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Tervehdys, kanssakulkija! 

 

ViikkoRaha on tällä kertaa muodoltaan Talo-

usPaperi. Syyskuun numerossa käsitellään 

kärkevällä kulmalla mehukkaita aiheita, sekä 

luodaan katsaus maailmantalouden tilaan si-

joittajan silmin. 

 

 - Terhi, Jaakko ja Matias 

Etäisenä mutta kiinnostuneena yhteiskunnan 
seuraajana olemme ällistyneitä siitä, että 
useampi ihminen ei vaurastu. Suomessa moni 
kotitalous tienaa hyvin, ja olemme nähneet 
läheltä, kuinka tavalliset melko pienituloiset ih-
miset lähtevät kasvattamaan merkittävää varal-
lisuutta.  
 
Kun vaurastuminen kerran on mahdollista ja 
näyttää siltä, että sosiaali- ja eläketurva heik-
kenee pakon edessä, miksi useammat ihmiset 
eivät vaurastu? Olemme arjessa löytäneet 11 
syytä, jotka selittävät ilmiötä.  
 

1. Ei ole määritelty, mitä vauraus tarkalleen 

ottaen tarkoittaa. Järkevä ihminen tunnustaa, 
että kokonaisvaltaiseen vaurauteen kuuluu 
muutakin kuin rahaa, mutta taloudellisella run-
saudella on kuin onkin merkittävä rooli. Raha ei 

ehkä tee onnelliseksi, mutta en puute tekee on-
nettomaksi. Jos totta puhutaan, raha tuo 
vaihtoehtoja, paljon vaihtoehtoja. Jos vaurautta 
ei ole itselleen määritellyt, ei sitä tietenkään 
koskaan voi saavuttaakaan. Määrittele vauraus 
omilla ehdoillasi itsellesi tarkasti. 
 

2. Tehdään vauraudesta liikkuva maali. Liik-
kuvan maali ongelma on se, että sitä ei voi kos-
kaan saavuttaa. Sovi itsesi kanssa etukäteen 
ehdot, milloin sallit itsesi olevan vauras. 
Huomaat että se onkin lähempänä ja arkisempi 
unelma kuin uskoisit. Tässä ei siis ole kyse 
mistään yhteismitallisesta mittarista, jonka mu-
kaan ihminen joko on tai ei ole vauras. Kyse on 
siitä, mitä vauraus rehellisesti sanottuna sinulle 
merkitsee. 
 
 

11 syytä, miksi ihmiset eivät vaurastu 
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3. Määritellään vauraus niin, että se tuntuu 

mahdottomalta saavuttaa. Ole järkevä. Pohdi 
tarkkaan, mitä todella haluat. Ole rehellinen 
omille unelmillesi. Älä lankea iltapäivälehtien 
höpöhöpökuvaan miljonääreistä, jotka lentävät 
aina helikopterilla kylään tuttaville. Jälleen ker-
ran pohdi, mitä vauraus sinulle todellisuudessa 
on. 
 

4. Mahdottoman määritelmän vuoksi ei us-

kota, että vaurastuminen on itselle 

mahdollista. Jos vauraus on määritelty niin, 
että se on saavuttamaton harha, ei sen eteen 
ole realisista tehdä mitään. Sinun on määriteltä 
vauraus niin, että uskot voivasi ennen pitkää 
sen saavuttaa. Kun määrittelet tarkasti sen, mitä 
vauraus sinulle merkitsee, huomaat ettei kyse 
olekaan mistään mahdottomasta.  
 

5. Ei pidetä vaurastumista ehdottoman 

tärkeänä. Varallisuus ei kerry vahingossa, ja 
vahingossa saatu varallisuus usein katoaa. 
Vaurastumisen on oltava prioriteetti. Sen eteen 
on tehtävä uhrauksia niin taloudellisesti kuin 
muillakin elämän alueilla. Sen on oltava sisäis-
esti pakollista. 
 

6. Puuttuu realistinen suunnitelma. Hyvä 
suunnitelma on selkeä ja kirjallinen. Se jättää 
varaa epäonnistumisille ja ottaa huomioon sen, 
että edessä on odottamattomia vastoinkäymisiä. 
Ilman suunnitelmaa on tunteiden ja muistami-
sen varassa. Vaurastumisen onnistumiseen tar-
vitaan aina hyvä suunnitelma. 
 

