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Lähes kaikista olisi mukavaa rikastua. Oli-

si kivaa, jos rahaa olisi enemmän eikä 

tarvitsisi miettiä raha-asioita. Miksi sitten 

se varallisuuden kasvattaminen on niin 

vaikeaa, jos jokainen kerran haluaisi ri-

kastua? Vastaus löytyy ajankäytön priori-

teeteista ja siitä, mitä me olemme valmii-

ta käymään läpi. Olemme aikaisemmin 

puhuneet kolmesta oman talouden suun-

nitelmasta ja päämäärästä, jotka ovat ta-

loudellinen tasapaino ja turva, taloudelli-

nen riippumattomuus ja rikkaus. 

 

Katsomalla viikkotasolla, kuinka paljon 

aikaa käytämme kunkin suunnitelman to-

teuttamiseksi, kertoo sen mikä todennä-

köisin oman talouden kohtalomme on. Mi-

käli valtaosa ajasta menee palkkatyön pa-

rissa, on todennäköistä, että taloudellinen 

tasapaino ja turva ovat meidän tärkeys-

järjestyksessä korkeammalla tasolla kuin 

riippumattomuus tai rikkaus. Mikäli käym-

me töissä vain kuluttaaksemme ja selviy-

tyäksemme tämän kuun laskuista, on il-

meistä, että emme tavoittele edes tasa-

painoa ja turvaa, vaan tavoitteemme on-

kin roikkua aivan selviytymisrajalla. 

 

Mitä suurempaa taloudellista vapauden 

astetta tavoittelemme, sen enemmän 

meidän on tehtävä uhrauksia välittömän 

tarpeentyydytyksen valinnoissa ja oltava 

valmiita odottamaan mielihalujemme 

täyttymistä pidempään. Taloudellinen ta-

sapaino on taitovaatimuksiltaan aivan jo-

kaisen saavutettavissa. Kaikki alkaa oman 

elämän perushallinnasta - kyvystä har-

joittaa edes jonkintasoista impulssikont-

rollia. 

 

Taloudellinen riippumattomuus vaatii huo-

mattavasti enemmän ajankäyttöä, uusien 

taitojen omaksumista ja kykyä sietää 

epävarmuutta pitkiäkin aikoja. Taloudelli-

sen riippumattomuuden saavuttamisen 

tulee olla itselle syvällisesti tärkeää ja 
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merkitä identiteettitasolla enemmän kuin 

tämän hetken mukavuus ja menestyksen 

näyttäminen eli suurempi koti, parempi 

auto ja reippaat ulkomaanmatkat. Riippu-

mattomuuden tavoittelu ei tarkoita kur-

juudessa elämistä ja pihistelyä vaan uu-

den askeleen ottamista elämässä. Se on 

syvällistä halua päästä tilaan, jossa vapa-

us valita on nykyistä huomattavasti suu-

rempi. Polttava halu antaa virtaa tutustua 

vieraisiin asioihin, joita emme osaa ja joi-

den olemassaoloa emme aikaisemmin eh-

kä ole edes uskoneet todeksi. Olemme 

valmiita uhraamaan vapaa-aikaamme 

päivittäin tai ainakin viikoittain, jotta 

meistä tulee sellaisia, joille taloudellinen 

riippumattomuus kuuluu. On tultava tai-

tavammaksi rahan ansainnassa, rahan 

säilyttämisessä sekä rahan sijoittamises-

sa. 

 

Rikkaus on ”rokkistarana” olemiseen ver-

rattavissa oleva mielihalu ja päämäärä. 

Tullakseen rikkaaksi on oltava oman vali-

tun segmentin paras, ellet nyt sitten voita 

lotossa, peri rahoja tai saa niitä muutoin 

vastikkeettomasti itsellesi. Yhteiskuntam-

me palkitsee parhaita yltäkylläisyydellä 

antaen mahdollisuuden heille varallisuu-

teen, joka on aikanaan ollut mahdollista 

vain hallitsijoille. Mistä tämä johtuu ja mi-

tä rikkaaksi tuleminen vaatii? 

 

Tullakseen parhaaksi on keskityttävä pit-

käkestoisesti ja periksi antamattomasti 

siihen, missä haluamme tulla parhaaksi. 

