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Tätä ViikkoRahaa kirjoitettaessa sekä maailman 
osakemarkkinat että Suomen asuntojen hinnat 
ovat nauttineet merkittävää arvonnousua vii-
meisten vuosien aikana. SP 500 -indeksi nous-
sut yli neljä vuotta maaliskuun 2009 pohjastaan 
sormeillen kaikkien aikojen nimellistä ennätys-
tään, ja Suomenkin asunnot ovat ennätykselli-
sen arvokkaita.  
 
Etenkin asuntosijoittajat, jotka eivät ole vielä 
kovin pitkään olleet markkinoilla, sanovat nyt 
toisilleen: "Olen tehnyt paljon rahaa sijoittamal-
la. Sijoitusasuntoni on ostettu velaksi, ja sen 
arvo nousi viime vuonna 10%. Se on ilmaista 
rahaa!" Nämä ovat uusien sijoittajien innokkaita 
sanoja. Usein he ovat sijoittajia, jotka eivät ole 
koskaan hävinneet laskusuhdanteessa. Taitava 
sijoittaja osaa tehdä rahaa sekä nousu- että las-
kumarkkinassa tai ainakin pitää huolen siitä, 
että laskukaudet eivät vie kaikkea nousussa 
saatua hyvää. 
 
Ennen pitkää sijoittajan on myös opittava tunte-
maan se, miltä tuntuu hävitä, kun markkina ei 
olekaan hänen puolellaan. Niin vääjäämättä 
käy. Tuottoakin tärkeämpää on se, ettei häviä 
paljoa rahaa. Markkinaromahduksissa nähdään, 
ketkä ovat olleet taitavimpia ja onnekkaimpia. 
Kyse ei ole siitä, kuinka paljon sijoitusasunnon 
hinta voi nousta, vaan kuinka paljon se voi las-
kea niin, että ollaan yhä pelissä. Luonnollisesti 
liiallisen korkea velkavipu toimii asuntosijoittajaa 
vastaan silloin, jos asuntojen hinnat laskevat.  
 

Sijoittaa kannattaa lopulta vain yhdestä 

syystä: rahan tekemisen vuoksi. Järkevin syy 
sijoittaa pitkäjänteisesti on turvata ja kasvattaa 
jo kertynyttä omaisuutta sekä luoda tulovirtoja 
koko elämän ajaksi—rahavirtoja elämän turvaa-

miseen ja unelmien toteuttamiseen.   
Etenkin asuntosijoittajan kannattaa kiinnittää 
riittävää huomiota vuokratuottoon. Arvonnousu 
on tärkeä ja hyvä bonus, mutta vahva kassavir-
ta on sangen aliarvostettua. Toki pitkällä aikavä-
lillä suuret rahat tehdään arvonnousulla, mutta 
kassavirta pitää pelissä mukana ja  mahdollis-
taa järkevän lainarahan käytön.  
 
Jos velkaa ei ole liikaa, tasainen kassavirta ta-
kaa asuntosijoittajalle sen, ettei hänen tarvitse 
liiallisesti huolehtia asuntojen hintojen liikkeistä. 
Saahan sijoittaja vuokratuottonsa tilanteessa 
kuin tilanteessa. Huonoina aikoina asunnon hin-
ta voi olla laskenut, mutta sen arvo voi olla si-
joittajalle silti korkea. Jos sijoittaja suhtautuu 
vahvaan kassavirtaan arvona, hän voi laskusuh-
danteen synkkinä hetkinä silti tyytyväisenä tode-
ta: "En huolehdi liikaa hintaliikkeistä, sillä saan 
8-10% vuokratuottoni joka tapauksessa." Näin 
sijoittaja voi saada tuottoa joka kuukausi ja kär-
sivällisesti odottaa taloustilanteen paranemista. 
Kassavirtasijoittaja vaatii tuottonsa tilanteessa 
kuin tilanteessa.  
 
