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1. JOHDANTO 

 

Sijoituskuplien historia on moninainen. Kuplia on ollut kautta historian, niin pitkään kuin on ollut ra-

haakin. Toisinaan kuplilla on ollut vain paikallisia, pientä sijoitusjoukkoa koskevia vaikutuksia, toisi-

naan taas laajempiakin kansantaloudellisia vaikutuksia. 

 

Työn tarkoituksena on antaa lukijalla lyhyt katsaus kuplien syntyyn, yleiseen toimintalogiikkaan sekä 

pala niin historiaa kuin nykypäivääkin. Työ on tehty laadullisena tutkimuksena sisältäen myös mieli-

piteitä ja pohdintaa sijoituskupliin liittyen. Työn tavoitteena on antaa kansanomaisesti kirjoitettu ja 

aukaistu katsaus sijoituskupliin liittyen myös sellaiselle lukijalle, joka ei aiheesta tiedä ennestään mi-

tään. 

 

Työ koostuu pääosin viidestä suuremmasta kokonaisuudesta. Alussa pyritään selvittämään, mikä 

voidaan määritellä yleisesti katsoen kuplaksi, mitä se pitää sisällään ja mistä se koostuu. Tässä osi-

ossa pyritään tuomaan esille kuplien synnyn mekaniikkaa, sijoituskupliin liittyviä tärkeimpiä hintame-

kanismeja sekä erilaisia esitettyjä teorioita niiden osalta. 

 

Tämän jälkeen työ käsittelee tunnetuimpia historian saatossa olleita sijoituskuplia ja tarkastelee nii-

den väliltä löytyviä yhtäläisyyksiä sekä sitä, mikä niiden kaikkien syntyyn on ollut vaikuttamassa. Sen 

jälkeen etsitään syitä ja seurauksia muutamasta eri näkökulmasta sille, mikä on yleisesti takana, kun 

kupla syntyy sekä sitä, minkälaiset seuraukset siitä voi syntyä niin yksilön kuin laajemmankin joukon 

osalta. 

 

Sen jälkeen on vuorossa katsaus sijoituskuplien nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Lopuksi työ sisäl-

tää kupliin liittyviä kysymyksiä sekä pohdintaa siitä, mitä olemme kansakuntana oppineet sijoitus-

kuplista. Pohdimme myös sitä, voimmeko välttyä niiltä tulevaisuudessa ja onko kuplissa mahdolli-

sesti jotain positiivistakin. 
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2. MIKÄ IHMEEN KUPLA 

 

2.1. Kuplan määrittely 

 

Aivan aluksi on syytä määritellä se, mikä yleisesti ottaen katsotaan sijoitus- tai hintakuplaksi, ja 

mitkä piirteet ovat sille ominaisia sen eri elinkaaren vaiheissa. Farlexin ylläpitämän, verkossa va-

paasti luettavissa olevan, sanakirjan mukaan yleisesti katsoen sijoituskuplaksi voidaan lähtökohtai-

sesti määritellä sellainen tilanne, että jonkun kohteen tai tuotteen hinta nousee merkittävästi korke-

ammaksi kuin sen niin sanottu oikea arvo olisi. Oikea arvo on toki myös vaikea määrittää, mutta 

tässä sillä tarkoitetaan hintaa, mikä se voisi olla esimerkiksi historiaan ja tuotteen tarkempiin tun-

nuslukuihin peilaten. Kuplien kohdalla sijoittajat heräävät hintojen nousuun vasta siinä pisteessä, 

kun ne ovat kerenneet nousta hyvinkin korkealle. Tästä seuraa useimmiten jyrkkä alamäki hintojen 

osalta. (The Free dictionary by Farlex 2019) 

 

Kuplan määrittelyä hankaloittaa kuitenkin se, että määritelmä ei ole oikeastaan missään tilanteessa 

mustavalkoinen. Kupla ei ole myöskään määriteltävissä vain tietyllä tavalla, vaikka pääpiirteet ovat 

usein samankaltaiset. Kuplasta riippuen sen piirteet ja vaiheet alkavat valkenemaan elinkaaren lop-

puvaiheilla, joissain tapauksissa jopa vasta kuplan jo alkaessa tyhjentyä. 

 

 

2.2. Rahan kysyntä 

 

Ymmärtääksemme paremmin sijoituskuplia ja niiden syntyä, on hyvä käydä ensin läpi erilaisia motii-

veja rahalle ja sen kysynnälle. Rahan kysynnälle on olemassa erilaisia motiiveja, jotka puolestaan 

vaikuttavat ostettavien hyödykkeiden sekä sijoituksien arvoon. Joskus tämä vaikutus voi olla hyvin-

kin voimakas. Timo Lindholmin ja Juhani Kettusen (2016, 126-133) kirjassa “Globaali kansantalous” 

on jaoteltu motiivit kolmeen erilaiseen kategoriaan. 

  

On olemassa niin sanottu liiketoimintamotiivi, joka tarkoittaa sitä, että rahaa tarvitaan kustantamaan 

jokapäiväinen yleinen maksuliikenne sekä erilaiset hankinnat. Omaisuutta siis tulee olla muutenkin 

käytettävissä kuin vain hyödykkeinä, jotta näistä elämän perustarpeista voidaan selviytyä.  Rahaa 

tarvitaan tässä motiivissa siihen, että selviydytään päivästä toiseen. Pääoman turvin voidaan ostaa 

esimerkiksi ruokaa päivittäiseen elämään tai bensiiniä, jotta autolla pääsee seuraavana päivänä töi-

hin. (Lindholm & Kettunen 2019, 126-133.) 

  

Toinen motiivi rahan kysynnälle on varautumismotiivi. Rahaa halutaan säästää niin sanotusti pahan 

päivän varalle. Yllättäviin tilanteisiin varaudutaan säästämällä rahaa muun muassa pankkitilille, josta 

se on yllättävän ja ennalta-arvaamattoman ylimääräisen menon sattuessa nopeasti käytettävissä. 

Toinen, mihin yleisesti ihmiset varautuvat ja säästävät, on jokin tietyn ajan päästä oleva suurempi 
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menoerä, esimerkiksi lomamatka tai vaikkapa uuden auton hankinta. Varautumismotiivi on siis va-

rautumista tulevia menoja varten, olivatpa ne ennalta odotettavissa tai odottamattomia. (Lindholm & 

Kettunen 2019, 126-133.) 

  

Kolmas ja sijoituskupliin melko puhtaasti liitettävä rahan kysyntämotiivi on spekulatiivinen. Kun jon-

kin sijoitustuotteen tuotto-odotus kasvaa, usein myös spekulatiivinen rahan kysyntä ja näin ollen 

halu sijoittaa siihen kasvaa samaa tahtia. Lopulta kuitenkin usein saavutetaan se piste, jossa tuot-

teen riskit realisoituvat ja kysyntäkupla puhkeaa. Näin ollen tuotteen arvo romahtaa usein hyvinkin 

nopeasti sitä mukaa, kun kysyntäkin putoaa. Spekulaatiomotiivi siis ikään kuin kasvattaa itse itse-

ään, sijoittajat sijoittavat rahaa tuotteeseen lisää, kun spekulaatiot käyvät kuumimmillaan ja näin 

ollen myös arvo kasvaa. Kun tuotteen arvo on saatu hilattua tarpeeksi ylös, myös kysyntä hiljenee ja 

kääntyy jossain vaiheessa laskuun. Tällöin myös arvo alkaa heikkenemään sekä osa tuotteeseen si-

joittaneista alkaa hiljalleen realisoimaan sijoituksiaan, jolloin pudotus alkaa ja lopulta alamäki on 

väistämätön. (Lindholm & Kettunen 2019, 126-133.) 

 

2.3. Hintamekanismit 

 

Hinta määräytyy länsimaisessa yhteiskunnassa usein vapaan hinnanmuodostuksen periaatteella. Se 

tarkoittaa sitä, että hinta määräytyy markkinoiden ja siellä vallitsevan tilanteen mukaisesti. Kun tuot-

teelle on tarjontaa markkinoilla enemmän kuin kysyntää, hinta tietenkin laskee tämän myötä. Päin-

vastoin tilanteessa, jossa tarjontaa ei ole kysyntään nähden riittävästi, hinta nousee. Toinen ääripää 

tästä on hintasääntely. Sillä tarkoitetaan järjestelmää, jossa hinnat ovat määrätty tietylle hintahaita-

rille esimerkiksi valtion tai jonkin maantieteellisen alueen toimesta. (Kumar 2019.) 

 

Esimerkkinä edelle mainituista voidaan käyttää maidon litrahintaa. Maidon hinta olisi tällaisessa hin-

tasäädellyssä järjestelmässä minimissään 0,8 €/l ja maksimissaan 1,0 €/l riippumatta siitä, minkä 

verran maitoa on tarjolla tuottajilta kuluttajille tai kuinka paljon ostajia maitolitralle on kuluttajissa. 

On siis aivan sama, ostetaanko maitopurkkeja päivässä 4 vai 40 000 kappaletta, hinta on menekistä 

riippumatta kyseisellä välillä. Puhtaasti markkinahinnan periaatteella mentäessä hinta määräytyy sen 

mukaan, kuinka paljon maitolitralle on tuottajia ja puolestaan sen kuluttajia. Kärjistettynä, jos tar-

jontaa on enemmän kuin kysyntää, hinnat laskevat. Tuottajat joutuvat kilpailemaan vähistä ostajista 

laskemalla tuotteen hintaa, jotta ostajat kiinnostuisivat. Jos puolestaan asetelma on toisinpäin, eli 

kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, hinnat lähtevät maitolitran osalta nousuun. Tässä oletuksena 

on toki sen, että tuotteeseen liittyvät muut kustannukset, esimerkiksi tuotannossa, säilyvät samalla 

tasolla kysynnästä riippumatta. 

 

Tämä kysynnän ja tarjonnan laki on myös sijoituskupliin liittyen hyvin olennainen tekijä. Kun tuot-

teen kysyntä kääntyy tarjontaan nähden nousuun, alkavat myös hinnat tämän myötä nousta. Kun 

hinnan nousemista ei ole rajattu mihinkään tiettyyn pisteeseen, mahdollistaa se hyvinkin voimak-

kaan nousun tilanteessa, jossa spekulaatiot tuotteen ympärillä käyvät kuumana ja tuotteen arvo tä-

män myötä nousee koko ajan. Spekulaatiot tuotteen ympärillä ruokkivat itse itseään ja suurempi 
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yleisö alkaa kiinnostua tuotteesta. Siihen asti, kunnes kriittinen piste saavutetaan, hinta jatkaa nou-

suaan. Sen saavutettuaan alamäki on kuitenkin usein jyrkkä ja karikkoinen. (Sornette 2017.) 

 

 

 

2.4. Markkinatalous ja Suunnitelmatalous 

 

Edellä olevassa kappaleessa käydään läpi hintamekanismeja sekä hinnan muodostumista. Talousjär-

jestelmää, jossa hinta muodostuu tarjonnan ja kysynnän perusteella, kutsutaan markkinataloudeksi. 

Toinen ääripää on puolestaan suunnitelmatalous, jossa ohjataan ihmisten kulutusta jonkun tahon, 

esimerkiksi valtion toimesta.  

 

Saksalainen Ulrike Herrman (2013, 60-70) on käynyt läpi kirjassaan “Pääoman voitto” sitä, kuinka 

markkinat Saksassa ovat usein suuryritysten leikkikenttä. Pienillä yrityksillä on toki oma osansa 

markkinoista, mutta suurin osa on suuryritysten hallussa. Tämä pätee usein myös muualla päin 

maailmaa. Tämä tietty ennustettavuus markkinoilla on otettava huomioon myös sijoittajan kannalta 

asiaa tarkasteltaessa. Suurten yritysten kohdalla on Herrmanin mukaan helpommin ennustettavissa 

voitot sekä tuotto-odotukset, mikä taas tuo oman mausteensa sijoituspäätöksiin ja niiden tekemi-

seen. Kun sijoittaja voi odottaa ja olla lähes varma, niin varma kuin sijoituksissa ylipäänsä on mah-

dollista, tuotoista suuremmissa yrityksissä, ei voida enää puhua puhtaasta markkinataloudesta. Tä-

män seurauksena voidaankin siis puhua nykyisin vallitsevan yleisesti osittainen markkinatalous, osit-

tain tietynlainen suunnitelmatalous. 

