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Valtaosa suomalaisista ihmisistä ei osaa lukea. 
Kyse ei ole siitä, etteivätkö he pystyisi tarvit-
taessa lukemaan. Kyse on vain siitä, että he 
eivät tartu kirjaan. He eivät siis osaa lukea, ja 
koska he eivät lue, he ovat samassa asemassa 
lukutaidottoman ihmisen kanssa. 
 
Kuvittele että tapaisit minkä tahansa alan 
asiantuntijan, joka on ollut alalla 20 vuotta, mut-
ta ei pidä alansa opiskelua mitenkään tärkeänä. 
Olisit menossa sydänleikkaukseen, mutta kirurgi 
toteaisi sinulle ennen nukutusta: "Eipä minun 
tarvitse näitä lukea. Keksin sitten tilanteessa, 
mitä tulee mieleen tehdä."  
 
Totuus on kuitenkin se, että jokaisen alan huip-
puammattilaiset opiskelevat omaa alaansa. He 
lukevat kirjoja, käyvät konferenseissa ja tilaavat 
raportteja. Hyvin palkattuja toimialoja, joissa 
opiskelu olisi turhaa, ei enää ole olemassa. 
 
Hyvä uutinen on se, että lukeminen on paitsi 
valtavan hyödyllistä myös helppoa. Jo 15 minu-
uttia päivässä tarkoittaa 10 kirjaa vuodessa. 
Puoli tuntia päivässä tarkoittaa hitaammallekin 
lukijalle 20 kirjaa vuodessa. Kuinka monta ih-
mistä tiedät, jotka lukevat omasta alastaan kym-
menen vuoden aikana 200 kirjaa? Jos tekisit 
itse niin, puolella tunnilla päivässä, luuletko että 
sillä olisi vaikutusta tietoosi ja siihen, miten sin-
ua arvioivat ihmiset sinut näkevät?  
 
Aamulla 15 minuuttia hyvän kirjan lukeminen 
tuo päivään erinomaisia ideoita, uusia näkökul-
mia ja aina jotakin älykästä, josta voi keskustel-
la vaikkapa lounaalla. Kirjoja voi myös kuunnel-
la autossa matkalla töihin. "Yliopisto renkailla" 
onkin helpoin tapa opiskella. 

 
 
Kirjan lukeminen aloitetaan sisällysluettelosta. 
Jos luettelo näyttää hyödyttömältä tai käyttökel-
vottomalta, parasta ajankäyttöä on olla lukemat-
ta kirjaa ja heittää se pois. Jos kirjaa aletaan 
lukea, se käydään ensin kursiivisesti läpi siten, 
että jokaiselle sivulla luodaan lyhyt vilkaisu. Lu-
etaan otsikot ja katsotaan kuvat. Kun kirjaa sit-
ten luetaan kunnolla, se tuntuu jo valmiiksi tu-
tulta, ja oppiminen tehostuu merkittävästi. Op-
piminen tapahtuu parhaiten, kun tuntematon 
asia linkitetään mielessä tuttuun asiaan. 
Käymällä kirjan etukäteen läpi keskeiset asiat 
ovat jo jollakin tasolla tuttuja. Näin muunkin 
sisällön oppiminen tapahtuu helpommin ja 
useimmiten kuin käden käänteessä. 
 
Järkevä ihminen lukee kirjaa kynä kädessä. 
Hän sottaa ja ympyröi, alleviivaa ja pohtii mar-
ginaaleissa. Vuosiakin myöhemmin kirjan kes-
keiset pointit saa esille 15 minuutissa lukemalla 
sivuilta pelkät alleviivaukset. Tämä on erino-
mainen keino tankata tietoa päähän vaikkapa 
ennen alan konferenssia tai tärkeiden sidosry-
hmien tapaamista.  
 
Tämän julkaisun kirjoittajat suosittelevat luki-
joitaan lukemaan säännöllisesti. Kaikki syyt olla 
lukematta 15 min päivässä ovat tekosyitä. 
Keskiverto suomalainen katsoo televisiota 
melkein kolme tuntia päivässä. Herääminen 15 
min aikaisemmin ei tunnu missään. Pieni 
panostus tuo mukanaan valtavat hyödyt, joihin 
yllättävän harva nykyään jaksaa paneutua.  
 