Tämä vaatii luovaa lopettamista niillä elä-

män saroilla, jotka eivät tue meidän pyr-

kimystämme tulla parhaaksi. Huippu-

urheilija elää hyvin rajoitettua ja tarkkaan 

harkittua elämää. Rikkauden perässä ole-

va yrittäjä on valmis kohdistamaan oman 

ajankäyttönsä samalla tavoin tavoitteiden 

saavuttamiseksi kuin huippu-urheilija. On 

oltava valmis luopumaan asioista ja olta-

va valmis kestämään pitkäkestoista tur-

hautumista, kovaa työtä ja lykättyä tar-

peentyydytystä. 

 

Kaikessa sellaisessa, jossa on tarjolla 

merkittäviä taloudellisia palkkioita, on 

alussa ns. kuolemanlaakso, joka karsii 

lähes kaikki matkalle lähteneet. Useimmi-

ten kun aloitamme jotain uutta, olemme 

siitä alussa innostuneita ja jaksamme 

opiskella uutta ja saammekin onnistumi-

sen kokemuksia, jotka ruokkivat meitä 

eteenpäin. Tunnistat tämän varmasti esi-

merkiksi uuden urheilulajin aloittamises-

ta. Alkuun pääsee melko pienellä opas-

tuksella ja hommat sujuvat johonkin pis-

teeseen asti hymy huulilla. Kuitenkin mel-

ko nopeasti havaitsemme, että etenemi-

nen uudelle tasolle vaatii huomattavasti 

enemmän panostuksia, ja kehittyminen 

hidastuu. Omien tulosten ja kansallisen 

huipputason tulosten välillä on melkoinen 

ero. Päästäksemme huipputuloksiin on 

meidän muutettava suhtautumistamme 

lajiin. Kehityksen hidastuessa tai pysähty-

essä useimmat joko lopettavat harrastuk-

sen tai tyytyvät sille tasolle, jossa ovat, 

ilman aikomustakaan tulla parhaaksi. 

 

Yrittämisessä ja sijoittamisessa tilanne on 

aivan vastaava. Alkuun pääsee nopeasti.  

Kaikki on uutta, innostavaa ja optimisti-

nen odotus tulevaisuudesta antaa meille 

virtaa. Tullakseen paremmaksi on kuiten-

kin oltava panostamaan paljon. Meidän 

on oltava valmiita tekemään vaikeita asi-

oita, järjettömän vaikeita asioita. Nyt ol-

laan kehityskäyrän kuolemanlaaksossa, 

jossa valtaosa etsii helpompia ratkaisuja. 

Yrittäjä saattaa vaihtaa alaa ja lähteä lu-

paavamman kuuloisen hankkeen perään, 
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osakesijoittaja loikkaa strategiasta toi-

seen, vaihtaa rahastoa tai päättää ryhtyä 

asuntosijoittajaksi. Kehityksen lasikatto 

leikkaa valtaosan rikkautta tavoittelevista 

pois pelistä. Ne ideat, ajatukset ja osaa-

minen, jotka ovat tuoneet tähän pistee-

seen, eivät enää kanna eteenpäin, vaan 

on oltava valmis hylkäämään tunnettua 

oppiakseen uutta. Kuolemanlaakso on ai-

ka, jolloin tulosten syntyminen tuntuu hi-

taalta ja kehitys on näennäisesti pysähty-

nyt. Turhaudumme ja meidän tekee mieli 

lopettaa. Mikäli olemme valinneet taiste-

lumme oikein ja laakson tuolla puolen on 

luvassa riittävän suuri palkinto, meidän 

kannattaa painaa päämme alas ja jatkaa 

laakson läpi. Vain harva on tähän valmis 

ja siksi huipulla ei ole tungosta. Huipulle 

pääseminen vaatii epäinhimilliseltä tuntu-

via ponnisteluita ja tästä syystä yhteis-

kuntamme juhlii parhaita ja palkitsee hei-

tä moninkertaisilla palkinnoilla verrattuna 

toi-

seksi, kolmanneksi, viidenneksi tai kym-

menenneksi tulleisiin nähden. 

Mikäli tyydymme olemaan keskinkertai-

sia, on meidän paikkamme jossain talou-

dellisen turvallisuuden ja tasapainon sekä 

taloudellisen riippumattomuuden väli-

maastossa. Päästäksemme rikkauden 

portaalle, meidän on oltava valmiita pa-

nostamaan parhaaksi tulemiseen. Meidän 

on tähdättävä huipulle. Myyntimiehen on 

haluttava olla alansa paras, yrittäjän on 

tultava oman mikromarkkinasegmenttinsä 

parhaaksi. Sijoittajan on päästävä taidoil-

taan parhaiden tasolle. 

