa se menettäisi 

vähiten arvoaan. Kuvaajasta nähdään, kuinka ensin kulta ja korkopaperit kulkivat 
käsi kädessä kuin tuore kesäfestaripariskunta.  
 

Sekä inflaatioleirin että deflaatioleirin kannattajat olivat yhtä päättäväisiä kannas-
taan, kunnes tiet erkanivat huhtikuussa. Jossain vaiheessa on todennäköistä että tä-

mä ero tulee kuivumaan vielä kasaan. 
 

Tällä hetkellä markkinat ovat sellai-
sella tolalla, että kesäloman pitämi-
nen on varsin hyvä ajatus. Pohjat 

voivat piirtyä näille main, mutta sii-
tä ei toistaiseksi ole vielä suurem-

paa näyttöä, pelkkiä arvailuja vain. 
Tosiasia kuitenkin lienee se, että 
suuria ongelmia ei ole ratkottu, eikä 

Kiinan talouskaan ole kovin hyvässä 
hapessa, vaikka siihen ei täällä 

omilta murheilta ehditä paljoa kiin-
nittää huomiota. Pidetään turvavyöt 
kiinni ja keikkuvassa veneessä pe-

lastusliivit päällä. Kesä on upeaa ai-
kaa, joten nautitaan siitä! 
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