7. Ei seurata suunnitelmaa. Suunnitelma on 
käytännössä yhtä hyvä kuin sen toteuttaja. Kun 
suunnitelma on tehty, sitä on seurattava ilman, 
että sitä jatkuvasti kyseenalaistetaan. Jos suun-
nitelma ei ole hyvä, sitä on muutettava, mutta 
hyvää suunnitelmaa pitää aina noudattaa. 
 

8. Luovutetaan vastuu asiantuntijoille. Vas-
tuu omasta taloudesta ja varaustumisesta on 

aina itsellä. Vaikka muut asiantuntijat auttavat 
sinua, kukaan ei pidä huolta rahoistasi yhtä hy-
vin kuin sinä.  
 

9. Luovutetaan vastoinkäymisten edessä. 
Odottamattomat vastoinkäymiset ovat annettu 
asia. Kyse on kriiseistä, jotka tapahtuvat ta-
loudessa tai jollakin muulla elämän alueella 
huolimatta siitä, että teet parhaasi. Älä koskaan, 
koskaan luovuta. Laske jo aluksi sen varaan, 
että kaikki maksaa tuplasti niin paljon kuin kuvit-
telit ja että kaikki vie kolme kertaa niin kauan 
aikaa kuin kuvittelit.  
 

10. Ei ajatella omaa taloutta bisneksenä, 

jonka tarkoitus on jättää ylijäämää viivan 

alle. Jos yhtiö ABC:n liikevaihto on 60.000 eu-
roa vuodessa ja tulos nolla, moni ei pitäisi 
yhtiötä hyvänä. Kuitenkin jotenkin kuvitellaan, 
että perhe Oy Virtanen Ab:n on ihan OK tehdä 
nollatulos vuodesta toiseen. Jos tarkoitus on 
vaurastua, pitää jättää ylijäämää. Se on erittäin 
fiksua siitäkin huolimatta, että vaurastuminen ei 
olisi tavoitteena.  
 

11. Annetaan toisten ihmisten optimismin tai 

pessimismin vaikuttaa suunnitelmaan. Tulet 
kohtaamaan ihmisiä, jotka melko vakuuttavinkin 
argumentein ampuvat alas hyviä ideoitasi ja 
suunnitelmiasi. Tulet myös kohtaamaan ihmisiä, 
jotka saavat sinut innostumaan asioista, jotka 
eivät kuulu suunnitelmaasi tai eivät ole 
alkuunkaan järkeviä. Tee lopulta omat päätök-
sesi itse. Kuuntele avoimesti muita, mutta ole 
varovainen, keneltä lopulta otat neuvoja. 
 
Meistä jokainen löytää itsensä joskus näistä ti-
lanteista. Oleellista on se, että tunnistamme ja 
tunnustamme tilanteen, jotta pääsemme kor-
jaamaan sen. Vaurastuminen - mitä ikinä se 
sinulle sitten tarkoittaakaan - on joka tapauk-
sessa työn ja uhrauksen takana, joten jos sel-
laista tavoittelee, on syytä pitää se tärkeänä 
päämääränä kirkkaana mielessä.  
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Jos olet tyytymätön taloudelliseen tilanteeseesi, 
tässä on kuusi asiaa, jotka voit tehdä paranta-
aksesi sitä.  
 

1. Toivo parasta. Toivo mahdottomia. Toivo 
että voivat lotossa, ettei tarvitse enää maksaa 
koskaan veroja, että perit tuntemattomalta suku-
laiselta paljon varallisuutta, voitat Haluatko mil-
jonääriksi -ohjelmassa tai pääset rikkaisiin 
naimisiin. Toivo sydämesi kyllyydestä. Älä vain 
odota, että toiveesi toteutuvat. Toivominen kun 
ei ole mikään strategia. 
 

2. Säästä enemmän ja sijoita erotus. Eliminoi 
kaikki sellainen, josta maksat ja joka ei tuota 
sinulle paljon mielihyvää. Sano viileästi "ei" 
monille asioille, jotta voit sanoa intohimoisesti 
"kyllä" haroville asioille. Kuluta toki rahaa, mutta 
huolehdi että todella nautit siitä. Järkevä ihmi-
nen tekee kulutussuunnitelman. Voit myös 
kahden viikon ajan kirjoittaa ylös kaikki ostok-
set, joita teet. Huomaat ostoksiisi liittyviä käyt-
täytymismalleja, joita et tiennyt ja joista et pidä. 
 

