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Rahan hallinnassa ja henkilökohtaisen varal-
lisuuden kerryttämisessä on viisi osa-aluetta, 
jotka pitää hallita, jotta onnistuminen on 
mahdollista. Nämä ovat tulot, kulutus, säästämi-
nen, korkoa korolle -kasvu ja jakaminen. 
 

1. Tulot. Vaikka koulun penkiltä saakka tavoit-
teena olisi ollut suuret ansiot, tulot eivät kos-
kaan yksinään riitä varallisuuden kerryt-
tämiseen. Sellaista tulomäärää ei ole olemassa, 
jota ei voisi kuluttaa. Jollakin kummallisella ta-
valla kulutuksella on taipumus nousta tulojen 
tasolle, joten suuretkaan tulot eivät yksinään 
riitä. Suurten tulojen sijaan kysymys on siitä, 
osataanko saatua rahaa käyttää oikein. Koska 
lisätulojen saaminen vain vahvistaa jo olemassa 
olevaa kulutuskäyttäytymistä, on tässä oltava 
tarkkana. Kun rahaa osataan käyttää, suuret 
tulot toki helpottavat varallisuuden kerryttämistä. 
Vastaavasti vaurastuminen on täysin 
mahdollista, vaikka tulot olisivat pienet. Se on 
tosin vaikeampaa ja usein siihen menee kauem-
min aikaa. 
 

2. Kulutus. Jos kaikki tulo kulutetaan, mitään ei 
tietenkään jää taloudellisten tavoitteiden saavut-
tamisen siemeniksi. Täytyy tietää, paljonko ku-
luttaa. Sitä kutsutaan budjetiksi tai kulutussuun-
nitelmaksi. Rahan käyttäminen ei ole 
pelkästään järjen asia, vaan siihen vaikuttavat 
hyvin merkittävästi myös tunnetila ja ympäristö. 

Sen vuoksi kulutusta kannattaa tarkkailla ak-
tiivisesti. Kannattaa aina katsoa, mitä on tullut 
ostettua, niin ei tarvitse ihmetellä, kuka sillä om-
alla luottokortilla oikein rellestää. Sanomattakin 
on selvää, että ei voi kuluttaa enemmän kuin 
tienaa, tai edessä on pian velkaloukku ja 
ulosotto. 
 

3. Säästäminen. Kysymys ei ole viime kädessä 
siitä, kuinka paljon tienaa, vaan paljonko tiena-
tusta rahasta osaa pitää ja panna tuottaviin töi-
hin. Säästäminen tapahtuu varmimmin silloin, 
kun se on automaattista. Olet ehkä kuullut 
sanottavan, että maksa aina itsellesi ensin. 
Moni ajattelee, että säästää sitten, kun rahaa 
kenties jää yli. Se on kuitenkin varmin tapa 
päätyä siihen, ettei säästöjä koskaan tule. Jos 
säästöjä tahtoo, säästämisen on oltava ensim-
mäinen kulu, joka tuloista otetaan. Toisin 
sanoen palkkapäivänä on otettava ensin esi-
merkiksi 10-20 prosenttia ja laitettava se sivuun. 
Tämän voi automatisoida verkkopankissa niin, 
ettei siirtoa edes huomaa.  
 
Toinen keino on tehdä niin, että säästää 50 % 
jokaisesta palkankorotuksesta, jonka saa. Jos 
paikka vaikkapa nousee 400 EUR / kk, tämän 
jälkeen 200 EUR / kk säästetään lisää. Onhan 
jo todistettu, että alemmallakin palkalla tullaan 
toimeen, joten lisätulosta puolet voi siis säästää.  
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Säästämisen voi aloittaa pienellä. 
Maksa aina ensin itsellesi. Kuluta sen 
jälkeen rahasti laatimasi suunnitelman 
mukaan siten kuin tahdot. 
 
 

4. Korkoa korolle -kasvu. 
Säästämällä ei tietenkään vaurastu. 
Oleellista on se, paljonko tienatusta 
rahasta pitää ja ennen kaikkea kuinka 
hyvin raha tekee töitä puolestasi. Ky-
symys on siitä, että eurot tekevät poi-
kasia ja sitten eurojen poikaset te-
kevät lisäpoikasia. Tätä kutsutaan si-
joittamiseksi korkoa korolle -
periaattella. Sijoitukselle saadaan tuot-
toa, ja sitten saatu tuottokin sijoitetaan 
edelleen.  
 