Pelkkään arvonnousuun tähdännyt asuntosijoit-
taja sen sijaan on pettynyt ja luultavasti ongel-
missa asuntojen hintojen nousun pysähtyessä 
ja kääntyessä edes loivaan laskuun. Arvonnou-
sua tavoitellessa on saattanut tulla otettua liikaa 
velkaa voittojen maksimoimisen toivossa. Asun-
not ovat kuten mikä tahansa muukin omaisuus-
laji. Niiden hinnat liikkuvat ylös- ja alaspäin, 
vaikka liikkeet useimmiten ovatkin rauhallisia.  
 
Hintaliikkeen lisäksi asuntoihin liittyy ajan kulu-
essa syntyvät  suuretkin kertaluoteiset kulut. 
Vaikka itse asunnon velaton myyntihinta ei las-
kisi, mutta velkaosuutena asuntoon kohdistuvat 
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putkisto-, hissi-, julkisivu- sekä kattosaneerauk-
set voivat jyrsiä asuntosijoittajan arvonnousun 
ja jopa kääntää sijoituksen katkerasti tappiolli-
seksi. 
 
Kassavirtasijoittajan ja arvonnoususijoittajan 
eroa voisi verrata karjan kasvattamiseen. Toiset 

kasvattavat karjaa teurastaakseen eläminen ja 
paistaakseen pihvit. Toiset lypsävät siitä maitoa 
ja pitävät siitä huolta. Taitava sijoittaja sijoittaa 
sekä kassavirtaan että arvonnousuun ja tekee 
selvän pesäeron näiden kahden strategian välil-
lä.  
 

Monet ihmiset takertuvat varmuuteen niin kuin 
se olisi elämän tärkein asia. Toki joissakin tilan-
teissa ja tietyissä elämänvaiheissa näin onkin, 
ja elämänfilosofiana varmuus tuntuu antavan 
lämpimän ja mukavan tunteen vähän niin kuin 
olisi aamulla peiton alla kylmänä talviaamuna.  

Tosin mitä tulee oman talouden hoitamiseen, 
varmuuteen takertumalla ei koskaan saa mitään 
merkittävää aikaiseksi. On jopa niin, että saa-
daksemme sen mitä haluamme on meidän aluk-
si oltava valmiita luopumaan siitä—saamme sen 
mistä luovumme. Saadaksemme varmuutta elä-
määmme, on meidän ensin oltava valmiita sie-
tämään epävarmuutta.  

Sijoittamisessa on kyse voittamisesta. Kaikki 
toki tahtovat voittaa, mutta kaikki eivät tahdo 
olla pelissä mukana ja ottaa riskiä, ja siinä on 
mitä suurin ero. Monet ihmiset, luultavasti vala-
osa, tahtovat voittaa ilman riskin ottamista. Se 
on täysin ymmärrettävä haave. Kaikki haluaisi-
vat taivaaseen, mutta kukaan ei ole valmis kuo-
lemaan. Valtaosa ihmisistä on hiljaa mielessään 
tyytymättömiä tähän tosiasiaan ja pyrkivät vält-
tämään riskiä loppuun saakka. 

On toki mahdollista pienentää riski monessa 
asiassa minimiin, mutta silloin voi hylätä kaiken 
arvokkaan elämässä. Saadakseen mitään mer-

kityksellistä aikaan on pantava jonkinlaista ma-
teriaalista tai henkistä pääomaa alttiiksi epävar-
muudelle - oli kysymys sitten rahasta tai ajasta. 
Jotakin merkittävää on pantava peliin. Suurin 
kustannus on aina menetetty vaihtoehto 
(vaihtoehtoiskustannus). "Status quo" on toisi-
naan kaikkein vaarallisin ja kallein vaihtoehto. 

Ihmisen suhde rahaan kertoo hänen suhtees-
taan elämään ylipäänsä. Suurin riski on se, että 
ei ole mitään riskiä. Toiseksi suurin riski on se, 
että pelaa väärää peliä, jonka voittamisella ei 
ole merkitystä. 