3. Muuta elämäntapaasi. Tämä ei välttämättä 
tarkoita elintason alentamista. Kuinka voisit 
muuttaa elämäntapaasi alentamatta elin-
tasoasi? Pohdi suhdettasi vaikkapa vaatteisiin 
ja kosmetiikkaan.  
 

4. Nosta tulojasi. Toisin saonen ansaitse 
enemmän. Ansaitsemisessa kyse on siitä, että 
lisätään arvoa. Seuraavaksi on muutamia 

ideoita. Muuta positioita. Hanki toinen työ. Hanki 
kassavirtaa tuottavia sijoituksia. Aloita osa-
aikainen bisnes. Aloita täysipäiväinen bisnes. 
Osta bisnes niin, että käytät vain vähän omaa 
rahaa. Ryhdy jonkun toisen bisneskumppaniksi. 
Neuvottele pomosi kanssa palkankorotuksesta. 
Pyydä lisää vastuuta ja lisää palkkaa.  
 

5. Hanki parempi tuotto sijoituksillesi. 
Useimmiten tämä tarkoittaa enemmän riskiä. 
Huolehdi siitä, että rajaat riskiäsi ja osaat hallin-
noida sitä.  
 

6. Sijoita velkaasi tänään ansaitaksesi va-

pautesi huomenna. Maksa pois velkojasi, jotka 
köyhdyttävät sinua. Siihen menee vähän aikaa. 
Kesti aikaa saada sinut tähän sotkuun, joten 
kestää hieman aikaa saada sinut tästä sotkusta 
ulos. Muista että korko voi kasvaa korkoa, joten 
kulutusvelkasi saattaa köyhdyttää sinua kiihty-
vällä tahdilla.   
 
Nämä ovat yksinkertaisia neuvoja, mutta eivät 
missään tapauksessa helppoja. Päätä ensin, 
mistä kulmasta lähdet tilannettasi parantamaan 
ja ryhdy sen jälkeen tositoimiin. Muista että 
mikään arvokas ei synny ilman uhrauksia. 
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USA:n, Euroopan, Englannin ja Japanin keskus-
pankit ovat kaikki tänä vuonna ilmoittaneet 
uusista elvytyskierroksista. Eteläisen Euroopan 
taloustilanne on veitsenterällä. Suomessa 
pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat sen kun 
nousevat. Samaan aikaan irtisanomisia on 
viimeisen kuukauden aikana jaettu enemmän 
kuin koko viime vuonna yhteensä. Pörssiyhtiö 
jakaa osinkoja juuri ennen kuin ilmoittaa mas-
siivisista irtisanomisista. 
 
Mitä tämä kaikki tarkoittaa yhteiskunnan ja si-
joittajan kannalta? 
 
Tämän julkaisun kirjoittajat ovat sitä mieltä, että 
viimeisinä vuosina yhteiskuntamme sosiaalinen 
side on heikentynyt. Eri yhteiskunnan osat eivät 
enää ymmärrä toisiaan eivätkä ole enää teke-
misissä riittävästi toistensa kanssa. 
 
Ensimmäinen sosiaalisen siteen rapauttaja on 
se, että monet ovat karvaasti huomanneet, että 
kovan työn tekijä ei saakaan enää ansionsa mu-
kaan. Sen sijaan pelastuspaketeilla on annettu 
ymmärtää, että pahat pojat pääsevät pälkähästä 
ja rehelliset maksavat niidenkin maksut, jotka 
eivät omiaan hoitaneet. 
 
Toiseksi moraalia on rapauttanut se, ettei 
säästäminen kannata. Säästöille ei saa korkoa, 
ja inflaatio syö pienenkin talletuskoron. Varas-
toidun ostovoiman säilyttäminen edellyttää sitä, 
että tavallisen kotitalouden pitää ryhtyä spekulo-
imaan omaisuuslajeilla (kuten asunnoilla), joista 
he eivät riittävästi ymmärrä ja jotka ovat jo 
valmiiksi inflatoituneet. Monet luottavat ns. pit-
kän ajan trendiin ymmärtämättä, että todellisuu-
dessa trendipoikkeamat voivat olla erittäin 
suuria ja kestää pitkän aikaa. 
 