 

Nykypäivän yhteiskunnassa on hankalaa päästä puhtaasti vain toiseen näistä. Tuotteiden hinta mää-

räytyy useimmiten kysynnän perusteella, mutta usein suuryrityksillä ja tunnetuilla brändeillä on oma 

etunsa jo tunnettuuden sekä alhaisten tuotantokustannusten kautta verrattuna pienempiin yrityksiin. 

Jotta pienen yrityksen olisi kannattavaa jatkaa toimintaa, tulee sen asettaa usein hinta korkeam-

malle verrattuna isomman brändin vastaavaan tuotteeseen. Tämän kautta täysin vapaa hinnan muo-

dostuminen ei ole mahdollista. 

 

 

2.5. Ominaispiirteitä 

 

Sijoituskuplien ominaispiirteisiin kuuluu usein nopeasti nousevat hinnat sekä markkinoiden ja sijoitta-

jien korkea odotus jatkuvalle nousulle, vaikka nousua olisikin jatkunut jo hyvin pitkään. Usein myös 

historiaan, kohtuullisiin hintoihin ja kehitykseen tilastollisesti peilatessa sijoituskuplien kohdalla voi-

daan myös havaita ylisuurta odotusta kasvusta sekä sen jatkumisesta. Lähes aina havaitaan myös yli 

tilastollisten odotusten mennyttä arvon nousua tietyssä vaiheessa elinkaarta. Usein tällaisesti käyt-

täytyvässä sijoitustuotteessa lakipiste arvon nousulle tulee jossain vaiheessa vastaan, aivan kuten 

jokaisella tuotteella. Ajallisesti elinkaarta tarkastellen piikki saavutetaan kuitenkin usein niin sanottui-

hin normaaleihin tuotteisiin verrattuna paljon aikaisemmin. Elinkaari on siis melko lyhyt ja kehitys 
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aggressiivista, kun verrataan sijoituskupliksi osoittautuneita sijoitustuotteita tuotteisiin, joiden kehi-

tyskäyrä on esimerkiksi tilastollisesti historiaan peilattuna normaalia.  

  

Tavallisesti sijoituskuplien kohdalla tilanne riistäytyy käsistä siinä vaiheessa, kun suuri yleisö löytää 

sijoitustuotteen ja puhe sekä huhut mahdollisesta potentiaalista alkavat levitä laajemmalle. Monesti 

sijoituskuplien alkuvaiheessa kehitys on saattanut olla melko pitkäänkin tavallista ja sijoittaminen on 

pysynyt sisäpiirin, tai siitä ehkä hieman laajemman, mutta kuitenkin melko rajatun piirin tiedossa. 

Kun kuitenkin suurempi väkimäärä ja täten myös usein suurempi pääomamäärä löytävät tuotteen 

luo, alkaa varsinainen kuplan kehitys. Sijoitustuotteen tai kohteen arvo kasvaa nopealla tahdilla sitä 

mukaa, kun uutta pääomaa tulee mukaan ja piirit suurenevat. Hinnat nousevat nopeasti ja tuotto-

odotukset kasvavat sitä mukaa sijoittajilla, kun arvo jatkaa nousemistaan. Tämä on aiemmin läpikäy-

tyä rahan spekulatiivista kysyntämotiivia puhtaimmillaan. (Sornette 2017.) 

 

Usein kuplien kohdalla odotukset perustuvat kuitenkin johonkin laajemman ryhmät olettamaan, ei 

niinkään siihen, mikä lukujen valossa näyttää vääjäämättömältä jossain vaiheessa elinkaarta. Hinta 

nimittäin ennemmin tai myöhemmin saavuttaa sen pisteen, kun tuote tai kohde ei enää näyttäydy 

sijoittajien silmissä siltä, että he saavat sijoittamalleen pääomalle toivomansa vastikkeen. Näin alkaa 

arvon lasku.  

 

Kun ostajia ei enää ole samaan tapaan kuin ennen, arvo lähtee hiljalleen laskemaan. Usein myös 

sijoittajat heräävät tässä vaiheessa tilanteeseen ja arvon laskun jatkumisen pelossa alkavat realisoi-

maan sijoituksiaan tappioita minimoidakseen. Näin ollen kierre alkaa olemaan valmis ja sitä on enää 

tässä vaiheessa vaikea pysäyttää. Riippuen siitä, kuinka paljon hintaan on sisältynyt niin sanotusti 

ilmaa eli puhtaasti spekulatiivista ja ihmisten odotuksiin ja vauhtisokeudessa maksamiin hintoihin 

perustuvaa arvoa, pudotus voi olla lyhyessäkin ajassa melko dramaattisen suuri korkeimpaan arvoon 

nähden. 

  

Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että sijoituskuplat perustuvat usein lopulta lunastamatta jääneisiin 

lupauksiin ja odotuksiin siitä, että sijoitettavan kohteen arvo kasvaisi, jos ei nyt loputtomiin, niin ai-

nakin epärealistisen korkealle. Jos näin olisi, sijoittajat saisivat pääomalleen jatkuvaa tuottoa. Tämä 

ei todennäköisesti ole kuitenkaan kenenkään rationaalisesti ajattelevan henkilön mielestä realistinen 

vaihtoehto. Ihmisen ollessa kuitenkin lähtökohtaisesti laumaeläin, tehdään usein harkitsemattomia 

ostopäätöksiä ja uskotaan suuremman ihmismassan luomiin mielikuviin ja odotuksiin, vaikka pintaa 

syvemmältä tarkasteltaessa kaikki ei näyttäydy aivan niin ruusuisilta kuin yleisesti kuvitellaan. To-

tuus iskeekin lopulta melko kovaa vasten kasvoja tilanteessa, jossa on ehkä sokeastikin uskottu tiet-

tyyn asiaan ja merkittäviä summia omaisuutta on kiinni tuotteessa, jonka arvo perustuu pitkälti spe-

kulaatioihin ja oletuksiin tilanteen positiivisesta kehityksestä loputtomiin. Toki on olemassa tilanteita, 

joissa sijoittaja on ollut kelkassa mukana alusta alkaen ja osaa hypätä pois juuri oikealla hetkellä 

arvon ollessa korkeimmillaan, mutta usein tilanne on juuri päinvastoin. Mukaan on lähdetty tilan-

teessa, jossa arvo on jo melko korkealla, kriittinen piste tulossa hyvinkin pian ja näin ollen arvo läh-

dössä laskuun. 
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2.6. Kuplan vaiheet  

 

Tässä kappaleessa mainittavat kuplan viisi vaihetta perustuvat yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Hy-

man Minskyn tunnistamiin sijoituskuplan vaiheisiin. Näihin vaiheisiin kuuluvat vapaasti suomennet-

tuna kuplan liikkeellelähtö, buumivaihe, euforia, sijoittajien voittojen kotiutus ja paniikkivaihe. (In-

vestopedia 2010.)  

 

Sijoituskuplan synnyn alkuvaiheessa tuote ei välttämättä eroa millään tavoin tuotteesta tai koh-

teesta, jonka arvon kehitys ja tulevaisuus ovat niin sanotusti normaalilla tasolla. Erottava tekijä on 

kuitenkin usein siinä, että sijoituskuplissa on jokin tietty tekijä, joka aiheuttaa spekulatiivisen arvon 

nousemisen. Se voi olla yksittäinen uutinen, joka saavuttaa suuren yleisön ja tätä kautta suuri 

joukko kiinnostuu siitä. Yhtä hyvin se voi olla myös yksi tunnettu henkilö tai vaikuttaja, joka omalla 

toiminnallaan tai mainonnalla saa suuremman massa tietoiseksi kohteesta. (Buckley 2011, 121.) 

 

Nousuvaiheessa alkaa varsinainen spekulaatio arvon noususta tuotteen tai kohteen ympärillä. Siihen 

osallistuvat niin sijoittajat kuin usein tässä vaiheessa jo mediakin. Usein luodaan mielikuvaa sijoitus-

kohteen ylivertaisuudesta ja siitä, että arvonnousu jatkuisi samanlaisena loputtomiin. Spekuloinnin 

seurauksena yhä suurempi ihmisjoukko alkaa kiinnostumaan sijoittamisesta tähän kohteeseen ja 

näin ollen myös kysyntä kasvaa. Kun tuotetta on usein rajatusti markkinoilla tai määrän lisääntymi-

nen on hitaampaa kuin kysyntä, johtaa tämä markkinataloudessa siihen, että hinnat jatkavat kas-

vua. Näin ollen tuotteella on ylikysyntää. (Buckley 2011, 121.) 

 

Tätä vaihetta seuraa usein niin kutsuttu euforian, tietynkaltaisen sokeuden vaihe. Kukaan ei tässä 

vaiheessa näe uhkakuvia kohteen tai tuotteen ympärillä, vaan näköpiirissä on usein ainoastaan posi-

tiivia odotuksia ja näkymiä tulevaisuuden osalta. Kaikki on hyvin ja arvo jatkaa nousuaan siihen 

saakka, kun löytyy sijoittajia, jotka ovat valmiita sen hetkisellä hinnalla tuotteen ostamaan. (Buckley 

2011, 121.) Kuten alla olevasta kuviosta 1: “Kuplan vaiheet” nähdään, koetaan euforian vaiheessa 

kuplan huippu.  

 

Jossain vaiheessa jatkuvien arvon nousun ennusteiden ja odotusten lisäksi alkaa ilmenemään niiden 

rinnalle yhä enemmän myös epäilyksiä siitä, että kyseessä saattaakin olla vain uusi hintakupla, joka 

odottaa puhkeamistaan. Epäilyksistä huolimatta useimmiten ostajia löytyy vielä jonkin aikaa, mutta 

hiljalleen tahti hiipuu ja lopulta edessä on väistämätön. Hintojen nousu jatkuu siihen pisteeseen, 

ettei sille ole enää ostajia sen hetkisellä hinnalla. Tässä vaiheessa on myös viisaiden ja kauemmaksi 

näkevien sijoittajien tilipäivä. Osa sijoittajista toki kerkeää myymään sijoitetusta osuudestaan osan 

tai jopa kaikki pois hinnan ollessaan korkeimmillaan. Kaikki eivät voi tietenkään tässä onnistua, vaan 

yhä suuremman joukon alkaessa luopumaan omistuksistaan, myös myyntihinta putoaa samalla. Näin 

ollen saadakseen sijoitustuotteen jatkossa kaupaksi, on sitä myytävä yhä vain pienemmällä hinnalla 

sitä mukaa, kun myyjiä tulee enemmän markkinoille. Kun tästä seuraava hintojen putoaminen alkaa, 

kyyti on usein kylmää. (Buckley 2011, 121.) 
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Kun tuotteen tai kohteen hinta on muodostunut pitkälti spekulaatioihin ja odotuksiin arvon jatku-

vasta ja loputtomasta noususta, alamäki on usein nopea, kuten alla olevasta kuviosta 1 nähdään. 

Kun hinta on saatu pumpattua korkealle ja se lähtee putoamaan, syntyy helposti sijoittajien keskuu-

dessa kollektiivinen paniikki ja tarve päästä eroon tuotteesta ja minimoida tällä tavoin syntyvä tap-

pio. Kierre on valmis siinä tilanteessa, kun myyjiä alkaa ilmestyä markkinoille monin verroin verrat-

tuna uusiin potentiaalisiin ostajiin. Kierrettä on vaikea pysäyttää enää siinä vaiheessa, koska se 

ruokkii itse itseään hintojen jatkaessa laskua. Jossain vaiheessa tätä pudotusta tajutaan kuplan lo-

pulta puhjenneen ja riskien konkretisoituneen. Vaikka nousu on saattanut olla todella nopeaa, usein 

hintakuplissa myös lasku on omassa luokassaan ja nopeampaa kuin kasvu. (Buckley 2011, 121.) 

