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Tällä viikolla kaksi ensimmäistä artikkelia antavat suuntaviivoja 

asuntomarkkinoihin sekä oman asumisen suunnitteluun. Tämän 

jälkeen paneudumme todenteolla sijoittajan elämään vaikuttaviin 

tekijöihin uusitussa markkinanurkkauksessa. 

 

Mukavaa viikkoa. Pidetään ruuti kuivana! 

Terhi, Jaakko & Matias 
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Viime viikkojen aikana silmiini on osunut useampi mainos, jossa 

markkinoidaan lainaa. Yksi Suomen suurimmista pankeista 

markkinoi lainatuotettaan sanoilla: ” asuntolaina, joka ei jätä 

talouttasi pulaan ” . Toisella taasen laina on virkeä. Markkinoin-

tilauseet kuulostavat hyvältä, mutta onko tosiaan niin, että vir-

keä laina ei koskaan ole väsynyt tai on olemassa laina, joka ei 

jätä talouttasi pulaan? 

 

Viime aikojen talousuutiset ovat täyttyneet Kreikan kriisistä, irti-

sanomisista ja taantumapuheista. Yksityinen kuluttaja miettii 

kuumeisesti mitä nyt pitäisi tehdä –  kuluttaa niin kuin ennenkin 

vai lykätä suurempia ostoksia tulevaisuuteen? Kun ajatus talou-

den hiljentymisestä alkaa näkyä yhä useamman ihmisen kulu-

tuskäyttäytymisessä, siitä tulee itseään toteuttava ennustus. 

Isot heilahdukset taloudessa syntyvät juuri tästä ilmiöstä –  ih-

miset alkavat käyttäytyä ennusteen mukaisesti. Keskustelut yrit-
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täjien kanssa vahvistavat ajatusta, että 

yritykset ja kuluttajat ovat käyneet varo-

vaisemmiksi ja painavat jarruja jo ko-

vempaa. 

 

Oli yleinen talouden tilanne mikä tahan-

sa, niin henkilökohtaisten taloudellisten 

päätösten tulee perustua siihen miten 

pystymme hoitamaan velvoitteemme 

tilanteessa kuin tilanteessa. Jos olet aikeissa 

muuttaa uuteen kotiin jo ison asuntolainan kera 

tai aiot kasvattaa merkittävästi lainamäärääsi, 

kysy itseltäsi seuraavat kysymykset.  

1. Kuinka maksan lainani kuukausierät, jos 

säännölliset kuukausitulot loppuvat? 

2. Miten suojaudun korkoriskiltä? 

3. Minkälainen laina on minulle paras ratkaisu? 

 

Mieti kysymyksiin erilaisia ratkaisuja. Onko si-

nun mahdollista laittaa lainasi lyhennysvapaalle 

ja maksaa vain korkoja? Jos tämä on mahdollis-

ta, lyhennysvapaan päätyttyä joko kuukausittai-

nen erä nousee laina-ajan pysyessä samana tai 

kuukausittainen erä pysyy samana laina-ajan 

pidentyessä. 

 

Kuinka paljon sinulla on käteisvaroja? Yksi hel-

poimmista tavoista pitää huolta, ettei oma talous 

aja karille, on pitää 6-24 kuukautta vastaavien 

kulujen määrää käteisvaroina. Vaikka taloudes-

sasi tapahtuisi mitä, selviät nämä kuukaudet, 

eikä sinun tarvitse tehdä päätöksiä, jotka olisivat 

sinun kannaltasi epäedullisia sillä hetkellä. Jos 

sinulla on enemmän käteistä kuin pankkisi vaatii 

asunnon omarahoitusosuudeksi, niin mieti kan-

nattaako rahat pitää käteisenä vai ottaa vähem-

män lainaa. Hankalissa taloudellisissa tilanteis-

sa käteinen on kuningas ja lainasta maksettava 

korko on yleensä pieni kustannus tästä mahdol-

lisuudesta pitää raha omalla pankkitilillä. Jos 

otat esimerkiksi 20 000 euroa enemmän lainaa, 

kustannus tästä 3 % korolla on 600 euroa vuo-

dessa eli 50 euroa kuukaudessa. Tämä voi olla 

harkitsemisen arvoinen kustannus, kun osan 

korosta saa vähentää vielä verotuksessa. 