Kolmas moraalin ja sosiaalisen siteen rapaut-
taja on se, että kansa kyllästyy lamauutisiin. Kri-
isin vellominen saa aikaan sen, että vaikka 
jälkiä ei ole siivottu, ihmiset ovat tottuneet heik-
koon tilanteeseen. He ottavat surutta lainaa - ja 
kaiken lisäksi saavat sitä. Kotitaloudet 

Suomessa ovat velkaantuneita ja kestävät 
huonosti systeemisiä kriisejä. 
 
Sosiaalisen siteen rapautuminen näkyy siinäkin, 
että viimeisen vuoden aikana on yleistynyt puhe 
siitä, että rikkaat eivät ymmärrä ns. tavallisen 
kansan elämää. Onpa julkisuudessa esitetty 
sellaistakin, että rikkain 1 % pitäisi Suomessa 
tapaa. (Ilmeisesti väitteen esittäjä ei ymmärtänyt 
sitä yksinkertaista tosiasiaa, että tilastollisesti 
joku on aina rikkain 1 % vaikka väkivaltaan 
ryhdyttäsiinkin.) 
 
Omaisuuslajimarkkinat puolestaan ovat tulleet 
riippuvaiseksi julkisesta elvytysavusta. Hyvä 
kysymys onkin se, onko setelirahoituskierrok-
silla laskeva rajahyöty eli onko saatu lisähyöty 
aina aiempaa pienempi. Näyttäisi olevan, että 
markkinoiden elvyttämiseen on annettava jatku-
vasti suurempia panoksia. QE 1 ja QE 2 eivät 
merkittävästi parantaneet työllisyyttä puhumat-
takaan ostovoimasta, koska inflaatio heikensi 
sitä. 
 
Finanssikriiseistä ja elvytyspaketeista on muu-
tama opinkappale, jotka tahdomme tässä jakaa. 
 
Ensiksi, pelastuspaketit näyttävät valtaosan ai-
kaa aiheuttavan enemmän ongelmia kuin mitä 
ne ratkaisevat, minkä vuoksi niitä tulisi käyttää 
ainoastaan erittäin harvoin ja erittäin painavin 
perustein. Tärkeintä on lopettaa niiden käyttö 
viimeistään sitten, kun huomataan, että saatu 
hyöty pienenee. 
 
Toiseksi, vaikka tiedämme että kriiseissä omai-
suuslajien arvot laskevat, juuri kukaan ei osaa 
sanoa sitä, mitkä omaisuuslajit romahtavat eni-
ten j akuinka paljon. 
 
Kolmanneksi, tietyt negatiiviset markkinasig-
naalit edeltävät aina kriisiä. Ensimmäisiä kriisin 
oireita on tyypillisesti se, että osakkeiden, asun-
tojen, raaka-aineiden tai velkakirjojen hinnat 
laskevat. Sanomattakin on selvää, että mitä 
suurempi on velan suhde varallisuuteen, sitä 
herkempi systeemi on kriisille. Aasian valuuttak-
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riisi on Euroopalle esimerkillinen sikäli, että sitä 
edelsi se, että 1990-luvulla reaalitalouden ti-
lanne heikkeni pitkään ja merkittävästi ennen 
suurta kriisiä. 
 
Neljänneksi, kiriisit harvoin tapahtuvat eristyk-
sissän. Useimmiten ne leviävät maasta ja ta-
lousalueesta toiseen. Aasian kriisin tapauk-
sessa sijoittajat eivät myyneet osakkeitaan heti 
heinäkuun alussa 1997. Perustelu oli se, että 
Thaimaan ongelmat eivät kuulemma leviä 
muualle Aasiaan. (Myös Suomessa kuulee 
joskus väitettävän, että asuntojen hintojen 
nousu kertoo enemmän Suomen talouden vah-
vuudesta kuin liian alhaisesta korkotasosta.) 
 
Viidenneksi, omaisuuslajien arvot saattavat 
laskea matalemmalle tasolle kuin edes pessi-
mistit odottivat ennen kriisiä. On tärkeää ym-

märtää, että omaisuuslajien arvot voivat laskea 
paitsi siksi, että niiden hinnat laskevat myös 
siksi, että valuutan arvo laskee - ja näiden yh-
distelmänä. 
 
Kuudenneksi, suuret kriisit synnyttävät ns. once
-in-a-life-time -ostomahdollisuuksia. Esimerkiksi 
Indonesian osakemarkkina on noussut pohjis-
taan yli 16-kertaiseksi. 
 