Älä ajattele rahaa pelkkänä palkkana. Palkkatu-
loilla ei juuri koskaan rikastu, mutta moni kyllä-
kin pysyy palkan varassa köyhänä lopun elä-
määnsä. On hyvin vaikeaa rikastua palkkatuloil-
la. Koko kansantalouden järjestelmä on sitä 
vastaan. Jos toimeentulo riippuu pelkästään 
palkasta, parasta mitä voi saada aikaan talou-
dellisesti on se, ettei tarvitse koskaan kerjätä 
rahaa ruokaan. Palkkatulon varassa ei ehkä 
koskaan näänny nälkään, mutta voi joutua poh-
timaan kahdesti, voiko ostaa uusia kenkiä. 

Hyvän työpaikan saaminen pitäisi olla ambitioi-
den huipentuma. Mutta entäpä taloudellinen 
riippumattomuus? Entäpä vapaus keskittyä elä-
män aidosti tärkeisiin asioihin ilman, että euro-
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jen puute vie huomiota toi-
saalle? 

Sen lisäksi että teemme itse 
töitä rahan eteen, rahan täy-
tyy tehdä töitä meidän eteen. 
Eurojen on tehtävä poikasia 
ja näiden poikasten on tehtä-
vä lisää poikasia. Kylmä to-
tuus on se, että ainoa keino, 
jolla koskaan voi ponnistaa 
oravanpyörästä ulos on se, 
että ottaa riskiä ja hyväksyy 
epävarmuuden osaksi elä-
mää.  

Tarvittavan riskin määrä ei 

ole holtiton eikä sellaisia 

riskejä juuri kannata edes ottaa. Kysymys on 
siitä, että todennäköisyydet ovat meidän puolel-
lamme. Mitä enemmän ja pidemmälle toistam-
me järkevää riskin ottamista, sitä todennäköi-
sempää on että ennen pitkää onnistumme. Po-
tentiaalisen voiton on oltava suurempi kuin po-
tentiaalisen tappion. Häviönkin jälkeen meidän 
on pystyttävä jatkamaan peliä kohti päämää-
räämme.  

Raha-asioissa kysymys ei ole vain mielipiteistä, 
vaan pelissä on mukana matemaattisia vääjää-
mättömyyksiä. Oikein tehtynä maailma liittoutuu 
puolestasi vinouttamalla todennäköisyyksiä niin, 

että ennen pitkää voitat. Rahan käytön on 

noudatettava kaavaa, joka ennen pitkää tuot-

taa merkittäviä voittoja erittäin todennäköi-

sesti. 

Aina pitää sijoittaa merkittäviä panoksia. "Sijoita 
vain se, minkä olet valmis häviämään" on usein 
toistettu klisee, jossa on eräs vakava ongelma. 
Paljonko se on meille matti meikäläisille? Muu-
tama euro, kymppejä ja ehkä jopa satanen. 
Mutta kuvitelkaamme, että vaikka saisimme hui-
kean 100% tuoton satasellemme, olisimme silti 
samassa ruudussa kuin ennen voittoa.  

Ehdottomasti ainoa keino saada merkittävää 
muutosta aikaan, on sijoittaa tuntuvia panoksia 
mahdollisimman potentiaaliseen kohteeseen. 
Panokset voivat olla rahallisia, ajallisia tai sosi-
aalisia. Voittamisella on oltava tuntuvaa merki-
tystä. Maksakaamme toki asumisemme ja ruo-
kamme, mutta on päästävä eroon siitä ajattelus-
ta, että sijoittamisessa on kyse lähtökohtaisesti 
häviämisestä.  

Riskiä pitää rajata etukäteen. Oli kyse sitten 
osakkeiden stoppareista tai asuntosijoittajan 
lainan koron kiinnittämisestä, riskiä pitää aina 
rajata. Kun laiva alkaa upota, on jätettävä toivo-
minen sikseen ja hypättävä kiireesti pois.  

Kannattaa ostaa hintasyklin alapäästä ja läh-

teä kyydistä mieluummin liian aikaisin. Sään-
tö on tämä: ne, jotka maksimoivat, eivät kos-
kaan maksimoi. Aivan pohjalta ei kukaan osaa 
toistuvasti ostaa ja myydä huipulla. Emme edes 
tavoittele tätä vaan sitä, että saamme riittävän 
suuren siivun parhaasta mahdollisuudesta itsel-
lemme. Lähdemme pois, kun olemme riittävän 
ylhäällä. Syklin huippuhan paljastuu vasta, kun 
on huipulta on käännytty laskuun. 