 

Onko sinulla muuta omaisuutta, jonka voi muut-

taa rahaksi? Omaisuuden myynti on se viimei-

nen keino, sillä taantumassa yleensä kaikkien 

omaisuuksien arvot laskevat. Jos kysymykses-

sä olisi esimerkiksi sijoitusasunto, niin kannat-

taa pitää lypsylehmä elossa kaikilla mahdollisilla 

keinoilla. Lihakarjasta saa loistavan juhla-

aterian, mutta sen muistoilla ei arkena eletä. 

 

Lainan noston yhteydessä voit valita joko vaih-

tuvan tai kiinteäkorkoisen lainan. Vaihtuvat ko-

rot ovat nyt todella matalalla ja on helppo hä-

määntyä rahan halvasta hinnasta. Korkoympä-

ristö voi kuitenkin muuttua nopeasti, joten kan-

nattaa miettiä sitoisiko osan lainasta kiinteään 

korkoon. Kiinteää korkoa voi miettiä vakuutuk-

sena. Tiedät etukäteen kuinka paljon tulet mak-

samaan korkoja seuraavat viisi tai kymmenen 

vuotta. Kiinteä korko sopii erityisesti pitkiin 
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asuntolainoihin, sillä lainaa ei voi maksaa en-

nenaikaisesti takaisin ilman sanktioita. Jos olet 

miettinyt korkokattoa, huomaa laskiessa, että 

koron pitää nousta reilusti yli korkokaton, jotta 

se tulee sinulle taloudellisesti kannattavaksi. 

Olethan maksanut siitä lisähintaa jo ennen kuin 

korko yltää laskennallisen koron tasolle. 

 

Koron lisäksi voit valita lainasi lyhennystavan 

kolmesta eri vaihtoehdosta: annuiteetti, tasaly-

hennys ja kiinteä tasaerä. Annuiteetissa laina-

aika pysyy samana. Maksuerä muuttuu korko-

jen muutoksen myötä. Alussa korkojen osuus 

lainasta on suurempi kuin pääoman lyhennys. 

Tasalyhennyksessä lainan pääomaa lyhenne-

tään joka kuukausi saman verran. Korkojen 

osuus on alussa suurempi, joten lainan mak-

suerä on myös suurempi alussa. Se toki piene-

nee joka kuukausi, jos korkotasossa ei tapahdu 

muutoksia. Kiinteässä tasaerässä maksat joka 

kuukausi saman määrän. Lainan pituus joustaa 

korkotason muutosten mukaan. 

Tarkkana asuntomarkkinoilla 

Pohjoismaalaisille kiinteistövälittäjille tehdystä 

kyselystä selviää, että suomalaisista kiinteistö-

välittäjistä kolmasosa arvioi asuntojen hintojen 

laskevan lähikuukausina. Heikkenevä talousti-

lanne on jo nyt vaikuttanut yleiseen mielialaan 

niin, että asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet. 

Jos olet myymässä asuntoasi, asunnon hinnoit-

telu nousee tärkeimmäksi tekijäksi. 

 

Mieti tarkkaan millä hinnalla asuntosi lähdetään 

markkinoimaan, jotta hinta on heti oikea. Liian 

korkeaksi hinnoiteltu kohde jää roikkumaan. 

Kun hintaa lähdetään laskemaan, niin ostajille 

tulee helposti mieleen, että kohteessa on jotain 

vikaa, kun se ei mene kaupaksi. Hinnan laskus-

ta saattaa tulla kierre, kun ostajat alkavat hyljek-

siä kohdetta. 
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Muista myös kilpailuttaa välittäjät ja ole tarkkana 

välityspalkkioissa. Jos välittäjien arviot hinnasta 

eroavat merkittävästi toisistaan, niin korkein hin-

ta voi olla pelkästään motiivi saada asunto heille 

myyntiin. Kannattaa siis kysyä tarkasti mihin 

hinta-arvio perustuu. 