 

 

KUVIO 1: Kuplan vaiheet. (Colombo 2013.) 

 

 

2.7. Yleisesti kuplan syntyyn liitettyjä seikkoja 

 

Yksi vahvasti ja erityisesti sijoituskupliin liittyvä teoria on niin kutsuttu “greater fool theory” jonka 

voisi vapaasti suomentaa “suuremman typeryksen” teoriaksi. Teoria on usein liitettynä sijoituskupliin 

sekä muun muassa taidekauppaan. 

 

Teorian pääasiallinen sisältö ja idea ovat se, että sijoituskupla toimii ja jatkaa kasvuaan niin kauan, 

kun sijoittaja löytää jo valmiiksi ylihinnoitellulle ja -arvostetulle tuotteelle ostajan, joka on valmis 

maksamaan myyjän siitä kulloinkin pyytämän hinnan. Kun jossain vaiheessa saavutetaan piste, jossa 

sen hetkisellä hinnalla kukaan ei enää sijoitustuotetta halua ostaa, kupla puhkeaa. Siihen saakka 

kuplaa on totta kai sijoittajan näkökulmasta järkevää kasvattaa ja jopa ruokkiakin omilla toimillaan. 

Saavutettava piste on kuitenkin usein kriittinen ja vain harvoin siitä on paluuta huippuaikoihin. Kun 

ostajat loppuvat, niitä ei ole helppo löytää sen jälkeen alamäen ollessa suuri ja arvon pudotessa 

melko voimakkaastikin. (Lindsay Margie 2013, 1-2.) Bitcoin toimii hyvänä esimerkkinä Greater Fool 

Theorystä. Moni rikastui myymällä, kun arvo lähti jyrkkään nousuun. Kuitenkin, jos tarpeeksi moni 
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ajattelisi samalla tavalla, ja myisi huipulla osuutensa samaan aikaan, romahtaisi arvo ja vain muu-

tama rikastuisi. (Buttonwood 2017.) 

 

Toinen teoria, joka liittyy vahvasti satunnaiseen hinnanvaihteluun osakemaailmassa, on kiistelty sa-

tunnaiskulun (englanniksi Random walk theory) teoria, jonka perusteella osakkeiden arvon vaihtelua 

on mahdoton ennustaa. Teoria perustuu siihen, että sijoittajien sijoituskohteista saama uusi tieto on 

satunnaista, eikä niinkään ennustettavissa. (Kenton 2019.) Jos sijoituskohteen historiasta ei voida 

tehdä johtopäätöksiä, vaan arvo perustuu puhtaasti uuteen “satunnaiseen” tietoon, tukee tämä 

myös omalla tavallaan kuplien syntymistä: jos markkinat eivät perustu rationaaliseen ajatteluun, 

tässä tapauksessa historialliseen tietoon, niin kuinka voit tehdä varmoja sijoituspäätöksiä. 
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3. HISTORIAA JA YHTEISIÄ PIIRTEITÄ 

 

 

3.1. Tulppaanimania (Hollanti 1634-1637)  

 

Tulppaanimaniaa voidaan pitää ensimmäisenä varsinaisena suurena sijoituskuplana, johon usein vii-

tataan myös nykyisten sijoituskuplien yhteydessä. Kupla alkoi syntymään, kun tulppaaneja tuotiin 

kasvamaan suotuisiin olosuhteisiin Turkista Hollannin maaperälle.  

 

Varsinaisen manian aiheutti kuitenkin tulppaanisipuleissa esiintynyt virus, joka teki tulppaaneista eri-

värisiä. Kun aiemmin oli totuttu vain yhdenvärisiin tulppaaneihin, koettiin tässä uutuudenviehätystä, 

kun tulppaaneja oli nyt saatavilla useamman värisenä. Tämä puolestaan sai sijoittajien mielenkiin-

non heräämään. Ihmiset kokivat tulppaanit tavoittelemisen arvoiseksi. Kun lisäksi huomattiin niillä 

olevan kysyntää, alkoi kaupanteko. Lopulta hinnat räjähtivät nousuun kysynnän ylittäessä tarjonnan 

moninkertaisesti. Kysyntä ei rajoittunut myöskään pelkästään kasvukauteen, vaan varsinaisen kas-

vukauden ulkopuolella talviaikaan käytiin kauppaa jopa futuureille. Futuurit olivat, ja ovat, tulevai-

suuteen sidottuja ostosopimuksia, joilla saattoi seuraavana kesänä lunastaa tietynlaisen tulppaanin. 

Lopulta hinnat saavuttivat niin sanotun lakipisteen, jossa kysyntää ei enää sen hintaisella tuotteella 

ollut, hinnat romahtivatkin lyhyessä ajassa jopa 95 %. (Sornette 2017, 7.) 

 

3.2. IT-kupla (1995-2002) 

 

IT-kupla sai alkunsa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Internet ja tietotekniikka alkoivat yleistyä ja tätä 

kautta ne tulivat mukaan myös niin sanotusti tavallisen kansan elämään. Sen myötä niin maailman-

laajuisestikin kuin Suomessakin alalle alkoi syntyä uusia yrityksiä, mikä puolestaan synnytti alalle 

lisää kilpailua. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, ettei oikein kukaan tiennyt, mitä nopeasti muut-

tuvassa maailmassa kuluttajat odottivat ja halusivat, tai mikä olisi kannattavaa toimintaa pidemmällä 

aikavälillä katsottuna. Epävarmaa oli myös se, mikä yrityksen rooli tulee olemaan yritysten välisessä 

kilpailussa tulevaisuudessa. Tämän myötä syntyi mitä erilaisempia liikeideoita, joista osa otti tuulta 

alleen, kun taas osa oli syntynytkin lähestulkoon kuolleena. Niitä kuitenkin myytiin innokkaasti sijoit-

tajille lupaamalla sijoittamalleen pääomalle suuria tuottoja tulevaisuudessa vetoamalla tulevaisuu-

dennäkymiin ja kehitykseen niin tuotteen kuin koko alankin osalta. Todellisuudessa lupauksilla ei 

ollut välttämättä mitään tukea tai todellista pohjaa. Sijoittajat siis ostivat tässäkin kuplassa tavallaan 

tietyllä tapaa futuureja aivan kuten vuosisatoja aiemmin Hollannissa tulppaanimanian aikaan. (Chen 

2018.) 

 

It-kuplassa oli kuitenkin erityispiirteenä Tulppaanimaniaan verrattuna se, että sijoituskohde oli vielä 

hyvin alkutekijöissään, eikä sen toimivuudesta ollut mitään takeita historian valossa alan uutuuden 

vuoksi. Lisäksi Barry Ritzholt ja Aaron Task nostavat kirjassaan “Bailout Nation: How Greed and Easy 

Money Corrupted Wall Street and Shook the World Economy” esille kuinka Yhdysvaltojen keskus-

pankki, Federal Reserve, keskellä tätä järjetöntä innostuneisuutta laski ohjauskorkoa, ja näin aiheutti 
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osaltaan markkinoiden ylikuumenemista keskellä jo valmiiksi kuumentuvia markkinoita. (Ritzholt B & 

Task A.).  

 

Suomessa tunnetuin ja eniten julkisuudessa ollut kuplan aikoihin toiminnassa ollut yritys on Jip-

pii/Saunalahti Group. Vielä 2010-luvullakin oikeudessa puidut jutut saivat pontta vuoden 2001 ta-

pahtumista, joissa yhtiö antoi positiivisia tiedotteita tulevaisuudennäkymistä, vaikka todellisuudessa 

tilanne oli huonompi, mitä ulospäin annettiin tiedoksi. Käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän vaatimat, mutta 

hovioikeus langetti yhtiön johtohenkilöille ehdottomia vankeusrangaistuksia muun muassa sisäpiiri-

tiedon väärinkäytöstä. (Haapsaari 2015.) 

 

 

3.3. Asuntokupla ja finanssikriisi 2006-2008 

 

Kyseinen kupla sai alkunsa, sekä myös puhkesi Yhdysvalloissa. Kun pankit 2000-luvun alkupuolen 

aikana olivat myöntäneet lainoja hyvin alhaisilla koroilla, jopa ilman vakuuksia työttömille ihmisille, oli 

edessä ongelmia, kun Yhdysvaltojen keskuspankki Fed päätti ruveta vuonna 2006 kiristämään kor-

kopolitiikkaa. Pankkien myöntämät lainat olivat kuumentaneet asuntomarkkinat ylimmilleen. Kiristy-

nyt korkopolitiikka ajoi osan asiakkaista maksukyvyttömäksi ja tätä kautta pankit kärsivät massiivisia 

luottotappioita. Yhdysvallat ajautui vuonna 2007 tämän myötä taantumaan. Pankkien mennessä nu-

rin vähitellen paniikki alkoi myös sijoittajien puolella, mikä kiihdytti ennestään kierrettä, jossa hinnat 

jatkoivat putoamistaan. Levitessään Yhdysvalloista kupla johti lopulta myös syvään taantumaan Eu-

roopassa. (McArthur & Edelman 2017; Ritzholt & Task 2009). 

 

KUVIO 2: Eri kuplien vertailua, huiput ja romahdus. (Tekniikan maailma 2017.) 

  



         

         17 (40) 

 

 

3.4. Mitä yhteistä näillä kuplilla on? 

 

Mikä näitä kuplia sitten yhdistää ja mikä on ollut kaikissa näissä tapauksissa tunnuksenomaista sijoi-

tuskuplalle? Monessa kuplassa on ollut havaittavissa tietynlaista uutuudenviehätystä ja intoa. On 

keksitty tai oivallettu jotain sellaista uutta, joka koetaan tavoittelemisen ja mukana olemisen ar-

voiseksi. Tulppaanimanian aikaan eriväriset tulppaanit keräsivät suurta mielenkiintoa, IT-kupla antoi 

mahdollisuuksia uudehkon alan parissa.  

 

Kaikissa tapauksissa yhteistä on myös se, että kollektiivisesti suurella joukolla halutaan uskoa johon-

kin tiettyyn asiaan. Tämän seurauksena kysyntä ylittää jossain vaiheessa tarjonnan, kun ihmiset 

huomaavat hyvän mahdollisuuden saavuttaa voittoa mahdollisesti lyhyessäkin ajassa. Tässä kuiten-

kin tullaan ongelmakohtaan, oletuksiin. Oletetaan, että arvo jatkaa nousuaan samaan tapaan kuin 

tähänkin asti. Lisäksi oletetaan arvon myös nousevan nopeammin kuin realistinen historian osoit-

tama taso olisi. Suurin osa arvosta siis perustuu spekulaatioihin. Näiden spekulaatioiden jälkeen teh-

dään oletuksia, jonka mukaan tuotteen tai kohteen arvo määritellään. Kuten aiemmin on jo tässäkin 

työssä mainittu, että vaikka olisi jo melko varhaisessakin vaiheessa kriittisesti tarkasteltaessa nähtä-

vissä seikkoja, joiden perusteella on pääteltävissä hinnassa olevan reilusti ilmaa ja spekulaatiomotii-

vin tuottamaa arvoa, sijoittajat eivät kuitenkaan tartu tähän riittävästi kiinni, vaan uskovat mahdolli-

sesti aivan loppuun saakka kaiken kääntyvän lopulta parhain päin. 