 

Miksi olemme jääneet sinne missä olem-

me? Useimmiten, kun pääsemme tilan-

teeseen, jossa olemassaolomme ei ole 

välittömästi uhattuna, tunnemme olomme 

helpottuneeksi ja jokseenkin mukavaksi. 

Asiat ovat kohtuullisen kivasti. Emme ole 

valmiita painumaan syvälle epämuka-
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vuusalueelle ja kyseenalaistamaan vallit-

sevaa todellisuutta. 

 

Miksi esimerkiksi asumme asuinalueella, 

jossa on rumia taloja, perus virittämäl-

tään nyrpeitä ja menestystä vieroksuvia 

ihmisiä, säät ovat huonot, asuminen ja 

ruoka kallista? Vastaus tähän on se, että 

me olemme tottuneet siihen ja otamme 

sen annettuna tekijänä. Emme halua riit-

tävän kovasti muutosta, emmekä ole val-

miita kokemaan sitä suurta epämuka-

vuutta, joka liittyy esimerkiksi työpaikan, 

asuinkaupungin saati sitten maan vaih-

toon. Vaihtoehto tuntuu älyttömän vaike-

alta tai jopa itselle täysin mahdottomalta, 

mutta se ei todellisuudessa ole mahdo-

tonta. 

 

Sama epämukavuuden tunne on läsnä, 

kun mietimme oman taloudellisen viritys-

tilamme täydellistä muuttamista. Kyse on 

siitä, kuinka polttavasti me jotakin halu-

amme ja kuinka paljon me olemme val-

miita panostamaan siihen resurssejam-

me. Mikäli talous on kuralla, voi säästämi-

sen aloittaminen ja talouden tasapainoon 

saattaminen tuntua täysin ylitsepääse-

mättömältä. Oma epämukavuusalue vain 

sattuu olemaan todella ahdas vielä tässä 

vaiheessa. Mikäli kuitenkin olemme val-

miita menemään sinne, mikä pelottaa ja 

tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta, mu-

kavuusalueemme kasvaa kertaheitolla. Se 

mikä tuntui vielä eilen pelottavalta ja 

mahdottomalta, ei tunnu enää juuri mil-

tään. Aivan uudet asiat tuntuvat olevan 

mahdollisia. 

 

Suosittelenkin ravistamaan omia elämän 

rakenteita tulevana vuonna. Mieti, mikä 

olisi mahtavaa tapahtuessaan. Mieti, mikä 

olisi ihan hullua ja mitä et mistään hin-

nasta olisi valmis tekemään tai et uskal-

taisi tehdä. Ota vaikka palkatonta lomaa 

tai virkavapaata ja lähde muutamaksi 

kuukaudeksi perheesi kanssa ulkomaille. 

Lupaan sinulle, että maailma alkaa näyt-

täytyä uudessa valossa. Kotona itsestään-

selvyytenä annettuja asioita alkaa ky-

seenalaistaa sekä osin arvostaa aivan uu-

della tavalla. Mieleen alkaa hiipiä kum-

mallisia, ”mitä jos” -ajatuksia. 

 

Uuden vuoden kynnyksellä on hyvä py-

sähtyä ja miettiä elämää kynän ja paperin 

kanssa. Mikä tässä menee todella hyvin ja 

mihin olisi kiva saada muutosta aikaisek-

si. Mikä minulle on oikeasti tärkeää ja mi-

tä tässä tulee edelleen tehtyä vanhasta 

tottumuksesta? Ovatko mielessäni pyöri-

vät ongelmat ja kysymykset samoja kuin 

ne olivat vuosi, kaksi, viisi tai kymmenen 

vuotta sitten? Onko vyötäröllä edelleen se 

sama kaljamahankupu, joka pari vuotta 

sitten olleessa uudenvuoden lupauksessa 

päätettiin karistaa pois? 