 

Mikäli pankkijärjestelmä saa kovia iskuja, lainan 

saanti saattaa vaikeutua huomattavasti ja lai-

nasta maksettava hinta nousta merkittävästi. 

Käy sopimassa lainasta etukäteen ja sovi tark-

kaan mihin saakka lainatarjous on voimassa. 

Kun taloustilanne on heikkenemään päin, pohdi 

omalta kohdaltasi minkä hintainen ja kokoinen 

asunto on nyt sinulle oikea. Aioitko asua asun-

nossa kaksi vai kaksikymmentä vuotta? Ei ole 

nimittäin varmuutta, että asuntojen hinnat nou-

sevat nopeasti nykyistä korkeammalle tasolle 

tämän kriisin jälkeen. Jos taloyhtiöön on tulossa 

suurehkoja remontteja, muista ottaa huomioon 

tulevien remonttien kustannus. Mikään ei ole 

sen karmivampaa kuin ostaa hieman ylihintai-

nen asunto, jonka tulevien remonttien kustan-

nukset on laskettu alakanttiin ja jonka myy parin 

vuoden päästä alempaan hintaan kuin on osta-

nut. 

 

Markkinanurkkauksen uutena osioina on tren-

dinurkkaus. Siellä ei käsitellä tulevan sesongin 

kuumimpia muotiuutuuksia vaan sijoittajan kan-

nalta olennaisia markkinatrendejä helpolla ja 

yksinkertaisella tavalla. Saat yhdellä silmäyksel-

lä kuvan siitä, mihin suuntaan keskeiset trendit 

osoittavat. Tämä helpottaa huomattavasti omien 

sijoituspäätösten tekoa. 

Eurooppaa koetteleva finanssikriisi alkaa lähes-

tyä huipennustaan. Pyyhkäistäänkö huolet pois 

ja maailma jatkuu jälleen iloisena? Tuskinpa 

vain. Nyt tehdään kovalla kädellä pelastustoi-

menpiteitä, mutta on erityisen suuri todennäköi-

syys, että Kreikan kriisi leviää lainojen uudel-

leenjärjestelyjen myötä pankkisektorille tukitoi-

mista huolimatta. Tämä aiheuttaa helposti on-

gelmien leviämisen yrityslainamarkkinoille sekä 

laajemmalti reaalitalouteen. Osakemarkkinat-

kaan eivät jää osattomaksi tästä. Lyhyellä aika-

välillä saamme varmasti nauttia kovaa rallatte-

lua ylöspäin kuten yleensä aina on tapana, kun 

palaneet sormet saadaan kastettua kylmään 

veteen. Lyhyeksi myyneet tahot tulevat varmas-

tikin tulevina päivinä sulkemaan positioitaan en-

nen kuin miettivät uusia siirtoja. Tämä antanee 

lisävauhtia osakkeille yleisesti ja ennen kaikkea 

kovasti kärsineelle pankkisektorille. 

 

Kriisin kärjistyessä emme yllättyisi, vaikka kulta 

laskisi 1440 - 1550 tasolle samanaikaisesti, kun 

hopea, kupari, hiili, öljy sekä muut keskeiset 
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teollisuuden raaka-aineet joutuvat kovan myyn-

tipaineen alle. Tämä vastaisi vuonna 2008 ko-

kemaamme omaisuuslajien laajamittaista myyn-

tiä. On täysin mahdollista, että osakkeet tulevat 

vielä lähi viikkojen tai kuukausien aikana kokei-

lemaan nykyistä alempia tasoja. Lyhyellä aika-

välillä tosin voidaan nähdä iloista hypähtelyä. 