 

Kaikissa näissä tapauksissa, kuten sijoituskuplissa yleensä, alku on ollut hyvinkin normaali, mutta 

jossain vaiheessa on saatu jostain kimmoke arvon nousuun. Tulppaanien kohdalla se oli virus, IT-

kuplassa uudehkossa alassa sisäpiirin ulkopuolellakin havaittu potentiaali. Innostuneisuus levisi laa-

jemman yleisön keskuuteen ja laumakäyttäytymisen seurauksena yhä useampi halusi oman palan 

kyseisestä kakusta. Kun hypen aikana ei mietitä riskin ottamisen järkevyyttä ja ennen kaikkea riskin-

kantokykyä, mukaan lähdettiin melko heppoisin perustein ja sen enempää asioita miettimättä. Tämä 

kuitenkin kaikissa näissä tapauksissa kostautui jossain vaiheessa. Kaikki ovat saavuttaneet jossain 

vaiheessa pisteen, jossa on tajuttu asian todellinen laita, joukkopako on alkanut ja arvo romahtanut 

nopeasti. Näin monelle sijoittajalle jäi kyseisissä tapauksissa vain luu käteen. Toki näissä kaikissa on 

myös seassa tapauksia, joissa sijoittajat ovat rikastuneet sijoituksillaan huomattavasti, kun ovat 

osanneet jättää uppoavan laivan juuri oikeassa vaiheessa, mutta yleisesti katsoen suurelle joukolle 

tulee näissä isosti tappioita sijoitettuun pääomaan suhteutettuna. 

 

 

Kaikissa kuplissa on olemassa myös tietty käännekohta, jossa arvonnousu hidastuu ja lopulta kään-

tyy laskuun. Hollannissa käännekohtana oli se, kun ihmiset tajusivat lopulta, että kyse on lopulta 

vain tulppaaneista. IT-kuplassa käänne tapahtui, kun sijoittajat tajusivat laittaneensa rahat osittain 

tyhjiin lupauksiin ja ennusteisiin siitä, kuinka teknologisoituva maailma tulisi käyttäytymään. Lopulta 

paljastui kuitenkin rajusti se, että vain harva osasi ennustaa, millä idealla tai keksinnöllä on paikka 
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vielä vuosienkin päästä, ja näin ilma alkoi kuplasta tyhjentyä. Yhdysvalloista lähteneessä asunto-

kuplassa käänne taas oli keskuspankin suorittama korkopolitiikan kiristäminen, joka lopulta aikaansai 

roskalainojen välittäjille tappioita, mikä vahvisti arvon alenemisen kierrettä entisestään. 
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4. MUITA KUPLAN SYNTYYN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

 

4.1. Kansantalouden tila 

 

Vahvasti kuplan syntyyn on sidoksissa yleinen taloudellinen tilanne niin kansantalouden kuin maail-

mantaloudenkin osalta. Paljon riippuu siitä, onko meneillään nousukausi, laskukausi vai mahdollisesti 

jotain siltä väliltä, sekä myös se, mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Jos menneet vuodet 

ovat olleet tiukkoja ja yleinen taloudellinen tilanne on heikko eikä käännettä parempaan ole lähitule-

vaisuudessa näkyvissä, kuluttajat miettivät tarkemmin kulutustaan ja sitä, mihin ylimääräiset ra-

hansa laittavat. Myös usko talouteen ja sen kasvuun on usein laskukausien ja laman aikana hei-

kompi kuin nousukausilla ja tätä myöten ihmisten raha on tiukemmassa. 

 

Nousukausien aikana puolestaan asia kääntyy toisinpäin. Kun talous alkaa elpymään ja käänne pa-

rempaan on tapahtunut, palaa usein myös ihmisten usko parempaan huomiseen. Tämän myötä 

myös kulutustottumukset muuttuvat ja jatkuvan nousun toivossa rahaa uskalletaan käyttää enene-

vissä määrin niin hyödykkeisiin kuin myös esimerkiksi juuri sijoitustuotteisiin. Usein myös työttömyys 

on laskemaan päin. Kuten Paul Krugmanin (2009, 149–151) kirjan “Lama, talouskriisin syyt, seu-

raukset ja korjauskeinot” kuvaajasta Yhdysvaltojen työttömyystilastosta vuosien 1988-2008 välillä on 

nähtävissä, työttömyys on ollut huomattavan alhaista niin ennen IT-kuplan kuin asuntokuplankin 

puhkeamista. Puhkeamisen jälkeen käyrä on osoittanut toiseen suuntaan ja työttömyys on lähtenyt 

selkeään nousuun. 

 

Edellä läpikäytyjen tapausten kohdalla on useissa kuplissa havaittavissa yhteisenä tekijänä talouden 

nousukausi ajoitettuna samaan saumaan, kun kupla on alkanut muhia. IT-kuplan kohdalla Suomessa 

oli toivuttu 90-luvun pahasta talouslamasta ja usko parempaan huomiseen oli nähtävissä. Asunto- ja 

luottokuplan kohdalla vauhti yltyi liiankin kovaksi ja siitä maksettiin hintaa kovalla kädellä ihan maail-

mantaloudellisellakin tasolla. Myös Tukholmassa ja Suomessa pääkaupunkiseudulla muhineessa 

asuntomarkkinoiden jonkintasoisessa kuplassa on ollut nousukaudella osansa. Talous oli palautunut 

Yhdysvalloista lähteneestä talouskriisistä ja usko palannut markkinoille viime vuosina. 

 

4.2. Media ja tiedotusvälineet 

 

Median ja tiedotusvälineiden rooli hinta- ja sijoituskuplien osalta on myös otettava huomioon, kun 

mietitään vaikuttajia, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti osallisena sijoituskuplan syntyyn, raken-

tumiseen ja toisaalta myös jossain vaiheessa tuhoonkin. Varsinkin suurimman innostuneisuuden vai-

heessa, kun tieto tuotteesta tai kohteesta on levinnyt jo suuremman yleisön tietoisuuteen, on julki-

suudella, lehdistöllä ja artikkeleilla vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Toisaalta pelkkä uutisointi 

siitä ei sinänsä välttämättä johda vielä suoranaiseen arvon nousuun, mutta usein artikkeleilla ja 
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haastatteluilla pyritään ikään kuin buustaamaan hintojen nousua pääasiassa arvon noususta hyöty-

vien tahojen, kuten omistajien tai sijoittajien toimesta. Näitä voivat olla esimerkiksi haastattelut, 

joissa kerrotaan sijoittajien äkkirikastumisesta tuotteella tai vaihtoehtoisesti siitä, kuinka helppoa 

tuotteeseen tai kohteeseen sijoittaminen on. Suuren yleisön joukossa voikin näissä tilanteissa olla 

vaikeaa tarkastella uutisointia tai raportointia kriittisesti. Usein se johtaakin siihen, että kohde näh-

dään tämän kaltaisen uutisoinnin jälkeen entistä kiinnostavampana kohteena sijoitukselle ja näin 

tavoitetaan lisää potentiaalista sijoittajakuntaa. (Colombo 2010; Zweig 2013) 

 

On toki erotettava neutraaliin uutisointiin pyrkivät, enemmän raporttipohjaiset uutisoinnit, jotka pyr-

kivät lähinnä kertomaan tarinaa siitä, miten tuotteen tai kohteen kehitys on mennyt, uutisoinnista, 

mikä pyrkii mainostamaan sekä alleviivaamaan ylivertaisuutta ja tavoittelee näin lisää potentiaalisia 

sijoittajia. Yleensä näiden uutisten takana on taho, joka pyrkii tällä tavoin nostamaan kohteen arvoa 

entisestään ja saavuttamaan siinä samalla laajemman näkyvyyden. Hyvänä esimerkkinä tästä käy 

uutisointi viime vuosina pinnalla olleista kryptovaluutoista. Nähtävissä oli toki kriittisiäkin artikkeleita, 

joissa otettiin kantaa esimerkiksi bitcoinin kohdalla erilaisiin riskeihin liittyen virtuaalivaluutan käyt-

töön, mutta toisaalta uutisointi oli paikoittain myös hyvin kritiikitöntä. Näin toki kiertokulku usein 

menee asian kuin asian kohdalla, molemmilla uutisointityypeillä on lukijakuntansa ja lopulta vastuu 

on lukijalla. Huomioimatta sitä ei voi kuitenkaan jättää, että uutisoinnilla ja medialla on vaikutusta 

arvon ja mielikuvien luontiin, kun mietitään syitä hinta- ja sijoituskuplien syntyyn ja taustoihin. 

 

4.3. Suuret massat ja järjetön innostuneisuus 

 

Usein sijoituskupliin ja spekulatiivisen arvon nousuun liitettävää vahvaa vaikuttavaa seikkaa kutsu-

taan “järjettömäksi innostuneisuudeksi”. Järjettömän innostuneisuuden vallitessa ihmisen eivät tee 

usein sijoituspäätöstään perustaen sitä tilastoihin tai numeroihin, vaan se on tehty ainakin osittain 

tunnepohjalta. Psykologinenkin puoli tulee ottaa huomioon sijoituskupliin tarkasteltaessa. Vaikutta-

vana tekijänä voi olla joko lähipiiriin kuuluva henkilö, jolla on hyviä kokemuksia kyseisestä tuot-

teesta, suurempi ryhmä, joka kertoo positiivista kohteesta tai mahdollisuudesta. Esimerkiksi myös 

laajalti tunnettu julkisuuden henkilö tai vaikuttaja voi olla tällaisessa tilanteessa taustalla. Tässä ti-

lanteessa harva asiasta innostunut henkilö haluaa jäädä ulkopuolelle, varsinkin kun villitys on kuu-

mimmillaan ja näin markkinoiden tilanne ruokkii itse itseään ja hinnat jatkavat nousuaan koko ajan. 

(Ritholtz & Task 2009, 65-75.) 

 

Järjetön innostuneisuus liittyy osittain juuri edellä mainittuun median käyttäytymiseen. Kun ihmiset 

lukevat lehdistä ja tiedotusvälineistä tarinoita menestyneistä sijoittajista, monen sijoittajan mielen-

kiinto herää. Psykologinen puoli onkin sijoituskupliin liittyen vahvasti mukana. Ihmisellä on tällai-

sessa tilanteessa usein tapana ajatella, että miksi minäkin en voisi onnistua tuossa? Halutaan olla 

siis mukana jossain itsekin osittain kateudesta, osittain siitä, että halutaan mukaan juuri nyt. Usko-

taan, että kohta olisi jo liian myöhäistä tai hinta olisi kavunnut niin korkealle, että ei ole enää järkeä 

lähteä mukaan. Yksi merkittävä tekijä on myös se, että halutaan uskoa arvon nousun jatkuvan vielä 

pitkään, vaikka kriittisesti tarkasteltuna sijoituskohteen ympärillä nähtävillä on selkeästi kuplan 

merkkejä. Sijoittajat siis uskovat tällaisessa tilanteessa mediaa ja luottavat omaan arviointikykyyn 
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sekä omiin vaistoihin ulkopuolisena katsoen liian sokeasti. Usein kun viisainta olisi ehkä tarkastella 

tilastollisesti sijoituskohteen taustoja, tilinpäätöksiä yms. tilastoja, jätetään nämä usein spekulatiivi-

sen arvon nousuun liittyvien tuotteiden kohdalla tekemättä.  
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5. KUPLA ERI NÄKÖKULMISTA 

 

5.1. Syyt lähteä mukaan 

 

5.1.1. Sijoittaja 

 

Sijoittajan syyt sijoituskupliin lähtemiseen ovat hyvin monitahoiset tilanteesta ja sijoittajasta riip-

puen. On myös otettava huomioon, että sijoittaja ei varmasti lähtisi mukaan, jos jo ennen sijoitus-

päätöstä olisi tiedossa se, että jossain vaiheessa sijoituksen arvo tulisi romahtamaan ja sijoittaja on 

mukana vielä tässä vaiheessa. Lisäksi on syytä mielessä se tosiasia, että sijoitustuotteisiin liittyy aina 

riskejä, olipa kohde tai tuote mikä tahansa. Mutta mitkä ovat sitten yleisimmät syyt siihen, että osit-

tain tiedostetuista riskeistä huolimatta lähdetään mukaan ja uskotaan siihen, että arvo jatkaa nou-

sua, vaikka merkkejä ja uhkakuvia olisikin taustalla toisenlaisesta kehityksestä jo nähtävissä? Mikä 

on siis se taustalla piilevä voima, mikä saa sijoittajan lopulta sijoittamaan ja uskomaan sijoituksen 

olevan kannattava? 