Mielestämme yleinen keskustelu ei riittävästi 
kiinnitä huomiota maailman talouskriisien frek-
venssiin. Monet sijoittajat tekevät sen virheen, 
että he ovat jatkuvasti sijoittaneet likvidin varal-
lisuutensa. Vaihtoehtoinen strategia voisi 
pitäytyä suurelta osin käteisessä ja ostaa aino-
astaan suurten romahdusten jälkeen ja silloinkin 
vasta, kun nousutrendi on jo alkanut. 
 

Seuratessa uutisvirtaa ja katsel-
lessa osakemarkkinoiden kehi-
tystä ei voi välttyä siltä ajatuk-
selta, että osakemarkkinoilla on 
taipumus irtautua reaalitalou-
desta tai ainakin reaalitalouden 
kehityksen odotuksista. Tällä 

hetkellä USA:n suuret indeksit ovat vuoden 
2007 huippujen läheisyydessä, ja arvostustasot 
odottavat tuloskunnon pysyvän hyvänä myös 
tulevaisuudessa.   
 
Tietävätkö osakemarkkinat jotakin, mitä me 
muut emme tiedä? Voiko sittenkin olla niin, että 
Kiinan hidastuva talous ja velkaongelmainen 
Eurooppaa eivät vaikuta yritysten tulevaisuuden 
tuloksentekokykyyn?  

 
 
 
Laivarahdin hinnan painuminen vuoden 2009 
pohjien tuntumaan ja suurten lentorahtiyhtiöiden 
huolestuneet tulevaisuudenohjeistukset ovatkin 
vain pelkureiden puhetta. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että kotimaiset irtisanomisemmekin olisivat häti-
köintiä, sillä talouskasvu palaa pikaisesti kiivaal-
le kasvu-uralle.  
 
Mitäpä jos tilanteen tulkinta ei olekaan näin yk-
sioikoista, vaan keskuspankkien vastapainettu 
raha tekee tepposet ajaen sijoittajia etsimään 
suojaa tulevaa inflaatiota vastaan mitä erilaisim-
mista paikoista? Voisiko olla näin, että lisäelvy-
tys olisi suuruudeltaan sellainen, että se voisi 
peitota Kiinan kyyryyn painuvan talouden mark-
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kinoille jättämän kuopan? Mikäli näin on, on-
kin keksitty kätevä ikiliikkuja, ja rahaa paina-
malla pian kaikilla on varaa kaikkeen! Vai käy-
köhän siinä kuitenkin niin, että pian juuri kel-
lään ei ole varaa juuri mihinkään?  
 
Tätä pohtiessamme mietimme, kuinka help-
poa olla sijoittaja pitkäkestoisella nousukau-
della. Osakkeisiin voi sijoittaa paljoa päätä 
vaivaamatta vaikka kuukausittain kertaakaan 
käppyrään edes vilkaisematta. Asuntosijoitta-
jaa hellitään nousevilla hinnoilla. Bsnekset 
porskuttavat mukavasti. Tultaessa aikakau-
teen, jota leimaavat toinen toistaan suurem-
mat kriisit, valtioiden ja keskuspankkien inter-
ventiot, satunnaisen epästabiilit sijoitusmarkki-
nat eivät ole kestävällä tavalla tapahtuvan 
kansatalouden kasvun kannalta hedelmällistä 
aikaa. Varallisuuden kerryttämiseksi tulee olla 
hereillä ja nopealiikkeinen, sillä mahdollisuuk-
sia on vaikka millä mitalla, mutta ne kestävät 
vain pienen hetken.  
 
Nyt ei ole tarkoitus synkistellä vaan katsoa 

kriittisin silmin maailmaa. Pysähtyminen kes-

kuspankkien taseen kokoa osoittavien kuvaaji-

en ääreen ja kullan hinnan tarkastelu rinnan 

näiden kanssa herättää mielenkiintoisia aja-

tuksia.  