Korkoa korolle kasvu on erittäin aliar-
vostettu keino kerätä varallisuutta. Ky-
symys on siitä, että raha tekee kovasti 
töitä. Korkoa korolle -kasvu on myös 
varmin keino kasvattaa suuri varal-
lisuus. Laita aika tekemään töitä 
puolestasi. Jos teet tämän oikein, 
varallisuuden kerryttäminen ei ole enää arpape-
liä, vaan matemaattinen vääjäämättömyys, jota 
vastaan on kenenkään turha taistella. 
 

5. Jakaminen. Jakamista usein väheksytään. 
Toisaalta suomalaiset maksavat paljon veroja ja 
jakavat siten osan tuloistaan. On kuitenkin hyvä 
jakaa jonkin osa tuloista ja tuotosta sellaiseen, 

joka on itsele merkityksellistä. Jakaminen muut-
taa ihmisen suhdetta rahaan. Onhan niin, että 
jakamalla toiselle pyyteettömästi osoitat samalla 
itsellesi, että sinulla on enemmän rahaa kuin 
tarvitset. Sitä on jopa jaettavaksi muille. Voit 
aloittaa jakamaan pienen summan joka kuu-
kausi lahjoituksena sinulle tärkeään koht-
eeseen. 

 
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein kovaa 
työtä, jota pitää tehdä kärsivällisesti ja pit-
käjänteisesti. Tavoitteiden saavuttaminen on 
tekemisen funktio. Huolimatta siitä, että jotkut 
itsensäkehityskirjat lupaavat Salaisuutta, että 
toivomalla ja uskomalla voisi saada ihmeitä ai-
kaan, kannattaa olla käytännöllinen.  
 
Sanottakoon kuitenkin rehellisyyden nimissä, 
että tietty määrä optimistisuutta on paikallaan. 
Vain sellainen puutarha kasvaa, johon puutar-

huri itse uskoo. Rikkaruohot kasvavat itsek-
seenkin.  
 
Kärsivällisyyden ja pitkäjänteisen työn 
merkitystä voisi verrata kahvilassa jonottam-
iseen. Pitkän jonon hännille saapuessa on 
helppo katsoa jonon etuosaan ja nyrpistää nok-
kaansa. "Helppohan heidän on sanoa, he ovat 
jo leipineen kahvilan kassalla!" Oleellista on ni-
menomaan jonottaa kärsivällisesti tiensä tavoit-
teeseen. Jokainen, joka on tiskillä, oli joskus 
jonon hännillä.  
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Moni ihminen kuitenkin kyllästyy tähän tylsään 
jonottamiseen ja ajattelee, että kenties jonoa 
vaihtamalla tilanne paranee. He vaihtavat jonoa, 
ja huomaavat taas olevansa joukon hännillä. 
Joillekin koko elämä on sitä, että kulkee jonossa 
jonkin aikaa ja siirtyy sitten takaisin johon hän-
nille. On selvää, että tämmöisellä nytkyt-
tämisellä ei päästä suuriin tavoitteisiin. Monet 
tavoitteet aukevat vain kovan ja pitkäjänteisen 
työn tekijälle.  
 
Tärkeä asia jonottamisessa ja pitkäjänteisessä 
työnteossa on se, että lakkaa vastustamasta. 
Lakkaa vastustamasta sitä, että asiat sujuvat 
hitaammin kuin tahdot. Pettymykset ovat sitä, 
kun todellisuus törmää itse keksimiisi odotuk-
siin. Lakkaa vastustamasta ja hyväksy tilanne. 
Tämäkin loppuu aikanaan. 
 
Kärsivällisyys ei ole vain hyviä hermoja. Kär-
sivällisyys on ennen kaikkea sitä, että on kyky 
kärsiä tärkeän tavoitteen eteen. Toisin sanoen 
on kestettävä vääjäämättömiä vastoinkäymisiä 
ja ikäviä takapakkeja. Kaikki eteneminen on 
sitä, että mennään kaksi askelta eteenpäin ja 
yksi taaksepäin. Lineaarinen, viivamainen 
eteneminen on illuusio, johon me tahdomme 
suunnitteluhetkellä uskoa, mutta jota maailma ei 
kunnioita. Sen sijaan ongelmattomiakin paikkoja 

on. Niitä kutsutaan hautausmaiksi. Meille 
eläville olennoille ongelmat ovat annettu asia.  
 