Pyrkikäämme sijoittamaan sellaisiin omaisuus-
lajeihin, jotka ovat hintasyklinsä alkuvaiheissa. 
Esimerkiksi USA:n asuntomarkkinoilla on moni-
en mielestä tällainen tilanne. (Kuva)  On vain 
löydettävä itselle sopiva tapa hyödyntää avautu-
vat tilaisuudet.  

Riskittömänä pidetyt pankkitalletukset ja valtion 
velkakirjat ovat nekin viime vuosina osoittaneet 
sen, että riski on kuin onkin todellinen. Sukan 
varressa rahaa pitävät häviävät inflaatiossa ra-
hansa takuuvarmasti ja pankkitileiltäkin osa tal-
letuksista saattaa sujahtaa veron muodossa 
valtion kirstuun. Suurin riski on se, ettei ole 
suunniteltua ja tavoitteen suuntaista riskiä lain-
kaan. Elämä muuttaa suuntaa kun oppii vapau-
tuneesti elämään epävarmuuden valtakunnassa 
ja rohkeasti tarttumaan edessämme avautuviin 
tilaisuuksiin. 
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Osakemarkkinoiden suuret sekulaariset syklit 
ovat kestäneet noin 200 kuukautta kerrallaan. 
Sekulaarinen karhumarkkina on aika, jolloin in-
deksit kulkevat laajassa poikittaisliikkeessä ja 
sekulaarinen härkämarkkina seuraa siitä, kun 
markkinat murtautuvat ulos poikittaisliikkeestä ja 
suuntaavat aiemmin tuntemattomille tasoille. 
Murroskohtaan liittyy sijoittajien epäuskoa, mut-
ta tästä huolimatta indeksi jatkaa matkaansa 
korkeammille tasoille, usein edes katsomatta 
taakseen.  
 
Olemme olleet vuosituhannen vaihteesta asti 
sekulaarisessa karhumarkkinassa, joka on 
koostunut voimakkaista nousuista ja sinnikkäis-
tä laskuista. Tällä hetkellä DJ-30 indeksi on uu-
sissa huippulukemissa ja toistaiseksi näyttäisi 
siltä, että olemme murtautuneet aikaisempien 
huippujen tason yläpuolelle. Poikittaisliikkeen 
huiput voivat olla jonkin verran eri kohdilla, eikä 
se välttämättä vielä tarkoita poikittaisliikkeen 
muodon murtumista. Nyt kuitenkin ollaan niillä 
tasoilla, joilla tämäkin olisi mahdollista. Nykyi-
nen poikittaisliike on vain vielä hieman nuori, 
jotta aikaisempaan peilaten olisimme valmiita 
uuteen puolentoista vuosikymmenen nousuun. 
Kalenteria kurkkimalla meidän tulisi vielä nähdä 
reippaampi lasku, joka tarjoaa sijoittajalle pitkä-
kestoisen pohjan ja herkullisen ostopaikan. Voi-

ko kalenterimme olla väärässä ja keskuspankki-
en elvytys antaakin meille vauhtia ennenaikai-
seen nousukauden alkuun? Tietenkin tämä on 
mahdollista ja siihen sijoittajan on varauduttava.  
 
Pitkiin nousuihin kuitenkin on aikaisemmin liitty-
nyt talouden reipas kasvu ja yritysten tulosten 
paraneminen. Onko meillä nykytilassa siihen 
edellytyksiä vai sysääkö Euroopan eri maiden 
ongelmat meidät vielä uuteen notkahdukseen? 
Voiko talouskasvu nousta huimassa kulmassa 
vaikka velkataso ei nykyiseltään enää merkittä-
västi voi kasvaa? 