USA:n S&P 500 -indeksi on jaksanut ponnis-
taa kesän pohjilta vuoden uusille huipuille eikä 
matkaa vuoden 2007 korkeimmalle tasolle-
kaan ole enää valtavan paljoa. Pitkään kestä-
neet trendit johtavat vääjäämättä tuleviin kor-
jausliikkeisiin, mutta suuri kysymys on korja-
usliikkeen alun ajankohta. Viikkokuvaajaan on 
piirtymässä vaaran merkistöä. Negatiivinen 
poikkeama hinnan ja liikkeen voimaa kuvaa-
van MACD-histogrammin välillä kertoo tämän 
junan kulkevan vanhoilla höyryillä. Vahvat liik-
keet päättyvät harvoin ilman yritystä testata 
edellisiä huippuja. Tämän ajatuksen valossa 
olisi luontevaa, että syyskuun huippua kohti 
yritettäisiin pinnistää uudelleen ja tämän liik-
keen voiman aikana meille selvinnee markki-
noiden kokonaisterveydentila. Jo tälläkin het-
kellä kertyneiden voittojen suojaaminen ja 
pääomien suojaaminen on suositeltavaa. 
 
Sijoittajina meidän ei kannata rynnätä johto-
päätöksiin vaan pyrkiä katsomaan asioita use-
ammalta kantilta, ennen kuin vedämme johto-
päätöksiä. S&P 500 -indeksin keikkuessa lä-
hes korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2007 
lopun ei samaa voi sanoa Saksan DAX-
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indeksistä tai kotimarkkinoitamme kuvaavasta OMXHPI-osakeindeksistä.  
 
DAX on ollut merkittävällä tavalla vahva ponnistaessaan kesän notkosta, jaksaen uudelle vuoden 
2012 huipulle ja jääden avain sormenkurotuksen päähän vuoden 2011 huipuista. Pitkä ja polveile-
va matka on tarjonnut sijoittajalle paljon mahdollisuuksia, mutta myös valtavasti turhautumista ja 
päänvaivaa.  
 
Helsingin OMXHPI-indeksin nousu kesän pohjilta on jäänyt merkittävällä tavalla alkuvuoden hui-
pun alapuolelle. USA:n keskuspankin uusien elvytystoimenpiteiden uutisointi sai indeksin loikkaa-
maan, mutta matka katkesi 5800 pisteen vastustasoon, joka on ollut merkitsevä vuoden 2011 elo-
kuusta saakka.  
 
OMXHPI on laskenut päättäväisesti nousupyrähdyksen jälkeen. Liike on toistaiseksi valuttanut 
indeksin hieman 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle, mutta pysähtynyt pienemmälle tuki-
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tasolle. Alapuolella on aukko eli GAP, joka vetää tällä hetkellä indeksiä puoleensa magneetin ta-
voin. Alapuolella 5200 pistettä toimii seuraavana merkittävämpänä poikittaisena tukitasona. Olisi 
yllättävää, mikäli lähipäivät eivät toisi uutta yritystä kivuta kohti 5800 pisteen tasoa. Samalla ta-
voin kuin alkuvuoden huipunmuodostuksessa pyristeltiin hetki uudelleen ylöspäin 200 päivän liu-
kuvan keskiarvon testauksen jälkeen ennen alamäen alkua. 
 
Indeksin sielunelämän tulkintaa mielenkiintoisempaa on havainnoida OMXHPI-indeksiä suhtees-
sa DAX- ja S&P 500 -
indekseihin. OMXHPI:lla on ollut 
tapana muodostaa liikkeen huip-
pu ennen kahta suurempaa in-
deksiä. Näin tapahtui mm. ke-
sällä 2010, 2011 ja talvella 
2012. Onko nyt käynnissä sama 
periferiapörssille tyypillinen en-
nakointi, joka antaa viitteitä suu-
rempien indeksien tulevista liik-
keistä? Suuri raha pakenee pie-
niltä ja vähemmän likvideiltä 
markkinoilta epävarmuuden 
kasvaessa.  
 
Varmuutta tästä emme tieten-
kään saa kuin vasta jälkikäteen, 
mikä ei ole kovinkaan käyttökel-
poista tietoa enää. On kuitenkin 
syytä pysähtyä nähdessämme 
huipunmuodostuksen piirteitä 
S&P 500 -indeksissä, ja DAX on 
aivan suuren vastustason ala-
puolella samalla, kun aikaisem-
min huippuja ennakoinut koti-
pörssimme on alkanut valua 
päättäväisin elkein. 