Täyttymyksellinen elämä löytyy ihmiselle, joka 
osaa tehdä syvästi tärkeitä asioita intohimoisesti 
ja kärsivällisesti. Jos ei ole intohimoa, ei 
varmasti ole disipliiniä kohdata vas-
toinkäymisiäkään. Pääpaino tavoitteiden saa-
vuttamisessa on siis tekemisessä.  
 
Aikamme sairaus on se, että tahdomme 
palkinnon ilman työtä. Etsimme vastausta 
ulkopuoleltamme emmekä ymmärrä, että 
meidän itsemme on muututtava. Meidän on tul-
tava ihmiseksi, joka tekee asioita, jotka vievät 
pienin askelin sinne, minne me tahdomme 
mennä. Kaikkihan tahtoisivat taivaaseen, mutta 
kukaan ei vaan tahdo kuolla.  
 
Olkaamme siis optimistisia. Nimittäin Salaisuus 
on se, että ei ole salaisuuksia. On vain niitä, 
jotka jonottavat tiskille asti ja niitä, jotka siirtyvät 
jonosta toiseen. Koska voimat ovat rajalliset, 
fiksu ihminen valitsee tarkasti sotansa. Kaikkiin 
taisteluihin ei voi lähteä säihkyvin silmin ja syk-
kivin sydämin. 
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Järkevä asuntosijoittaminen perustuu useassa tapauksessa siihen, että ryhdytään vuokrananta-
jaksi. Vuokranantajat ovat toistuvasti lähettäneet eräitä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka esitäm-
me vastausten kera tässä. 
 

Vuokralainen ilmoittaa suuresta vahingosta kuten siitä, että on tapahtunut vesivahinko. 

Miten vuokranantajan kannattaa tässä tilanteessa toimia? 
 
Kerää täsmälliset tiedot heti aluksi vuokralaiselta. Selvitä: 
1. Mitä täsmälleen ottaen tapahtui? 
2. Milloin tapahtui? 
3. Onko isännöitsijälle ilmoitettu? 
4. Onko vuokralaisella kotivakuutus voimassa? 
 
Tämän jälkeen ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin: 
1. Ota yhteys isännöitsijäntoimistoon. Selvitä, mikä on vahingon laajuus ja miten edetään. 
2. Huolehdi että vuokralainen ilmoittaa vakuutusyhtiöönsä. 
3. Pyydä kirjalliset dokumentit isännöitsijältä vahingon toteamisesta ja korjaamisesta. 
4. Vaikka vuokrasuhde päättyisi kesken vahingonselvitysprosessin älä palauta vakuutta ennen 
kuin on selvää, kenen vastuulla vahingon korvaaminen lopulta on. 
 
Vuokralaisen kanssa kannattaa olla asiallisissa mutta ystävällisissä väleissä, kun ongelmia ryhdy-
tään ratkomaan, ellei ole selvää, että vahinko on tehty tahallisesti tai ilkivaltaisesti. 
 

Vuokralaisen vuokra on myöhässä. Mitä vuokranantajan pitää tehdä? 
 
Myöhästynyttä vuokraa kannattaa periä heti ja kirjallisesti. Jos vuokravälittäjän takaus vuokran-
maksusta on voimassa, ilmoita heti kirjallisesti välitystoimistolle. Vuokrasopimuksen purkuoikeus 
ilman irtisanomisaikaa täyttyy, kun 2 kk vuokrasumma on rästissä tai vuokrat ovat jatkuvasti pal-
jon myöhässä.  
 
Toiminta käytännössä: 
1. Nopea huomautus kirjallisesti 
2. Ilmoita vuokravälitystoimistoon, jos sellaista on käytetty 
3. Vuokralaisen uhkaus vuokrasopimuksen purkamisella ja käräjäoikeudella 
4. Pura vuokrasopimus 
5. Käräjäoikeus ja ulosottovirasto 
 
Kohdissa 1-3 vuokralaiselle annetaan mahdollisuus korjata sopimusrikkomus. Jos ongelmat jatku-
vat, on edettävä purkamalla vuokrasopimus ja tarvittaessa jopa hakemalla käräjäoikeuden tuomio 
sekä vuokranmaksun ulosottoon että häätöön. 
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Vuokralainen viettää häiritsevää elämää. Miten vuokranantajan pitää toimia? 
 
Häiritsevä elämä on varoitusta edellyttävä purkuperuste. Toiminta käytännössä:  
1. Varoita vuokralaista kirjallisesti ja todistettavasti. Yksi kerta riittää. 
2. Ilmoita isännöitsijätoimistoon toimenpiteisiin ryhtymisestä. 
3. Pura vuokrasopimus 
4. Tarvittaessa käräjäoikeus ja ulosottovirasto 
 

Kuinka häätö toteutetaan? 
 