 

Tulevaan vuoteen ei kannata kerralla 

suunnitella liian montaa energiaa vievää 

muutosta. Mieti vielä, mitkä ovat sinulle 

kaikkein tärkeimpiä ja mitkä muutokset 

voisivat yhdessä ruokkia toinen toisiaan 

niin, että kasvu ja kehitys nousisivat ai-

van uudelle tasolle. 
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Osakemarkkinat ovat tarjoilleet sijoittajalle mielenkiintoisia mutta haastavia mahdol-

lisuuksia. Helsingin oma poika OMXH25 on aikeissa päättää vuotensa reippaasti vuo-

den 2011 lopetusta korkeammalle tasolle. Vuosi 2011 päättyi 1942 pisteeseen ja täl-

lä hetkellä vuoden huippu on maaliskuun 2309 pistettä. Tämän tekstin kirjoitushet-

kellä OMXH25 lepää 2236 pisteen kohdalla eli 294 pistettä ja 15 prosenttia vuoden 

avauksen yläpuolella. Tähän kun lisätään vielä saadut osingot, pitäisi vuoden olla 

erinomainen. Vuoden kokonaisliike kuitenkin on ollut suurista huipuista laskettuna 

noin 1750 pistettä, mikä on lähes 90 prosenttia vuoden avauksesta. Olemme saaneet 

kokea alkuvuonna reippaan nousun, keväällä alkaneen ja kesään asti kestäneen voi-

makkaan laskun ja tämän jälkeisen nousun lähelle vuoden huippuja. Hyvä sijoitus-

tuotto on ollut kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys passiiviselle sijoittajalle tänä 

vuonna. Aktiivinen sijoittaja on voinut pienentää riskiään merkittävällä tavalla ja silti 

saada poimittua oman osansa liikkeestä itselleen. Mikäli on saanut poimittua 17 pro-

senttia koko vuoden suurista edestakaisista liikkeistä, on saavuttanut saman tulok-

sen kuin passiivinen osta ja pidä -sijoittaja. 

 

Tällä hetkellä OMXH25 on lyhyen aikavälin tukitason yläpuolella, ja nousun voimaa 

mittaavat kuvaan alalaidassa olevat stokastiikka, RSI sekä MACD_L ovat venyneet 

lyhyen aikavälin ylisotetulle alueelle. Liike marraskuun pohjilta on ollut nopea ja voi-

makas. Nopea nousu houkuttelee sijoittajia markkinoille, mutta nyt meidän on syytä 

pitää tarkasti silmällä 2309 pisteen vastustasoa sekä alapuolella olevaa 2200 sekä 

2150 pisteen tukitasoa. Hyvää sijoitusvuotta ei kannata päästää happanemaan, vaan 

suojausta on syytä kiristää. 

 

Saksan DAX-indeksi on ollut merkittävällä tavalla vahva ja on tällä hetkellä 29,46 

prosenttia vuoden alun yläpuolella. Indeksi on loikannut häkellyttävän suoraviivaises-

ti marraskuun pohjalukemista ja tähyilee vuoden 2008 huippuja. Kuvaajan alaosan 
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liikkeen voimaa kuvaavat indikaattorit ovat päätyneet yliostetulle tasolle. Tämä ei 

automaattisesti tarkoita laskun alkua, vaan ennemminkin on todettava liikkeen olleen 

voimakas ja kestäneen jo jonkin aikaa. Nousut eivät ikuisesti jatku suoraviivaisesti 

vaan meidän on syytä valmistautua notkahduksen mahdollisuuteen. Tukitaso tälle 

indeksille on 7500 pisteen tasolla. 

 

USA:n S&P 500 -indeksi on noin 13 prosenttia viime vuoden päätöstason yläpuolella, 

mikä on kuitenkin reilusti vuoden huipputason alapuolella. Indeksi on palannut liuku-

vien keskiarvojen väliselle arvoalueelle. Kuvaajasta nähdään, kuinka liikkeellä on tai-

pumuksena hiipua NH-NL -indeksin päätyessä ylikuumenneelle tasolle (keltaiset vii-

vat kuvaajassa). On todennäköistä, että useat varainhoitajat siivoavat salkkujaan 

vuoden vaihteen tietämillä, ja suuret pelurit saattavat haluta kotiuttaa voittoja tälle 

vuodelle. S&P 500 indeksi on edelleen nousevassa trendissä, mutta tällä hetkellä 

trendin kanssa on syytä olla varovainen. Kaikki odottavat ”jokavuotista” tammikuu-

rallia, mutta minä jään mielenkiinnolla katsomaan miten liike kehittyy. Aivan sokkona 

ei kuitenkaan kannata tämän tammikuuilmiön tapahtumisen puolesta lyödä vetoa. 
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On syytä pitää järki kädessä, suunnitella ostonpaikat huolella sekä miettiä, missä 

vaiheessa junasta on hypättävä pois. 