Tosin ne, jotka lukevat, saavat lähes kohtuut-
toman osan hedelmistä. Huippuosaaminen on 
vakvasti aliarvostettua. Maailman muutos sataa 
huippujen laarin, ja kaikki huiput lukevat 
säännöllisesti. 
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Asuminen ja asuntojen hinnat saavat julkisuu-
dessa paljon huomiota osakseen. Se on täy-
sin ymmärrettävää, sillä ne koskettavat meitä 
jokaista. Useimpien omaisuudesta suurin osa 
on sidottu juuri omassa käytössä olevaan 
asuntoon. Tämä johtaa tunteenomaisiin tulkin-
toihin. Tarkoituksena on nyt käydä läpi asun-
tomarkkinoiden tilaa muutamalta eri kannalta, 
jotta voisimme muodostaa valistuneemman 
veikkauksen nykytilasta ja arvailla hieman tu-
levia kehityskulkuja.  
 
Asuntojen hintakehitystä tarkasteltaessa on 
hyödyllistä jakaa markkinat vähintään kahteen 
osaan: pääkaupunkiseutuun ja muuhun Suo-
meen. Vielä tarkemman kuvan tietenkin saa, 
kun tarkastellaan kaupungeittain kauppamää-
riä, hintoja, myyntiaikoja ja myynnissä olevia 
kohteita sekä vuokratasoja.  
 
Asuntojen hintoja voidaan tarkastella nimel-
lishintojen avulla, joka antaa kuvan siitä, miten 
hintalapussa lukevat hinnat kehittyvät. Hieman 
paremman kuvan saamme korjaamalla nimel-
listä hintatasoa inflaatiolla, jolloin syntyy reaa-
lihintakuvaaja. Rajaamalla tarkasteluaineistoa 
vielä käsittämään vain vanhoja kerrostalohuo-
neistoja pääsemme lähemmäksi asuntosijoit-
tajan sielunmaisemaa. 1970-luvulta lähtevästä 
aikasarjasta nähdään kiinnostuksemme koh-
teena olevien asuntojen kivunneen reaalisesti 
korkeammalle tasolle kuin missä ne olivat 

1980-luvun lopun asuntokuplan aikaan. Tässä 
kohden on hyvä hetkeksi pysähtyä mietti-
mään, mitä kuvaajasta voi päätellä. Inflaatio-
korjattujen hintojen nousu tarkoittaa sitä, että 
asuntojen hinnat ovat nousseet yleistä hintata-
soa nopeammin. Kasvaneista tuloista asumi-
nen on ahmaissut suuremman osan kuin 
muun kulutuksen kallistuminen.  
 
Suomalaisesta kerrostalokannasta valtaosa 
on valmistunut 60- ja  70-luvuilla. Tämä tar-
koittaa suurten peruskorjausten olevan joko 
juuri tulossa tai olevan muutamien vuosien 
päässä nykyhetkestä. Asuntojen hintakuvaaja 
saa aivan uuden ulottuvuuden, kun lisätään 
karkea arvio lähivuosien remonteista asunto-
jen hintoihin. Kuvaajaan on lisätty 15 % hin-
nan päälle remonttikuluja. On tietenkin selvää, 
että joissain taloissa hinta on suurempi ja toi-
sissa pienempi. Remonttikorjauksen jälkeen 
paljastuu melko karu kuva vanhojen kerrosta-
lohuoneistojen hintojen tilasta. Ne ovat reaali-
sesti merkittävällä tavalla korkealla tasolla.  
 
1990-luvun laman jälkeen asuntomarkkinoita 
ovat ruokkineet talouskasvu, laskeva työttö-
myys, pankkirahoituksen helpottuminen, laina-
aikojen kasvu kaksinkertaisiksi ja korkotason 
voimakas lasku. Jotta asuntojen hintataso voi-
si pysyä korkeana tai nousta merkittävällä ta-
valla, on tulotason kasvun jatkuttava myös 
tulevaisuudessa. Katsottaessa Suomen BKT:n 



3   ViikkoRaha  www.viikkoraha.info 

 8.5.2013  

 

kehitystä 2008 kriisin jälkeen, näemme 
sen olevan lähempänä eteläisen Euroo-
pan kriisimaiden käyriä kuin EU-alueen 
vahvimpia maita. Suomen kilpailukykyä 
rasittaa ennen kaikkea työn kustannusten 
nopea nousu. Palkat ovat nousseet vuo-
desta 2000 huomattavasti muuta EU-
aluetta nopeammin. BKT:a rasittaa ennen 
kaikkea vaikeassa tilassa oleva vientiteol-
lisuus, joka ei tahdo vetää. Kilpailukyvyn 
säilyttäminen vaatisi hyvin maltillista palk-
katason kasvua, joka tarkoittaa että koti-
talouksien tulojen kehitys tulisi olemaan 
huomattavasti odotettua vaisumpaa.  
 