Häätö edellyttää käräjäoikeuden tuomiota. Toiminta käytännössä: 
1. Haastehakemus käräjäoikeuteen. Haetaan sekä vuokrasopimuksen purkua välittömästi että 
häätöä. 
2. Tuomion tultua muuton valvominen. Tarkista että vuokralainen on muuttanut eräpäivään men-
nessä. 
3. Tarvittaessa hakemus ulosottovirastoon. Tämän jälkeen ulosottoviranomainen toimittaa hää-
dön. 
4. Vuokranantajan on hyvä olla läsnä häätötoimituksessa. Jos on olemassa väkivallan uhka, polii-
si on syytä kutsua paikalle häätötoimitukseen.  
On hyvä pitää mielessä, että häädön toteuttaminen kestää usein 2-6 kk. 
 

Kuinka kannattaa toimia, jos haluaa itse etsiä hyvän vuokralaisen asuntoon? 
 
Asunnon vuokraaminen ilman välittäjää on tarkkaa työtä. Suurimmat riskit liittyvät yleensä huo-
noon vuokralaiseen.  
 
Muistilista asunnon vuokraamiseen: 
1. Selvitä huoneiston käypä markkinavuokra 
2. Ongelmavuokralaiset suosivat yksityistä ilmoittajaa, eivät välittäjiä. 
3. Ole tarkka! Tarkista palkkakuitti, luottotiedot, syy edelliseen muuttoon ja haastattele vuokralai-
nen perusteellisesti. Voit myös soittaa edelliselle vuokranantajalle. 
4. Sovi kaikesta kirjallisesti: vuokrasopimus, avainten luovutus, mahdollinen omavelkainen takaus 
jne.  
5. Älä koskaan anna avaimia ennen kuin olet saanut vakuuden 
6. Tarkista vuokralaisen henkilöllisyys 
 
Vuokralaista valittaessa kannattaa olla tarkka. Onhan kyseessä kuitenkin arvokkaan omaisuuden 
luovuttaminen toisen jatkuvaan käyttöön. Valtaosa vuokranantajan ikävistä ongelmista liittyy ni-
menomaan väärään vuokralaisvalintaan. 
 

Mikä on omavelkainen takaus ja kuinka sitä voidaan käyttää vuokranantajan suojaksi? 
 
Vuokrasopimusta tehdessä on saatettu sopia omavelkaisesta takauksesta. Takaaja takaa velvoit-
teet vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämisestä, mikäli vuokralainen ei niitä täytä (vuokranmaksu 
ja huoneiston kunto). Takaaja voi joutua vastuuseen henkilökohtaisella omaisuudellaan.  
 
Lain mukaan takauksen maksimisuuruus on 3 kk vuokra. Esim. jos on toimitettu 2 kk sopimusva-
kuus, takaajan vastuu on korkeintaan 1 kk. 
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Osakemarkkinat ovat pakittaneet melko päättäväisesti syyskuun 13. päivän USA:n keskuspankin 
tukitoimijulkaisun jälkeen. Käynnissä oleva tuloskausi on antanut vahvoja viitteitä yritysten tulevai-
suudennäkymien heikkenemisestä. Varsinaisia tulospettymyksiäkin on saatu nähdä yllättävän 
paljon, eivätkä markkinat ole tästä ilahtuneet. 
 
Edellisessä numerossa varoittelimme Helsingin pörssin ennakoivasta ja suuntaa näyttävästä 
luonteesta. Tälläkin kertaa muun maailman suuremmat ja vahvemmat indeksit ovat taipuneet las-
kuun seuraten Helsingin osoittamaa suuntaa. Valuminen on tapahtunut ilman suurempaa drama-
tiikkaa vetäen kuitenkin sijoittajien ilmeen vakavaksi. Vahvan markkinan tunnuspiirre on tukitason 
pitäminen ja vastustasojen pettäminen. Heikko markkina toimii juuri päinvastoin. 
 
Kotipörssimme OMHX25-indeksi on valahtanut 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Tuki-
tasona on toiminut syyskuussa kuvaajaan piirtynyt aukko. Näillä ns. gapeilla on tapana toimia 
”magneetteina” vetäen hintaa puoleensa. Aukot tulevat useimmiten täytettyä, ja useissa tapauk-

sissa liike jatkuu tästä siihen suuntaan, josta täyttö on tapahtunut. Tällä hetkellä 2000 pisteen 

taso on merkkipaalu, jota kannattaa seurata. Tämän alapuolelle valuminen tietäisi suurella var-
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muudella alempien tasojen testaamista ja 1950 pisteen tuloa mukaan peliin. Yritys ja onnistunut 
päätös 2118 pisteen päälle antaisi vastaavasti markkinoille toivoa vuodenloppurallista. 
 