 

Hieman yleistäen aina sijoituspäätöksen tehdessään jokaisella sijoittajalla on lähtökohtaisesti vain 

yksi päämäärä. Se on sijoitettavasta pääomasta ja muista muuttujista riippumatta sama: tuoton saa-

minen ja tätä kautta vaurastuminen. Sijoittajasta riippuen voi tietenkin sijoituspäätökseen liittyen 

olla muitakin tarkoitusperiä, mutta lopulta päämäärä on kuitenkin sama. Jokainen sijoittaja tavoitte-

lee sijoittamalleen pääomalle mahdollisimman hyvää tuottoa, mikä maksimoi saavutetut voitot. Kun 

mietitään tätä lähtökohtaa sijoituskuplien kannalta, on melko selvää, että suuret kasvu- ja tuotto-

odotukset saavat ihmiset kiinnostuneiksi siitä ja tekemään usein sijoituspäätöksen, vaikka se perus-

tuukin usein pitkälti spekulatiiviseen arvoon. Varsinkin, jos sijoittaja on valmiina kantamaan isoa ris-

kiä sijoituksensa kanssa, on usein suuren tuotto-odotuksen ja spekulaation omaavat sijoituskuplat 

tähän otollisia kohteita koittaa onneaan. (Buttonwood 2019.) 

 

Kuten jo edellisissä kappaleissa on mainittu, usein taustalla on myös sijoitustuotteesta tai -kohteesta 

joko median kautta tai muutoin ulospäin luotu mielikuva. Ihminen kuvittelee mahdollisesti, että jos 

hän ei nyt lähde mukaan, voi kohta olla liian myöhäistä esimerkiksi liian korkean hinnan vuoksi. Pe-

lätään siis sitä, että jäädään paitsi jostakin suuremmasta, jos ei nyt lähde mukaan. Tällaisesta tilan-

teesta voidaan käyttää hyvänä esimerkkinä asuntojen hintakuplia. Kun huomataan, että hinnat alka-

vat nousta kohti pilviä ja kehityskulku on jatkunut jo jonkin aikaa, monelle alkaa mieleen hiipimään 

ajatus siitä, että mitä jos minulla ei ole kohta enää varaa lähteä mukaan? Varsinkin asuntosijoitus-

mielessä tämä näkökanta on otettava huomioon, kun mietitään asuntomarkkinoiden ylikuumentu-

mista.  

 

Toinen usein esiin nouseva seikka on eri aikakausien trendit. Eri aikoina on trendikästä olla mukana 

kyseiseen aikakauteen liittyvissä villityksissä ja elää sitä kautta aallonharjalla. Tulppaanimanian ai-

kaan ollakseen ihmisten silmissä jotakin, tuli sinulla olla tulppaaneita. IT-kuplan aikaan puolestaan 
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sijoittaminen IT-yrityksiin oli muodissa ja nykypäivänä ehkäpä parhaana esimerkkinä tästä trendik-

kyydestä ovat pinnalla olleet erilaiset kryptovaluutat, etunenässä tietenkin valtamediassakin esillä 

usein ollut Bitcoin. Kun jokin tuote tai kohde on paljon esillä, useimmiten positiivisessa valossa, sii-

hen kohdistuu myös enemmän mielenkiintoa satunnaisilta sijoittajilta. Nämä satunnaiset sijoittajat 

ovatkin usein juuri niitä, joita eri kausien trendit houkuttelevat mukaan aikakaudesta riippuen ja 

kupla kasvaa tätä kautta entisestään. Myös tähän motiiviin liittyy ihmisen luontainen halu mennä 

massan mukana sekä jo yllä mainittu pelko siitä, että jää jostakin sellaisesta paitsi mikä yleisesti 

mielletään sellaiseksi, että siihen tulisi osallistua jollain tapaa. 

 

Yksi merkittävästi mukaan lähtemiseen vaikuttava syy on usein tuttujen sekä mahdollisesti itsekin 

aiemmin hankitut kokemukset vastaavista tuotteista tai kohteista. Yleensä tuttujen suosituksesta ja 

hyvistä kokemuksista saa vahvistusta omille ajatuksille ja odotuksille sijoituksista ja se madaltaa 

kynnystä lähteä mukaan. Lisäksi, jos aikaisemmin itsellä on kokemusta vastaavanlaisista kohteista, 

jotka ovat päättyneet vieläpä jonkintasoiseen onnistumiseen, on seuraavalla kerralla todennäköisesti 

ainakin kiinnostunut kohteesta ja valmiimpi sijoittamaa verrattuna tilanteeseen, jossa olisi lähdössä 

mukaan ensimmäistä kertaa. 

 

5.1.2.  Omistava/Hyötyvä taho 

 

Sijoituskupliin liittyen on olemassa yleensä myös taho, joka hyötyy ainakin jossain elinkaaren vai-

heessa siitä, että kupla paisuu paisumistaan ja spekulatiivinen arvo kasvaa. Se voi olla tuotteesta tai 

kohteesta riippuen joko yksittäinen henkilö tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi suurempi ryhmä. Selvyy-

den vuoksi tässä kappaleessa käsitellään näitä kaikkia koosta ja väkimäärästä riippumatta kuitenkin 

vain tahona, joka on jollain tavalla hyötymässä kuplasta. 

 

Lähtökohtana on yleisesti se, että mitä enemmän tuotteen tai kohteen arvo nousee, sitä suurempi 

on myös taustalla olevan tahon saama hyöty siitä. Esimerkkinä voidaan käyttää jo Hollannissa aikoi-

naan valloillaan ollutta tulppaanimaniaa. Siinä eniten hyötyvä taho oli tulppaanien viljelijät. Kysyntä 

oli valtaisaa ja pystyttiin myymään eteenpäin jopa futuureja eli satoa, joka oli vasta tulossa seuraa-

van satokauden aikana. Mahdollisesti tiedettiin kyllä kuplan järjettömyys ja se, että jossain vaiheessa 

ihmiset tulevat tajuamaan, että lopulta kyse on vain tulppaaneista. Toki tilanteesta haluttiin ottaa 

kaikki mahdollinen hyöty irti hetkellä, kun ihmiset olivat tulppaaneista järjettömiä hintoja valmiina 

maksamaan. IT-kuplan aikana eniten hyötyvä taho oli puolestaan yritykset ja sen kautta henkilöt 

yritysten johtoportaassa. Myytiin sijoittajille lopulta lunastamattomiksi jääneitä lupauksia tuotoista ja 

odotuksista hetkinä, jolloin bisneksellä meni lujaa.  

 

Joskus sisälläkään ei nähdä todellisia uhkakuvia kuplan paisuessa. Saatetaan uskoa sokeasti ideaan, 

vaikka todellisuudessa se kaatuu lopulta omaan mahdottomuuteensa. Toisaalta on myös tilanteita, 

että vaikka uhkakuvat nähtäisiinkin, niihin ei välttämättä haluta uskoa vaan ne pyritään peittämään. 

Ideaa koitetaan myydä eteenpäin muilla keinoin niistä välittämättä.  
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Aivan kuten sijoittajatkin, myös omistavat tai muuten taustalla olevat tahot pyrkivät maksimoimaan 

tuoton jollain aikavälillä, muuten ei voida puhua kovin tuottavasta tai kannattavasta liiketoiminnan 

harjoittamisesta. Kohteen sisällä hyötyvän tahon tavoitteena on siis saada myytyä sijoittajalle joko 

idea tai odotus siitä, että tuote tai kohde olisi sijoittamisen arvoinen juuri tällä hetkellä. Sijoituskup-

lien osalta tähän tavoitteeseen päästäkseen omistava taho tarvitsee usein joko suurten sijoittajien 

tai markkinoiden apua. Joskus myös tuurilla sekä oikeassa paikassa oikeaan aikaan olemisella on 

merkityksensä. Omistavan tahon kannalta hyödyllistä on saada mukaan tunnettuja ja isoja sijoittajia. 

Heidän mukanaan tuomat, usein vaikutusvaltaiset ja isot verkostot tuovat ikään kuin itsestään mu-

kaan lisää mahdollisuuksia ja potentiaalia. Verkostojen kautta kupla kasvattaa itse itseään sisältä-

päin ja tavoittaa “puskaradion” kautta mahdollisia uusia rahoittajia. 

 

Toinen merkittävä omistavan tahon kohdalla huomioitava asia on markkinointi sekä viestintä ulos-

päin. Sen avulla pyritään tuomaan esille positiivisia seikkoja ja taustoja kohteesta tai tuotteesta, 

minkä perusteella uusia potentiaalisia sijoittajia houkutellaan lähtemään mukaan. Tämä on usein 

joko yrityksen tai tahon omasta aloitteesta tehtyä tarkoituksellista markkinointia ja mainontaa. Toi-

nen keino on ulospäin annettavat haastattelut aihepiiriin liittyen. Aivan kuten missä tahansa muussa-

kin, omistavat ja arvon noususta hyötyvät tahot pyrkivät tuomaan esille pääasiassa positiivia ja ar-

von nousua vauhdittavia seikkoja. Kriittistä kantaa nähdään haastatteluissa hyvin harvoin, sen 

paikka on enemmänkin kolumneissa ja tutkivan journalismin puolella. Kolmas yleinen ulospäin suun-

tautuvaan viestintään liittyvä keino, jolla arvon nousua pyritään vauhdittamaan tai pitämään yllä, on 

onnistumistarinat. Verkkosivuilla olevat tarinat ovat omiaan kertomaan samaa tarinaa, mutta usein 

henkilöllä on verkkosivuille tullessaan mielenkiintoa tutustua aiheeseen ja hänellä on jo oltava jotain 

tietoa siitä, koska verkkosivuille ylipäätään on tullut. Esimerkiksi verkkojulkaisuissa tai aikakausleh-

dissä olevat haastattelut saavat usein merkittävästi suuremman yleisön ja tavoittavat myös ihmisiä, 

jotka eivät ole mahdollisesti siitä koskaan ennen kuulleet. Se on omiaan herättämään mielenkiintoa 

ja tätä kautta saavutetaan jälleen uutta potentiaalista sijoittajakaartia. 

 

Median kautta vaikuttaminen on tietenkin yksi mainonnan keino, mutta sijoituskupliin liittyen, aivan 

kuten muuhunkin kaupankäyntiin, liittyy myös suoraa markkinointia ja mainontaa. Keinot tähän ovat 

monet ja kuluttajasta riippuen vaikuttavat asiat ja lopullisen kimmokkeen aiheuttajat ovat erilaisia. 

Toiseen vetoaa suorempi mainonta, toinen vaatii herättelyä massasta poikkeavalla mainonnalla. Mai-

nonnan keinoista riippumatta myös mainonnan tarkoituksena on sijoituskuplien osalta sama. Eri ka-

navien kautta kuluttajiin ja potentiaalisiin sijoittajiin kohdennetaan mainontaa ja pyritään kasvatta-

maan mielenkiinto sen verran voimakkaaksi, että kynnys ostopäätökselle ylittyy. 

 

 

5.2. Kuplan jälkeen 

 

Mitä yksilön näkökulmasta jää käteen sen jälkeen, kun kupla lopulta puhkeaa ja pitkään jatkunut 

nousukausi ja arvon nousu voi olla lyhyessäkin ajassa kadonnut kuin tuhka tuuleen? Se toki riippuu 

aina yksilöstä, miten kukakin tilanteen aina käsittelee yksilön henkisellä tasolla, mutta taloudellisesti 
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ajateltuna käteen jää usein rahalliset tappiot. Tappioiden merkittävyys ja niiden kantokyky on riippu-

vainen esimerkiksi sijoittajan yleisestä varallisuusasemasta sekä sijoitetusta pääomasta suhteessa 

kokonaispääomaan. Myös arvo, jolla tuotteen on aikaan hankkinut, vaikuttaa tappioiden määrään. 