 

Sivusilmällä on hyvä tarkastella pelkoindeksiksi kutsuttua VIX-indeksiä. Syyskuussa 

pelko oli halpaa, mutta kysyntä on nostanut hintaa. Indeksi on hivuttautunut yläpuo-

len vastustason tuntumaan, ja tämän tason ylitys lisäisi merkittävällä tavalla epävar-

muutta markkinoilla. Jotta tammikuun odotettu rallattelu toteutuisi, olisi VIX:in pysy-

teltävä maltillisilla tasoilla. 
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Sijoittajan osakeriemun ylle lankeaa ikävähkö tumma varjo merikuljetusten hintaa 

kuvaavasta Baltic Dry -indeksistä. Talouden porskuttaessa rahtikapasiteetilla on ky-

syntää eikä indeksillä ole tapana loikoilla historiallisen alhaisilla tasoilla. BDI:tä  voi-

daan pitää talouden kehitystä ennakoivana indikaattorina. Tällä hetkellä DBI:n kerto-

ma joulutarina on lähempänä kauhukertomusta kuin iloista perhejoulunäytelmää. 

 

Kokonaiskuvan rakentaminen kannattaa aloittaa keräämällä riittävästi tietoa ja pyr-

kiä muodostamaan käsitys liittämällä useampia palasia yhteen. Helsingin OMXH25 

sekä Saksan DAX ovat nousseet marraskuun pohjilta voimakkaasti ja ovat aivan ala-

puolella olevien tukitasojensa tuntumassa. USA:n S&P -indeksi on valahtanut 20 ja 

50 päivän liukuvien keskiarvojensa väliin alueelle, josta tukitason olisi syytä alkaa 

löytyä, mikäli alkuvuoden rallille halutaan saada aikaiseksi tukeva ponnahdusalusta. 

Pelkoindeksi on jatkanut nousua ja on aivan vastustasonsa alapuolella. Talouden toi-

meliaisuutta kuvaava Baltic Dry -indeksi on painunut lähelle vuoden pohjia. Koko-

naiskuva on enemmän kysymyksiä herättävä kuin iloisia vastauksia jakeleva. Tilanne 

näyttää osakesijoittajan kannalta mielestäni varovaisuutta vaativalta eikä nousun 

jatkuminen ole mikään itsestäänselvyys, vaikka tammikuun alku historiallisesti onkin 

tarjoillut iloa uuteen vuoteen. 

 

Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta ja toivomme kaikille lukijoille iloista 

ja onnellista alkavaa vuotta. Pistäkää rahat poikimaan ja näyttäkää henkisil-

le kyykyttäjille, että menestys on menehtymistä mukavampaa. 



9   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 27.12.2012  

 

 

ViikkoRaha © Vertus Capital Asset Management Oy / Blue Apple 

Vastuunrajaus 
ViikkoRaha on opetuksellinen viikkokirje. ViikkoRahassa esitetyt osakkeet, omaisuuslajit 
tai strategiat eivät ole sijoitussuosituksia vaan ne esitetään opetuksellisessa tarkoitukses-
sa. ViikkoRaha -viikkokirjeen lukija vastaa itse tekemistään päätöksistä, vaikka ne perus-
tuisivat niihin tietoihin tai lähteisiin, joita ViikkoRaha -viikkokirjeessä mainitaan. 
 
Charts produced by FreeStockCharts, TC2000 and StockFinder® which are registered 
trademarks of Worden Brothers, Inc., Five Oaks Office Park, 4905 Pine Cone Drive, Dur-
ham, NC 27707. Ph. (800) 776-4940 or (919) 408-0542. www.Worden.com”. 
 
Lukijakommentit ja kysymykset   matias@viikkoraha.info 
ViikkoRahan tilaukseen liittyvät asiat  asiakaspalvelu@viikkoraha.info 
Sähköpostiosoitteen muutos   asiakaspavelu@viikkoraha.info 

 

 

 

http://www.Worden.com
mailto:matias@viikkoraha.info
mailto:asiakaspalvelu@viikkoraha.info
mailto:asiakaspavelu@viikkoraha.info