Suuresta kuvasta siirrytään hieman lähemmäksi 
ja mietitään tulevien viikkojen näkymiä. USA:n 
osakemarkkinat ovat käyttäytyneet kuin maail-
ma olisi pelastettua ja Euroopan ongelmat eivät 
olisi edes samalla planeetalla. Nykyiset arvos-
tustasot ja näiltä korkeammalle nouseminen 
vaatii talouskasvun voimistumista tai jatkuvaa 
uunituoreen rahan ruiskuttelua markkinoille. 
Nouseva trendi on kuitenkin vielä voimissaan 
eikä sitä vastaan ainakaan indeksisijoittajan 
kannata taistella. Saaduista voitoista kannattaa 
kuitenkin pitää kiinni, sillä USA:n osakemarkki-
noilla olevien osakkeiden joukossa vahvasti 
nousussa mukana olevien määrä on laskenut 
voimakkaasti ja uusien 20 päivän pohjien tekijöi-
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den määrä on ikävällä tavalla kasvussa. Suoraan ei voida sanoa, että korjausliike on aivan oven 
takana, mutta pitkät nousut päättyvät poikkeuksetta sellaisiin. Pidä kiinni voitoistasi ja varaudu 
todella rytkyiseen kyytiin. S&P 500 indeksin nousu nykyisten huippujen yläpuolelle piirtänee ikä-
vän divergenssin MACD-histogrammin ja hinnan välille. Kun histogrammi tämän jälkeen nytkäh-
tää alaspäin ja hinta laskee edellisen viikon pohjan alapuolelle, on korjausliike todennäköisesti 
valmis alkamaan. 
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Saksan DAX-indeksissä on edelleen nähtävissä aikaisemmin huomiomme kaapannut viikkoku-
vaajan negatiivinen divergenssi. (edellinen sivu) DAX onkin ollut USA:n isosiskoa heikompi ja 
näyttää vahvasti siltä, että DAX olisi halukas alempien tasojen testaukseen. Mikään liike ei ole 
suoraviivainen ja yhdensuuntainen, joten DAX saattaa hyvinkin yrittää pomppua melko nopeasti 
ja syvälle myydyiltä tasoilta ennen laskuyritystä.  Markkinoiden rapautuessa tällaiset pomput ovat 
lyhyeksimyyjien suosiossa. Siinä missä laskusta tuottoa tavoittelevat avaavat pompun aikaan uu-
sia positioita, useat pienemmät ja suuremmat sijoittajat keventävät omistuksiaan tai kotiuttavat 
sijoituksiaan kokonaisuudessaan. Näiden tapahtumien liukastamana markkinat luisuvat alemmille 
tasoille. 
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Olemme useaan otteeseen pohtineet Helsingin indeksien suuria markkinoita ennakoivaa luonnet-
ta. Nousulla on ollut tapana hiipua meidän kulmillamme ennen muiden maiden suurempia indek-
sejä.  Vaikka vuosi on alkanut osakeriemulla monissa pörsseissä, ei OMXH25 ole juuri ilakointiin 
osallistunut. Tällä hetkellä indeksi lepää tahdottomana aivan tukitason tuntumassa ja näyttää kai-
kin puolin väsähtäneeltä. Hyvin pian näemme onko lepo tuottanut tulosta ja alkaako uutta intoa 
nousuun löytymään vai sukellammeko tukitason läpi. Pomppuun voitaisiin saada vauhtia hyvistä 
EU-uutisista, mutta pienikin kurakylpy Etelä-Euroopasta on vaarassa painaa meidän oman pojan 
huomattavasti alemmille tasoille. 
 

Yksittäisenä osake-esimerkkinä USA:n markkinoilta olen poiminut hyvässä vedossa olleen Goog-

len osakkeen. Viikkokuvaajaan on piirtynyt erittäin ruman näköinen negatiivinen divergenssi. Vas-

taavanlainen taittoi Applen nousun viime vuonna. Suurten ja suosiossa olevien osakkeiden taittu-

minen kertoo karua kieltä koko osakemarkkinoiden tilasta. Siinä vaiheessa kun suuri raha haluaa 

astua sivuun, on laskun todennäköisyys hyvin voimakas.  

Toivomme sinulle  hyvää sijoituskevättä ja aurinkoisia ulkoilukelejä. Pidetään huolta rahoistamme, 

jotta nekin voivat pitää huolta meidän tarpeidemme täyttymisestä niiltä osin kun raha niissä avuksi 

voi olla.  
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