Jos olet aikanaan ostanut tuotetta tai kohdetta halvalla, ei arvon lasku ole läheskään yhtä merkittävä 

kohdallasi verrattuna siihen, jos olisit ostanut sitä aikana, jolloin arvo oli suurimmillaan tai lähellä 

huippulukemia. Lisäksi mitä suurempi on kuplassa kiinni ollut pääoma suhteessa kokonaispääomaan, 

sitä suuremmat ovat myös tappioiden merkitykset taloutta kokonaisuutena yksilön kannalta tarkas-

teltuna. Eli jos olet laittanut lähes kaikki kertyneet säästöt kiinni kohteeseen, joka lopulta osoittautuu 

sijoituskuplaksi ja hinnassa on ollut rutkasti ilmaa, vaikuttaa arvon äkillinen lasku tietenkin enemmän 

kuin tilanteessa, jossa sijoitettu pääoma on ollut merkittävästi pienempi osa yksilön kokonaispää-

omasta. Taloudelliset tappiot ovat kuitenkin sijoituskuplan puhjetessa mukana olleiden osalta usein 

suuriakin, eikä ole ennen näkemätöntä, että talous menee sekaisin ja henkilö joutuu kamppailemaan 

päästäkseen taloudellisesti jaloilleen kuplan jälkeen. Jos kuplan aikana saamme lukea mediasta uuti-

sia ja artikkeleita onnistujista, kuplan jälkeen tarinat ovat lähes aina päinvastaisia. 

 

Toinen merkittävä piirre sijoituskuplien jälkeen kuluttajissa on varovaisuus. Niin mukana olleiden 

kuin sivusta seuranneiden osalta on selvästi havaittavissa varovaisuutta ja yleisen uskon heikkene-

mistä talouden elpymiseen kuplan puhkeamisen jälkeen. Tämä on tietysti melko normaali reaktio 

tilanteessa, jossa on jokin huono kokemus jostain asiasta. Siinä tilanteessa harvemmin lähdetään 

yhtä sokeasti tai innokkaasti mukaan enää samankaltaisessa tilanteessa, vaan usein pohditaan hyvin 

tarkasti päätöksiä sekä sitä, kuinka tarkasti tulevaisuuden sijoituspäätökset ja ylipäätään isommat 

taloudelliset investoinnit tehdään. 

  



         

         26 (40) 

 

 

 

6. KANSANTALOUS JA RAHALAITOKSET 

 

6.1. Kuplan synty ja kehitys 

 

Pankeilla ja rahoituslaitoksilla on myös usein roolinsa sijoituskupliin liittyen. Ne ovat usein joko mu-

kana asuntokupliin liittyen rahoituksen kautta, tai esimerkiksi sijoitustuotteisiin liittyen joko rahasto-

jen tai sijoitusten kautta “välikätenä”.  

 

Rahoituksen kautta asiaa tarkasteltaessa esimerkiksi Yhdysvalloista lähteneessä laajemmassa talous-

kriisissä merkittävä osansa oli pankkien ja rahoituslaitosten hatarin perustein myöntämät niin sano-

tut roskalainat. Lainoja myönnettiin hyvin väljin perustein jopa heikon maksukyvyn omaaville asuk-

kaille edullisin ehdoin ja tätä kautta, kun markkinoilla oli potentiaalisia ostajia löysän rahapolitiikan 

kautta useampia, asuntojen hinnat nousivat samalla. Kun lopulta saavutettiin piste, jossa hinnat 

kääntyivät laskuun, alkoi ihmisten keskuuteen levitä paniikki. Taloista oli päästävä eroon ja lainat 

saatava kuitattua pois, ennen kuin arvo kerkeäisi laskea niin paljon, että lainaa jäisi, vaikka talo saa-

taisiinkin myytyä. Kierre oli valmis. Paul Krugmanin kirjan (2009, 174-178) “Lama” mukaan asunnot 

olivat jopa 50 % yliarvostettuja kesään 2006 mennessä. Näin monen asunnon arvo painui pakka-

selle, pulaan jääneiden ihmisten asunnoistaan saamat myyntihinnat eivät enää riittäneet kattamaan 

lainojen takaisinmaksua ja pankeille syntyi tätä kautta merkittäviä luottotappioita, kun maksukyvyt-

tömien asiakkaiden määrä vain kasvoi.  

 

Toinen rahoituksen kautta pankkeihin liitettävä, sijoituskupliin vaikuttava seikka, on velkavivulla pe-

laaminen. Velkavipu tarkoittaa tiivistettynä sitä, että otetun velkarahan sijoittamalla esimerkiksi 

asuntoihin tai osakkeisiin, pyritään saamaan niin hyvä tuotto, että se riittää kattamaan velanhoitoku-

lut ja sijoittajalle jää siitä päältä vielä saatava voitto. Toimiessaan tämä totta kai suurentaa onnistu-

essaan sijoittajan voittoja sijoituskohteesta, mutta jos sijoitus tuottaakin tappiota, jää sijoitetusta 

pääomasta koituvien tappioiden lisäksi sijoittajalle maksettavaksi tästä vielä pankille koko laina sekä 

tietenkin korot. (Ritzholt & Task, 118-129; Pankkiasiat.fi.) 

 

Ritzholt & Task (2009) arvostelevat kovin ottein kirjassaan Bailout Nation Yhdysvaltojen keskuspan-

kin ja rahoituslaitosten tapaa laskea ohjauskorkoa ja antaa ihmisille liikaa velkavipua. Heidän mu-

kaansa 2000-luvun alussa koko lainan fundamentaalinen myöntämisen periaate muuttui lainanotta-

jan maksukykyperusteisuudesta lainojen nopeaan realisointiin investointituloina. Käytännössä tämä 

siis tarkoittaa sitä, että pankit myönsivät lainaa aiemmin mainitusti höllin ehdoin ja sen jälkeen myi-

vät velkakirjat eteenpäin kolmansille osapuolille sijoituskohteena. (Ritholtz & Task 2009, 101-106) 

 

6.2. Kuplan jälkeinen taloustilanne 
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Talouspolitiikan ja yleisen taloudellisen tilanteen kannalta sijoituskuplat ja varsinkin vaiheet, jossa 

kupla alkaa tyhjenemään ja porukka sen ympäriltä häviämään, voi olla melko dramaattinenkin ja 

vaikuttaa pitkälläkin aikavälillä yleiseen taloustilanteeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä käy 2000-lu-

vun ensimmäisen vuosikymmenen lopun finanssikriisi, joka sai alkunsa Yhdysvalloista. Asuntokupla 

kuumeni kuumenemistaan, pankit lainasivat rahaa löperöin perustein lähestulkoon kenelle tahansa 

ja lopulta ajauduttiin tilanteeseen, josta ei ollut enää paluuta. Asuntojen hinnat romahtivat, ihmiset 

eivät pystyneet enää maksamaan lainoja takaisin, pankit ajautuivat sitä kautta vaikeuksiin ja joutui-

vat selvitystilaan. Paniikki levisi Yhdysvalloista toki myös muualle maailmaan ja varsinkin Euroopan 

talousalueella koettiin taloustaantumaa ja -lamaa 2000-luvun lopun aikana. (Sornette, 269-275.) 

 

Kuplien puhkeamisen jälkeisenä vaikutuksena on usein myös ihmisten heikentynyt usko markkinoi-

hin ja yleisesti tulevaisuuteen. Suomessa tilastokeskuksen ylläpitämän ja keräämän kuluttujabaro-

metrin lukemista esimerkiksi vuoden 2017 joulukuun lopussa julkaistun luottamusindikaattorin luke-

mista on selvästi havaittavissa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen, Yhdysvalloista lähteneen 

ja Eurooppaankin levinneen talouskriisin vaikutukset. Barometrilla mitataan kuluttajien luottamusta 

niin yleiseen talouteen kuin omaankin talouteen. Vuosien 2008 ja 2009, ajanjakson, jolloin kriisi oli 

ehkä kuumimmillaan, aikana luottamusindikaattori oli pohjalukemissa, kun taas vuosien 2016 ja 

2017 aikana havaittavissa oli voimakasta luottamuksen voimistumista. Kuviosta 3 on kuitenkin selke-

ästi havaittavissa se, että suurten kuplien puhjetessa niillä on todella merkittävä vaikutus jopa kan-

santaloudellisella tasolla. (Tilastokeskus, 2017.) 

 

 

KUVIO 3: Kuluttajabarometri. (Tilastokeskus 2017.) 

 

Yllä kuvattu vaikutus sijoituskuplien kohdalla on kuitenkin ehkäpä se vakavin skenaario yleiseen ta-

loudelliseen tilanteeseen liittyen. Riippuu aina kuplasta ja sen yleisestä vaikuttavuudesta ja sidonnai-

suuksista, miten vakavat vaikutukset sillä on puhjetessaan ympärillä olevaan maailmaan. Ääriesi-

merkkinä tästä voitaneen käyttää esimerkiksi Bitcoinia. Bitcoin ei ole sidottu mihinkään tiettyyn va-

luuttaan vaan sen rahallinen arvo määräytyy puhtaasti markkinoiden eli kysynnän ja tarjonnan pe-
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rusteella. Voidaan siis ajatella, että vaikka Bitcoinin kysyntä tippuisi pohjalukemiin, ei sillä olisi lähel-

lekään samankaltaista taloudellista vaikutusta kuin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, vaan koetut 

rahalliset tappiot vaikuttaisivat todennäköisesti lähinnä sijoittaneisiin tahoihin. Yllä kuvattujen ääri-

esimerkkien välillä on tietenkin myös muita mahdollisia vaikutustasoja ja mahdollisia lopputulemia 

kuplan puhjetessa. Kaikki eivät pääty maailmantaloutta horjuttaviin kriiseihin. 
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7. NYKYHETKI 

 

7.1. Bitcoin 

 

Bitcoin kehitettiin vuonna 2009, mutta täyttä varmuutta Bitcoinin isästä ei ole ikinä saatu. Bitcoinin 

kehittäjäksi väitetään Japanilaista Satoshi Nakamotoa, mutta epäillään, että Satoshi on vain peite-

nimi, johtuen muun muassa hänen täydellisestä englannin kirjoitustaidosta. Bitcoinin todellinen ke-

hittäjä on siis kiistanalainen. (L.S 2015; Chapman 2019) 

 

Bitcoin oli ensimmäinen hallinnoimaton virtuaalivaluutta, jolla oli täysin vapaat markkinat. Bitcoin ei 

siis ole sidoksissa mihinkään valtioon, instituutioon eikä keskuspankkiin. Sen arvoa sääntelee siis ai-

noastaan spekulatiivisuuteen perustuva kysyntä ja tarjonta (Lewis, N. 2017). Alun perin Bitcoin kehi-

tettiin anonyymin ja turvallisen maksun välineeksi vastaamaan internetin heikentyneeseen yksityi-

syyteen ja riippuvaisuuteen maksunvälittäjistä. Myöhemmin kuitenkin Bitcoinin pääkäyttötarkoi-

tukseksi muodostui spekulatiivinen sijoitustoiminta. Tästä johtuen Bitcoin käytännössä menetti alku-

peräisen tarkoituksensa maksuvälineenä, sillä sen suuri arvonvaihtelu teki siitä epävarman maksuva-

luutan. (Krugman 2018.) 

 

Bitcoinin tekee houkuttelevaksi sijoituskohteeksi sen potentiaalinen suuri tuotto, joka johtuu käytän-

nössä puhtaasti spekulatiivisestä arvosta. Arvon nousu oli erityisen vahva Bitcoinin noustessa 2017–

2018 suureen valtamedian huomioon. Parhaimmillaan Bitcoinin arvo kävi vuoden 2017 lopulla, noin 

19500 dollarissa, jonka jälkeen sen arvo pian romahti jopa 80 %. Bitcoin ei ole tämän työn kirjoitus-

hetkellä toipunut vuoden 2018 alun romahduksesta, ja sen arvo näyttää vakiintuneen 3000–4000 

dollarin tienoille. (Smith 2018.) 