Nykytilaan kun liitetään kiristyvä finanssi-
politiikka, jolla pyritään korjaamaan alijää-
mäistä valtiontaloutta, tilanne mutkistuu 
entisestään. Kiristyvä finanssipolitiikka 
kurittaa taloutta, ja budjettialijäämä ei kor-
jaudu, vaikka toimenpiteet juuri siihen 
tähtäävätkin.  
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Lisäksi asuntomarkkinoiden ongelmakentässä 
ovat monopolistinen rakennuttajien toiminta 
sekä tonttipolitiikka. Nämä vaikeuttavat entuu-
destaan sekä maassamuuttoa että maahan-
muuttoa. Varsinkin pääkaupunkiseudun ta-
louskasvua rajoittaa asuntomarkkinoiden jäyk-
kyys ja korkeat vuokratasot sekä omistus-
asuntojen hinnat.  
Näiden seikkojen valossa asuntojen hintatasot 
vaikuttavat tällä hetkellä erittäin korkeilta var-
sinkin pääkaupunkiseudulla sekä suurimmissa 
kaupungeissa. Rakenteellinen jäykkyys mah-
dollistaa erikoisella tavalla vääristyneen hinta-
tasapainon eli hintojen asettumisen äärimmäi-
sen korkealle tasolle. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että kehitys olisi vääjäämättä kestä-
vää. Asuntojen hinnoille suurimmat uhkakuvat 
ovat pankkirahoituksen kiristyminen, korkota-
son nousu (marginaalit sekä pohjakorko), an-
siotason ennakoitua hitaampi kehitys ja työttö-
myyden kasvu.  
 
Toistaiseksi työttömyysluvut ovat pysyneet 
odotettua kauniimpina. Osaltaan tätä selittää 
työväestön voimakas eläköityminen.   
 
Myytävänä olevien kohteiden määrää tarkas-
teltaessa selviää, että pienten asuntojen ky-

syntä on pysynyt koko maassa hyvänä. Ky-
syntä ja tarjonta ovat jokseenkin tasapainos-
sa, eikä myytävänä olevien kohteiden määrä 
ole noussut silmiin pistävän korkeaksi. Suu-
remmissa asunnoissa tilanne on aivan päin-
vastainen. Hintatason kohoamisen myötä 
myytävänä olevien asuntojen määrä on kas-
vanut huomattavasti ja on ennätyksellisen kor-
kealla tasolla. Hidastuva asuntokauppa, kiris-
tyvät rahoitusmarkkinat, hidastuva kansanta-
lous ja korkeat asuntojen hinnat sekä vastas-
sa olevat suuret kiinteistöjen peruskorjaukset 
ovat hieman hankala yhdistelmä. 
 
Asuntosijoittajan kannalta tilanne on vastaa-
valla tavalla haastava. Vuokratuotot ovat jat-
kaneet laskuaan, ja sijoittajat joutuvat etsi-
mään tuottoa yhä pienemmiltä paikkakunnilta. 
Pienemmille alueille mentäessä on tärkeää 
pitää silmällä alueen muuttoliikettä ja kohtei-
den vuokrattavuutta. Näennäisesti edulliset 
asunnot houkuttelevat ja avaavat toisinaan 
erittäin mielenkiintoisen näköisiä mahdolli-
suuksia. On kuitenkin muistettavat, että talo-
yhtiöiden remontit ovat samalla tavalla tuloil-
laan ja ovat erittäin kalliita vaikkei oltaisikaan 
pääkaupunkiseudulla.  
 