Saksan DAX-indeksi on pysytellyt sinnikkäästi vuoden huipun roolinvaihtotason yläpuolella ja le-
vännyt laiskasti samalle tasolle kiivenneellä 50 päivän liukuvalla keskiarvolla. Mitä pidempään in-
deksi roikkuu tahdottoman tuntuisena, sitä suuremmalla todennäköisyydellä seuraava liike on 
päättäväinen ja voimakas. Mikäli liike suuntautuu tukitason alapuolelle, on 6780 taso todennäköi-
nen. 
 
USA:n osakemarkkinoita kuvastava S&P 500 -indeksi on valunut reilun 4 prosenttia vuoden hui-
pustaan päätyen 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Toistaiseksi suurempi laskuinto on 
hyytynyt, mutta kuvaajaan on muodostunut mahdollinen ”bear-flag” eli karhulippu. Tästä alaspäin 
murtautuminen pudottaisi indeksin helposti alapuolella olevan 200 päivän liukuvan keskiarvon 
tuntumaan. 
 

S&P 500 -indeksin 20 päivän NH-NL -indeksi on tänään antanut lyhyen aikavälin ostosignaalin. 
Tämä johtaa usein 1-3 päivän pomppuun laskumarkkinoilla. Se, kannattaako tätä signaalia lasku-
markkinassa yrittää hyödyntää, riippuu jokaisen omasta sijoittamistyylistä. Ostamisen sijaan toi-
nen mahdollisuus on käyttää tulevaa pomppua positioiden keventämiseen, mikäli liike hyytyy ylä-
puolella olevaan vastustasoon. Halukkaimmat löytävät varmasti tällaisessa tilanteessa myös her-
kullisia paikkoja myydä lyhyeksi indeksiä tai yksittäisiä osakkeita. Tämä ostosignaali ei ole vielä 
tyypillinen pohjanmuodostussignaali vaan pikemminkin muistutus siitä, että mitkään markkinat 
eivät kulje eleettömästi yhteen suuntaan, vaan laskumarkkinaan kuuluu myös voimakkaiden nou-

sujen päiviä. Lisää voimaa tälle signaalille tulisi, mikäli S&P 500 tekisi valemurron 1400 pis-

teen alapuolelle samalla, kun tämä signaali syntyy. On syytä kuitenkin muistaa tämän olevan 
vain lyhyen aikavälin kaupankäyntiä hyödyttävä signaali. Pidempiaikainen sijoittaja voi käyttää 
tätä signaalia positionhallintatarkoituksissa hyväkseen kuitenkin pitäen mielessä markkinoiden 
suuren kuvan.  
 

Tällä hetkellä markkinoiden laskun riski on huomattavasti suurempi kuin seuraavan suuren 
nousuaallon kyydistä jäämisen. Huhu, jonka mukaan luottoluokittaja Fitch olisi aikeissa pudottaa 
USA:n luottoluokitusta, on saanut sijoittajat pyyhkimään hikeä otsaltaan. Heikkojen tulosten, tule-
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vaisuudenohjeistusten sekä laskuriskin kasvun myötä voittojen kotiutus on houkutteleva ajatus. 
 
 
Olemme seuranneet merikuljetusten hinnoista kertovaa Baltic Dry -indeksiä. Talouden aktiviteetin 
tasoa ennakoiva indeksi on käynyt kahdesti tänä vuonna 660 pisteen tuntumassa ja allekin. Syys-
kuun pohjilta indeksi on kuitenkin noussut yli 67 prosenttia. Indeksi on luonteeltaan kovasti heilu-
va, joten yksittäisistä heilahduksista ei useinkaan kannata johtopäätöksiä vetää. 
 
Suosittelemme suurta varovaisuutta ja suunnitelmallisuutta sijoitusmarkkinoilla liikuttaessa. Oli 
kyse sitten asunto- osake, korko- tai kultamarkkinoista löydät etsimällä varmasti loistavia tilai-
suuksia ansaita merkittävällä tavalla tuottoa rahoillesi. Ole vain tarkkaan valikoiva ja tiedä mitä 
teet ja suojaudu väärän arvauksen varalta. 
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