 

Bitcoin onkin omalla tavallaan hyvä esimerkki “greater fools theorystä”, sillä sen arvon nousu perus-

tuu järjettömään innostukseen suurien tuottojen perässä. Yhdysvaltalaisen suurpankin JPMorganin 

toimitusjohtaja Jamie Dimon onkin verrannut järjetöntä Bitcoin innostuneisuutta tulppaanimaniaan. 

On esitetty myös teorioita, että Bitcoinin arvoa olisi manipuloitu. Bitcoineja vaihtavilla suurimmilla 

sivustoilla. Texasin yliopiston finanssialan professori, John Griffin on tehnyt 66 sivuisen tutkielman 

erään suuren Bitcoin välittäjän väitetystä hintamanipulaatiosta. Griffin epäilee, että muutama suuri 

ostaja käytti muita halvempia virtuaalivaluuttoja isojen Bitcoin määrien ostamiseen, josta aiheutui 

Bitcoinin arvon perusteeton nousu. (Popper 2018.) 

 

Miksi hintamanipulointi on mahdollista? Tähän kysymykseen löytyy loogisesti ajateltuna helpot vas-

taukset. Hintamanipulointi on mahdollista, sillä Bitcoinilla on tällä hetkellä vielä suhteellisen pienet 

markkinat, josta johtuen suhteessa pienetkin ostomäärät, tai myyntimäärät voivat tehdä isoja hinta-

vaikutuksia valuutan kurssiin. Kuten aiemmin mainittiin, valuutan arvo perustuu puhtaasti spekulatii-

visuuteen. Puhdas spekulatiivisuus mahdollistaa helpon hintojen manipuloinnin, sillä muitten hinta-

mekanismien puuttuessa, on helppo vaikuttaa valuutan arvoon.  
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Moni varmasti kysyy, mikä on Bitcoinin tulevaisuus. Bitcoinin tulevaisuuteen tulee vaikuttamaan 

muutama asia. Tällä hetkellä Bitcoin on valuuttana “harmaalla alueella”, eli suurin osa valtioista ei 

ole säädellyt valuuttaa vielä millään tavalla, tai ottanut sen laillisuuteen minkäänlaista kantaa. 

Bitcoin vaatii menestyäkseen lainsäädännön, joka tukee sen menestymistä valuuttana, eikä niinkään 

spekulaatioon perustuvana sijoituskohteena. Iso vaikutus on myös sillä, miten sijoittajat, pankit ja 

erinäiset markkinavoimat suhtautuvat ja tulevat hyödyntämään Bitcoinia. Tällä hetkellä muutama 

valtio, kuten Etelä-Korea ja Intia ovat suunnitelleet toimia kryptovaluuttojen kieltämiseksi. Lisäksi 

muun muassa Facebook on kieltänyt kryptovaluuttojen mainonnan alustallaan. Bitcoinin ja kryptova-

luuttojen tulevaisuus laillisesti tunnustettuna valuuttana tulee olemaan kyseenalainen. (Monaghan 

2018; Meyer 2018.) 

 

 

KUVIO 4: Bitcoinin hinnan muutos kautta Bitcoinin olemassaolon. (Coindesk 2019) 

 

7.2. Tukholman ja Ruotsin asuntokupla. 

 

Tukholman asuntokuplan puhkeamisvaihe alkoi 2017 syksyllä. Asuntojen hinnat putosivat nopeasti, 

jopa 11 %. Suurin hinnanpudotus oli Tukholman asunnoissa, josta johtuen yleisesti Ruotsin asunto-

kuplasta puhuttiin “Tukholman asuntokuplana”. Suomen Pankin julkaiseman artikkelin mukaan Ruot-

sin asuntokuplan pohja syntyi luonnollisten talouden vaiheiden kautta. Näihin kuuluu muun muassa 

talouksien tulojen kasvu, omistusasuntojen kysynnän kasvu, vahva maahanmuutto sekä suhteellisen 

vähäinen uusien asuntojen rakentamisen suhteessa kysyntään. (Koskinen ym. 2018.) 
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Toinen kuplan syntymiseen vaikuttava tekijä on ollut matala korkotaso. Matala korkotaso houkutte-

lee ostamaan ja sijoittamaan asuntoon. Pankit siis toimivat korkojen myöntämisen osalta liian löy-

hästi ja lainaa sai todella löysin ehdoin. Tästä johtuen asuntojen kysyntä kasvoi epäluonnollisen pal-

jon, kun halpa lainaraha on ollut helposti saatavilla.  

 

Ruotsin asuntokupla ei ole vielä tämän työn kirjoitushetkellä puhjennut niin dramaattisesti, kuin se 

olisi voinut. Alla olevasta kuviosta 5 voidaan nähdä, kuinka Ruotsin asuntojen hinnat päätyivät 

vuonna 2017 laskuun, mutta varsinaista paniikkivaihetta ei päässyt syntymään. Laskuun Ruotsin 

asuntokuplan rajulla puhkeamisella voisi olla myös vaikutuksia maan muuhun sijoitustoimintaan, ja 

talouteen kokonaisuudessaan. Kun asuntokupla puhkeaa, korot nousevat ja ihmiset velkaantuvat, 

alkavat pankit antaa lainaa harkitsevammin ja tiukemmilla ehdoilla. Tämä sijoittamisen epävarmuus 

myös yleensä heijastuu yrityslainoihin, sekä kulutusluottoihin. (Mattila, 2019) 

 

Kuvio 5: Ruotsin asuntojen hinnat. (Koskinen ym. 2018.) 
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8. TULEVAISUUS 

 

Tulevaisuuden ennustaminen kuplien suhteen on hyvinkin hankalaa. Kuplien syntyyn vaikuttaa, sekä 

kansalliset asiat, että maailmantaloudelliset, ja poliittiset asiat. Hyvänä esimerkkinä toimii vuonna 

2007 alkanut finanssikriisi, joka sai alkunsa Yhdysvalloista. 

 

Finanssialan lehti Forbes on esittänyt uhkakuvan Yhdysvalloissa muhivasta pörssikriisistä, joka voisi 

potentiaalisesti olla jopa pahempi kriisi kuin vuoden 2007 Yhdysvaltojen finanssikriisi. Forbesin mu-

kaan koko Yhdysvaltojen pörssi on iso kupla, joka odottaa puhkeamistaan. Pörssin arvo on kirjoitta-

jan mukaan jatkanut tasaista nousuaan johtuen halvoista lainoista ja liian löysistä takaisinmaksueh-

doista. Keskuspankki Fed puolestaan on nyt joutunut kiristämään valtiollisen lainarahaston korkota-

soa, jonka pelätään aiheuttavan lopulta kuplan puhkeamisen. Historian valossa voidaan todeta, että 

Yhdysvaltojen talouden romahtamisella olisi suuret vaikutukset koko maailmantalouteen. Myös New 

York Times listaa Yhdysvaltojen taloudesta samankaltaisia uhkakuvia, liittyen lainoihin. Sekä yksityis-

lainat, erityisesti opintolainat, sekä yrityslainat ovat olleet kasvussa, kun korot ovat olleet matalalla. 

(Colombo 2018; Philips & Russell 2018; Lahiff 2018) 

 

Jos pohditaan mahdollisia tulevaisuuden kuplia Suomen tasolla, voisi yksi potentiaalinen kupla olla 

asuntokupla Ruotsin tapaan. Suomessa asuntojen hinnat ovat olleet nousussa jo pitkään, erityisesti 

pääkaupunkiseudulla (Tilastokeskus 2019). Kun asuntolainan korot ovat matalalla, ja lainaehdot ovat 

muutoinkin suotuisat, kannustaa tämä hankkimaan asuntoja velkarahalla. Pankkien korkotason oh-

jaamisella, sekä hillityllä asuntorakentamisella voidaan estää asuntokupla. (Topi & Vauhkonen 2017) 

On myöskin esitetty näkemyksiä, että Suomen asuntokupla jäänee syntymättä (Forsman 2018). Tä-

hän vaikuttaa olennaisesti palkkatasojen kehittymisen taantuma. Lisäksi Suomessa on lähivuosina 

ollut huomattavasti tiukemmat lainaehdot, jotka ovat hillinneet asuntokauppaa. Kolmantena seik-

kana Kauppalehden artikkeli mainitsee markkinoiden sääntelyn. Suomessa asuntomarkkinat eivät ole 

niin säädeltyjä, kuin Ruotsissa, ja tästä johtuen rakentaminen perustuu enemmän kysyntään ja tar-

jontaan, toisin kuin Ruotsissa valtion rajoittamilla asuntomarkkinoilla. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

9.1. Mitä kuplat ovat meille opettaneet? 

 

Mikä voisi olla oppi, joka historian saatossa nähdyistä kuplista on jäänyt meille käteen? Ensimmäi-

senä mieleen tulee, että historian valossa katsottuna kupliin liittyen on varmaa vain se, että jossain 

vaiheessa tulee piste, jossa kupla puhkeaa. Joissain tapauksissa se piste tulee aiemmin ja näin kau-

askantoisemmat vaikutukset jäävät pienemmiksi ja koskettavat mahdollisesti melko rajallista ryh-

mää, joissain tapauksissa yleinen taloustilanne joko maan tai maanosan osalta saattaa heiketä ja 

vaikutukset ovat näin ollen huomattavasti dramaattisempia. Tämän vuoksi onkin toivottavaa, että 

olisi opittu kupliin liittyen ainakin se, etteivät esimerkiksi suuremmat toimijat, esimerkiksi pankit ja 

rahalaitokset, ruokkisivat omilla toimillaan kuplan paisuttamista. Näin kävi esimerkiksi Yhdysvalloista 

alkunsa saaneessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen finanssikriisissä. 

 

Kuten jo edellisessä kappaleessakin mainitaan, oppina on jäänyt käteen myös se, että on olemassa 

tasoltaan ja vaikutukseltaan hyvin erilaisia kuplia. Osassa tapauksissa niin hyödyt kuin myös haitat-

kin rajoittuvat lähinnä yksilön tai pienen ryhmän piiriin. Näin myös mahdolliset tappiot ja rahalliset 

menetykset ovat toki yksilön tasolla mahdollisesti merkittäviäkin, mutta laajemmalla katsantokan-

nalla mietittynä vaikutukset jäävät melko pieniksi. Toinen ääripää on tietenkin tilanne, jossa hinta-

kupla koskettaa esimerkiksi koko maata tai jopa maanosaa. Tällaisessa tilanteessa väkimäärä on 

isompi ja sitä kautta myös mahdolliset tappiot koituvat suuremman ihmisryhmän maksettavaksi ja 

seuraukset voivat olla valtiontalouden, jopa maailmantalouden osalta maksettavaksi koituvia. Tällöin 

kuplan niin sanottu hinta voi olla hyvin kalliskin ja yleinen taloudellinen tilanne kääntyä laajalti las-

kuun. 

 

Kun tarkastellaan nykyhetken tilannetta sekä lähitulevaisuuden ennusteita, olisi otsikon kysymyk-

seen helppo myös vastata viisastellen, että ilmeisesti ei ole opittu mitään. Kuplia on tällä hetkellä 

joko syntymässä tai ennustetaan syntyvän lähitulevaisuudessa samalla tapaa, ellei enemmänkin kuin 

ennen. Se, että kuplilta olisi mahdollista välttyä tulevaisuudessakaan, ei todennäköisesti ole kuiten-

kaan realismia yhteiskunnassa, missä tuotteen tai kohteen hinta määräytyy edes jollain tasolla va-

paan hinnanmuodostuksen periaatteella. Suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessakin tulee ole-

maan sijoitustuotteita ja –kohteita, joiden hinnassa on reilusti puhdasta spekulatiivista arvoa ja arvo 

nousee sen myötä korkeammalle kuin ehkä pitäisi. Suuremman typeryksen teorian mukaan aina, 

kun on olemassa “suurempi typerys” kuin sinä itse ja hän on valmis ostamaan sen korkeammalla 

hinnalla kuin myyjä on sen ostanut, kupla voi hyvin ja jatkaa kasvamistaan. Oppia ei ainakaan nyky-

tiedon valossa ole tullut sen osalta, että osaisimme täysin väistää ja varoa synnyttämästä kuplaa nyt 

tai jatkossa sen enempää kuin ennenkään. Voitaisiin ajatella, että asia on ehkä jopa päinvastoin. 
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9.2. Miten voimme välttyä kuplilta, vai voimmeko ollenkaan? 