Koviin markkinaliikkeisiin on syytä varautua. 

 

 Kehittyvien markkinoiden on povattu pelasta-

van maailmankasvun, mutta tämän kortin va-

raan ei kannata kaikkia rahojaan laittaa. Tällä 

hetkellä BRIC –  maiden kuvaajat viestittävät 

edessä näkyvistä kuopista. Kulta, hopea, kupari 

sekä hiili ovat saaneet kylmää kyytiä viimeisten 

päivien aikana vaikka tekivätkin täyskäännök-

sen Kreikan lainojen uudelleenjärjestelysuunni-

telmien myötä. Kulta on laskenut rajusti osuttu-

aan nousevan trendikanavansa yläreunaan. Tä-

mä on kullalle hyvin tyypillistä käytöstä. Laskut 

ovat tähän asti tarjonneet hyviä ostopaikkoja. 

Kullan hinnan kovaan heiluntaan kannattaa va-

rautua jatkossakin. Puuta ravistellaan, jotta näh-

dään ketkä jaksavat pitää kiinni ja ketkä putoa-

vat. Kunnon havina valmistelee metalleja halua-

valle hyvän tilaisuuden ostaa sopuhinnalla. 

 

Pitää muistaa, että mikään lasku ei ole suoravii-

http://rahamagneetti.tumblr.com/
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vaista, vaan tulemme näkemään erittäin railak-

kaita nousupäiviä matkan edetessä. Normaalia 

käytöstä on käydä testaamassa 50 päivän liuku-

vaa keskiarvoa sekä 200 päivän liukuvaa kes-

kiarvoa. Näiden tasojen luona saamme arvo-

kasta lisätietoa markkinoiden terveydentilasta. 

Tämäkin kriisi tulee menemään ohitse jossain  

vaiheessa, tarjoten sijoittajille erityisen herkulli-

sia ostokohteita. Ongelmana vain on, että juuri 

kun on aika ostaa, kaikki ympärillämme julistaa 

suureen ääneen maailmanloppua. Tällaisina 

aikoina kaikkein järkevintä on pyrkiä välttämään 

suuria tappioita. Ruuti on pidettävä kuivana, jot-

tei käy köpelösti ostotilaisuuden tullessa. Tyl-
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säähän se on istua käsiensä päällä, mutta jänni-

tystä haluavat voivat mennä vuoristorataan. 

  

Tällä hetkellä osakeindeksien trendit kaikilla tar-

kastelujaksoillamme osoittaa alaspäin. Tämä ei 

tarkoita sitä, ettemmekö voisi saada koviakin 

nousupäiviä matkan varrella. Nyt vain on pidet-

tävä tuntosarvet ulkona ja tehtävä harkittuja rat-

kaisuja. Kulta on laskun myötä päätynyt 20 ja 

40 viikon liukuvien keskiarvojen väliin ja Saksan 

pitkät valtionlainat ovat jatkaneet nousuaan 

( k orko laskenut ) . Voidaankin todeta, että 

markkina näyttää siltä, että sijoittaja voi viettää 

hyvin mielin syyslomaa. 

Parasta ajankäyttöä on nyt terävöittää omaa 

sijoitussuunnitelmaa sekä kerätä rahaa tulevia 

sijoituksia varten.  Osakemarkkina kulkee nyt 

täysin poliittisten päätösten tahdissa ja on keski-

pitkällä ajalla melko tavalla ennustamattomassa 

tilassa. Me jatkamme markkinoiden seuraamista 

ja tutkimista päivä kerrallaan. Eräänä päivänä 

näemme merkit siitä, että laskun pohja on saa-

vutettu ja on jälleen aika lastata reppu pullolleen 

sijoituksia. Se päivä ei ole vielä tänään, mutta 

lukemalla sinnikkäästi ViikkoRahaa, tiedät kyllä 

milloin se koittaa.  
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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 

Tilaa tästä ViikkoRaha tai 

muita loistavia tuotteita. 
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