USA:n ja Saksan osakemarkkinaindeksit ovat 
tehneet uusia kaikkien aikojen ennätyksiä. Vuo-
si on alkanut hyvin päättäväisellä liikkeellä ylös-
päin. Kyydissä mukana olleet sijoittajat ovat ke-
ränneet mukavan osinkosaaliin lisäksi mieltä 
lämmittävää arvonnousua. Pitkät liikkeet johta-
vat väistämättä jossain vaiheessa verta tirsku-

viin korjausliikkeisiin. Tämä on syytä huomioida 
omien sijoitusten tulevaisuutta suunniteltaessa. 
Notkahdukset tarjoavat nousua mukavamman 
paikan ostaa. Kertyneitä tuottoja ei kuitenkaan 
kannata kokonaisuudessaan antaa takaisin. 
Jonkin sortin suojaus ja voittojen kotiutus estä-
vät varmuudella pahimmat sydämentykytykset. 
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Lähempi DAX-indeksin tarkastelu osoittaa, että 
edellisessä ViikkoRahassa huomiotamme saa-
nut viikkotason divergenssi painoi indeksin odo-
tetulla tavalla alemmille tasoille, ja liike päätyikin 
alapuolen tukitasolle ennen uutta ponnistusta 
ylöspäin. Tämä on jälleen hyvä esimerkki siitä, 
kuinka tuki- ja vastustasot antavat hyödyllistä 
tietoa sijoituspäätöstemme tueksi.   
 
Ponnistus 7500 pisteen pohjilta on ollut hyvin 
aggressiivinen ja lähes pystysuora liike. Tällai-
set liikkeet eivät ole pitkäkestoisina suurille in-
dekseille tyypillisiä ja johtavat varmuudella liik-
keen sulatteluun ja voittojen kotiutukseen.  
 
Helsingin OMXH25-indeksi ei ole isompien 
pörssien tavoin jaksanut kivuta ennätystasoille 
vaan on edelleen melko masentavasti vuoden 
2011 huipunkin alapuolella. Tästä ei kuitenkaan 
sijoittajan ole syytä masentua, sillä OMXH25 on 
kuitenkin käyttäytynyt mallikkaasti antaen sijoi-
tusten ajoitukseen hyviä vihjeitä. Huhtikuun 
alussa käsittelemämme avoimeksi jääneet au-
kot olivat 200 päivän liukuvan keskiarvon tavoin 
alaspäin suuntautuvan liikkeen tavoitetasoinam-
me. Aivan kuin oppikirjaesimerkistä poimittuna 
OMXH25 taipui negatiivisen divergenssin alla ja 
suuntasi alapuolella olevaa avointa aukkoa koh-
den. Tälle samalla tasolla oli nähtävissä aikai-
semmin vastustasona toiminut, nykyinen tukita-
so sekä 200 päivän liukuva keskiarvo. Aukon 

täytettyään, indeksi jatkoi matkaansa tulosuun-
taansa tarjoten sijoittajalle useita vihjeitä mata-
lan riskin ostopaikoista. Indeksin edesottamuk-
sia kannattaa silmäillä erityisen tarkasti lähestyt-
täessä yläpuolella olevaa vastustasoa. Mikäli 
liike pysähtyy tämän tason tietämille ja päättää 
kääntyä alemmille tasoille, on erityisen todennä-
köistä, että se laukaisee merkittävää voittojen 
kotiutusta sekä positioiden purkua.  
 
Osakemarkkinoiden optimismi saa mietteliääksi. 
On hyvin todennäköistä, että Kiinan ja Intian 
talouskasvu on ennakoitua heikommissa kanti-
missa. Taantumassa oleva Eurooppa, hidastuva 
kasvu Kiinassa ja Intiassa eivät helposti anna 
tilaa USA:n osakekohtaisten tulosten kasvun 
jatkolle. Tämä on sijoittajan syytä pitää mieles-
sä, vaikka osakeindeksit näyttäisivätkin juuri nyt 
pyrkivän maata kiertävälle radalle.  
 
Jostain syystä nykyinen meno saa minut palaa-
maan muistikuvissa vuoden 1987 tapahtumiin, 
jolloin S&P 500 nousi ensin alkuvuodesta 46 % 
vain ja ainoastaan painuakseen lähtötasonsa 
alapuolelle, josta pidempikestoinen nousu sitten 
lähti rakentumaan. En tietenkään väitä tämän 
tapahtumasarjan olevan minkään ennuste tule-
vaisuudesta, mutta toisinaan menneiden katselu 
avartaa ajatuksia erilaisten tulevaisuudenkuvien 
hahmottelemiseksi.  
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