 

Kuplien ennustamisen ja välttämisen osalta ensimmäisenä mieleen tuleva seikka on vanha sanonta 

siitä, että jos jokin tuntuu olevan liian hyvää ollakseen totta, se tuskin on sitä. Tämä pätee myös 

monen sijoituskuplan kohdalla, kun mietitään tuotto-odotuksia, tulevaisuudennäkymiä ja peilataan 

niitä historiaan. Usein sijoittajalle luvataan suuria tuottoja ja annetaan kohteesta tai tuotteesta mah-

dollisimman positiivinen mielikuva, vaikka tämä ei ehkä olisikaan todellinen tilanne. Myydään mieli-

kuvia ja haavemaailmaa, eli sitä mitä sijoittajat haluavat kuulla, raa’an numerofaktan sijaan. 

 

Jos kuitenkin tilannetta mietittäisiin siltä kannalta, miten kuplilta voitaisiin välttyä, olisiko edellä mai-

nitussa tilanteessa pysähtymisen paikka? Mitä jos sijoituspäätöstä tehdessä ja ennen sitä tarkastel-

taisiin kriittisesti tunnuslukujen ja saatavilla olevien faktojen perusteella tuotteen tai kohteen taus-

toja? Uskallamme väittää, että moni sijoituskupliin rahaa menettänyt sijoittaja olisi välttynyt tai mah-

dollisesti pienentänyt tappioitaan tällä tavoin. Historian valossa on helppo todeta, että monessa sijoi-

tuskuplassa “vaaran” merkit ovat olleet näkyvillä jo hyvän aikaa ennen varsinaista paniikin alkamista 

ja kuplan puhkeamista. Jos nämä vaaran merkit otettaisiin huomioon jo sijoituspäätöstä tehdessä tai 

sitä harkitessa, olisi kuplan kasvaminen huomattavasti maltillisempaa tai mahdollisesti siltä voitaisiin 

välttyä kokonaan.  

 

 

9.3. Ovatko kuplat ainoastaan negatiivinen asia? 

 

Kuten klassinen sanontakin kuuluu, “Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin”. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

aina kun jotain yleisesti pahaksi katsottua tai ajateltua tapahtuu, on sillä olemassa myös kääntöpuoli 

eli positiivisiakin asioita mukanaan. Näin voidaan ajatella myös sijoituskupliin liittyen. 

 

Kun joku taho tekee sijoitukseen liittyen tappiota, on usein olemassa myös se osapuoli, joka on 

osannut luopua sijoituksestaan oikeaan aikaan ja nähnyt sekä reagoinut vaaran merkkeihin ajoissa. 

Hän on voinut jäädä sijoituksestaan voitolle tai ainakin välttää tappiot tällä tavoin. Kun kuplia ylei-

sesti mietitäänkin, on muistettava, että on olemassa myös tahoja, jotka hyötyvät kuplasta ainakin 

jossain vaiheessa. Se voi olla joko sijoittava taho tai myös yritys tai muu toimija taustalla, joka saa 

hyödyn, usein taloudellisen puolen kautta, siitä, että tuotteen tai kohteen hinta nousee. Joka ta-

pauksessa, usein oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemalla joku taho tekee voittoa kuplassakin, 

vaikka usein sen jo puhjettua muistellaan vain tarinoita, kuinka joku menetti kaiken. (Smith 2018.) 

 

Tietyin väliajoin tapahtuvat kuplat toimivat myös konkreettisena varoittavana esimerkkinä ja opetuk-

sena, sekä markkinoille, että varsinkin sijoittajille. Bitcoinia voidaan tässä suhteessa pitää hyvänä 

esimerkkinä: Bitcoinin romahduksen kokonaistaloudelliset vaikutukset olivat pienet, mutta kupla jätti 

tämän sukupolven mieleen pysyvän varoittavan esimerkin, kuinka liian hyvältä kuulostavaan sijoitus-

kohteeseen täytyy suhtautua kriittisesti, ja investoitaessa täytyy sijoittaa oman varallisuuden salli-

missa rajoissa. (Smith 2018.) 
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Kupliin liittyen voidaan ajatella myös yleistä taloustilannettakin ja peilata sitä kuplan kulkuun. Yleisen 

mielipiteen ja historian osoittaman kiertokulun mukaan yleisessä taloustilanteessa tulee vuoron pe-

rään nousukausia ja laskukausia. Hyvin usein kuplat osuvat nousukausien kanssa samaan. Ihmisten 

usko talouteen on vahva, tai ainakin vahvistumassa laskukauden ja mahdollisen taantuman jälkeen.  

 

9.4. Kuplan tärkeimmät ainekset 

 

Kuplia, niiden syntyä ja historiaa tarkastellessa ei ole voinut välttyä ajattelemasta sitä, mikä on eni-

ten kuplan syntyyn vaikuttava seikka? Mielestämme ei ole olemassa kuitenkaan vain yhtä muiden 

yläpuolella olevaa vaikuttajaa, vaan kupla vaatii syntyäkseen ja paisuakseen ainakin muutamia ai-

neksia. 

 

Ensimmäinen ja todennäköisesti tärkein on massa. Massalla tässä tarkoitetaan sitä, että kupla saa 

taustalleen isomman väkijoukon eli paljon sijoittajia. Ilman isompaa väkimäärää on melkoinen mah-

dottomuus saada kupla nousemaan sellaisiin mittasuhteisiin, että sillä olisi suurempaa vaikutus mui-

hin kuin siihen pieneen piiriin, jossa kupla on syntynytkin. Kuitenkin tässäkin työssä käsitellyt kuplat 

ovat kaikki vaatineet paisuakseen muutakin massaa ympärilleen kuin pelkän sisäpiirin. Kun “hype” 

alkaa levitä sisäpiiristä laajemmalle, tässä vaiheessa satunnaisemmatkin sijoittajat alkavat nähdä 

kohteen tai tuotteen mahdollisen sijoituksen arvoisena, voidaan alkaa puhumaan kuplan kehittymi-

sestä ja etenemisestä. Sen jälkeen voidaan ajatella, että kupla etenee siihen saakka nousukautta, 

kun sille löytyy sijoittajamassaa, joka on valmis maksamaan. Kun tässäkin suhteessa tietty massa 

loppuu, kupla puhkeaa.  

 

Toinen heti mieleen tuleva kriittinen tekijä kuplan synnyssä on raha, pääoma, miksi ikinä sitä halu-

aakin kutsua. Useimmissa sijoituskohteissa ja hintakuplissa myös arvo määritellään siihen suhteutet-

tuna ja sen kautta, kuinka paljon pääomaa siihen sijoittaakseen tarvitaan. Sen takia ilman kohtee-

seen tai tuotteeseen sijoitettua pääomaa ei voi syntyä kuplaa, tai se on ainakin hyvin haasteellista. 

Pääoma, tai pikemminkin sijoitetusta pääomasta saatava tuotto myös motivoi ihmisiä sijoittamaan ja 

sitä kautta pääomaa kuplaan saadaan myös lisää. 

 

Tästä päästäänkin kätevästi kuplan seuraavaan ainekseen, joka on psykologiset tekijät. Kuten tässä-

kin työssä on aiemmin käyty läpi, myös psykologinen aspekti täytyy ottaa huomioon kuplia tarkastel-

lessa. Tekijät voivat olla lähes mitä tahansa ihmismieleen liittyviä, mutta usein samat piirteet toistu-

vat sijoituskuplissa. Milloin ajatellaan, että miksi en minäkin voisi onnistua, kun muutkin ovat siihen 

pystyneet. Toisinaan taas pelätään olevan jo liian myöhäistä tehdä ostopäätös, koska kohta hinta on 

noussut liian korkeaksi ja painetaan enempää miettimättä “liipaisimesta”. Vaikka ihminen olisi kuinka 

konemainen sekä analyyttinen toimintansa kanssa, useimmilla on sijoituspäätöksen taustalla aina 

jokin seikka, joka on inhimillinen eikä niinkään lukujen valossa tarkasteltuna harkittu. Joillain tämä 

vaistoksikin kutsuttu aisti toimii paremmin ja he saattavat olla sijoituksien kanssa hyvinkin menesty-

neitä, jotkut tekevät sen vuoksi tappioita. 
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Psykologisiin tekijöihin liittyen yksi on nähdäksemme kuitenkin ylitse muiden. Se on kärkipäässä 

myös ylipäätään sijoituskuplien syntyyn liittyen: ahneus. Sen voi havaita oikeastaan jokaisessa osa-

puolessa kuplaan liittyen. Omistavan tahon osalta tämä on tietenkin usein perusteltuakin, ainakin 

tiettyyn pisteeseen saakka. Mikäli kyseessä on yritys, yrityksen tavoitteena on tuottava toiminta ja 

siihen nähden kuplan kasvaminen sekä hintojen nousu on positiivinen asia. Jossain kohtaa kuplissa 

tämäkin, jossain vaiheessa terveeltä ahneudelta näyttänyt seikka koituu kuitenkin kohtaloksi. Esi-

merkiksi tulppaanimanian aikaan Hollannissa tulppaanien ollessa jo loppuunmyytyjä, alettiin myy-

mään seuraavan vuoden satoa, vaikka todellisuudessa siitä ei ollut edes varmuutta, minkälainen se 

tulisi olemaan niin laadultaan kuin määrältäkin. Usein kuplat siis puhkeavat omaan mahdottomuu-

teensa ahneuden kautta. 

 

Toinen ahneus on sijoittajan ahneutta. Usein tappioita sijoituskuplissa tekevät sijoittajat tapaavat 

ajatella siten, että nousu jatkuu vielä pitkään eivätkä näe varoitusmerkkejä alamäestä ennen kuin on 

jo myöhäistä. He siis ahnehtivat sijoituksensa kanssa niin, että arvo ehtii sulaa mahdollisesti alem-

maksikin, kuin mitä se on ollut heidän lähtiessä mukaan. Joka tapauksessa arvo on pudonnut huip-

pulukemista jo tässä vaiheessa. Toinen vaihe missä sijoittajan näkökulmasta voidaan ajatella ahneu-

den vaikutuksia, on tilanne missä ollaan vasta tekemässä sijoituspäätöstä. Usein tässä kohdassa ah-

neus on sitä, että ollaan valmiita sijoittamaan ikään kuin ylihintaan. Kun sijoituspäätöstä ja sopivaa 

hintaa mietittäisiin esimerkiksi tunnuslukujen tai taustojen pohjalta, saattaisi sopiva ylin hinta mikä 

tuotteesta kannattaa järkiperäisesti maksaa, olla huomattavasti matalammalla. Tähän vaikuttaa tie-

tenkin moni seikka, miksi sijoittaja on valmis maksamaan tuotteesta ylihinnan. Saatetaan ajatella, 

että arvo kuitenkin vielä yhä nousee jopa reippaasti, vaikka hinta on ehtinyt jo kavuta korkealle. Voi-

daan myös vedota siihen, että jos nyt en tee päätöstä sijoittaa, kohta hinta millä sen pystyn teke-

mään, on yhä korkeammalla. Tähän ahneuteen voidaan siis liittää samoja psykologisia seikkoja, mitä 

olemme käyneet tässä työssä läpi aiemmin kupliin liittyen. 
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