OMXHPI 

DAX 
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Merkillepantavaa on myös se, kuinka ennen vuoden 2007 huippua OMXHPI sekä Saksan DAX 
kulkivat kuin yhtä matkaa ja vieläpä niin, että OMXHPI oli näistä indekseistä voimakkaampi. Hel-
singin indeksi jaksoi vielä uusiin huippuihin, vaikka Saksan DAX oli jo korkeimman tasonsa näh-
nyt. 2009 pohjien jälkeen suuri kuva pysyi vielä samankaltaisena vuoden 2011 huippuun nähden, 
vaikka DAX oli suhteellisesti huomattavasti vahvempi. Tämän jälkeen OMXHPI indeksin kulku 
onkin ollut huomattavasti vaatimattomampaa.  
 
Sijoittaja ei nykypäivänä ole sidottu tekemään sijoituksiaan yhteen pörssiin, yhteen maahan tai 
edes yhteen omaisuuslajiin. Tätä vapautta kannattaa käyttää hyväksi. Sijoittaminen on itsessään 
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Kulta ja hopea ovat molemmat 
olleet laskevan trendin kourissa 
vuodesta 2011 lähtien. Hopea 
näki huippunsa keväällä ja kulta 
loppukesästä 2011. Hiljaiselon 
jälkeen sijoittajien mielenkiinto 
kultaa ja hopeaa kohtaan on 
jälleen kasvanut keskuspank-
kielvytyksen laajenemisen myö-
tä.  
 
Kullan hintaliikettä tarkasteltaes-
sa kannattanee vielä palauttaa 
mieliin kuva keskuspankkien 
taseesta, Kiinan valuuttavaran-
toreservistä sekä kullan hinnas-
ta. Ihan kokonaan ei kannata 
tuudittautua sen ajatuksen va-
raan, että maailma nyt olisi sa-
moin kun se oli kymmenen vuot-
ta sitten. Se mikä oli totta sijoit-
tamisesta vielä 90-luvulla, ei kai-
kin osin valitettavasti enää ole 
tietoa, johon kannattaa nojata.  
 
Suomen asuntomarkkinat ovat 
varsin erikoisessa tilassa. Sen 
tunnistaa osin siitä, että keskus-
telua käydään kiivaasti sen puo-
lesta, että asunnot eivät ole kal-
liita tai kuplassa, vaikka ne ovat 
nimellishinnoiltaan historiallisella 
huipulla sekä käytetyissä asun-
noissa että uudiskohteissa.  
 
Vuokratasot ovat asuntojen hin-
toihin suhteutettuna kivuliaan 
alhaisella tasolla kaikissa suu-
rimmissa kaupungeissa ja jopa 
niiden ulkopuolella. Tähän on 
päädytty alhaisen korkotason 
myötä.  
 
Vaikka hintahuippujen ajoittami-
nen varsinkin asuntomarkkinoil-
la on erityisen vaikeaa, nykyi-
nen asuntomarkkinoiden tilanne 
saa kavahtamaan. Suurta osaa 
asuntomassasta koskettaa tule-
vat suuret ja hyvin lähellä ole-
vat peruskorjaukset. 
 
Kun huomioidaan myytävänä olevien asuntojen määrä suhteessa aikaisempiin vuosiin, on pakko 
hieraista silmiä. Tasapainossa oleva asuntomarkkina ei ole sellainen, jossa hinnat nousevat ja 
samanaikaisesti myytävänä olevien asuntojen määrä hipoo historiallisia huippujaan. Hintatasoa 
pitää yllä alhainen korkotaso, hyvä työllisyystilanne ja laskun katalyytin puuttuminen. Pelkästi kor-
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kotason nousu merkittävästi eli normaalille 4 prosentin tasolle ajaa suuren osan asuntovelallisia 
ongelmiin. Vielä jos tähän yhdistetään heikkenevä työllisyystilanne sekä päälle iskevä putkis-
tosaneeraus, kuva ei ole enää lainkaan kesäinen. 
 
Oman varallisuuden kanssa tilanne on hieman sama kuin Nooalla arkkia rakentaessa. Au-
tiomaassa varaudut rankkasateeseen, joka tuo tulvan. Niin se nytkin omalla tavallaan on. Kaikille 
sijoituksille on aikansa, ja aktiivisen sijoittajan kannattaa miettiä kuinka omaisuutensa hajauttaa ja 
milloin siirtyy omaisuuslajista toiseen tai ainakin sijoitusalueelta toiselle.  
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