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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ ON HYVÄ SEURATA? 
 
Asuntosijoittajan toimintaan vaikuttavat merkittävästi 
paitsi omat ratkaisut ja teot sijoitustoiminnassa, myös 
asuntomarkkinoiden kehitys. 
 

Näin ollen onkin tärkeää seurata esimerkiksi asuntojen hintojen, 

vuokrien sekä kauppamäärien kehitystä. Lisäksi etenkin vaikeassa 

taloudellisessa tilanteessa yleisen taloudellisen tilanteen ymmärtämi-

nen on ensiarvoisen tärkeää. Halusimme tehdä seuraamisesta helpom-

paa, joten kokosimme kuluneen talven tilastoja yhteen sekä pyysimme 

muutamalta alan asiantuntijalta heidän näkemyksiään alkuvuoden 

asuntomarkkinatilanteesta.

ESIPUHE
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TUOREIMMAT  
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OSAKEASUNTOJEN 

HINNAT
 
Alkuvuonna osakeasuntojen  
hinnat ovat maltillisesti nousseet  
viime vuoteen verrattuna etenkin 
pääkaupunkiseudulla. 
 



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

T ilastokeskuksen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen 

 hinnat laskivat 1,3% koko maassa viime joulukuusta tämän vuoden 

tammikuuhun. Tammikuusta helmikuuhun hinnat kuitenkin nousivat  

1,3% koko maassa. 

Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,2% ja muualla Suomessa 0,4%. 

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 

2,2% koko maassa. Vuoden 2016 helmikuussa vanhan osakehuoneis-

ton keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 282€, pääkaupunki-

seudulla 3 655€ ja muualla Suomessa 1 667€.
 

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys  

kuukausittain, indeksi 2010=100

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2016 7



Asuntojen nimellinen hintakehitys koko maassa

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 
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ASUINHUONEISTOJEN 

VUOKRAT
 
Vuoden 2015 aikana vuokrat ovat 
nousseet keskimäärin noin 3% 
edelliseen vuoteen verrattuna.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Koko vuoden 2015 aikana vuokrat nousivat keskimäärin 3,0% edel- 

liseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 

 vuokrat kohosivat keskimäärin 3,6% koko maassa.

 
Pääkaupunkiseudulla asuntojen vuokrat nousivat 4,0% ja muualla 

maassa 3,3%. ARA-asuntojen vuokrat nousivat 2,3% koko maassa.

Keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli 13,30€/m2 koko 

maassa. Pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra vapaarahoitteisessa 

asunnossa oli 17,49€/m2 ja muualla maassa 11,28 €/m2. ARA-asuntojen 

keskineliövuokra oli 11,21€/ m2 koko maassa.

 

Keskimääräisten neliövuokrien (€/m2/kk) kehitys  

koko maassa vuosina 1975–2015
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KOHDEMÄÄRÄT
 
Asuntomarkkinoilla on havaittu  
pientä piristystä alkuvuoden  
aikana ja myytävien asuntojen  
määrä on hieman noussut. 
 



Etuoven tilastojen mukaan myytävien asuntojen määrä on alkuvuo-

den aikana hieman noussut. Loppuvuoden aikana kohdemäärä oli 

laskussa, mutta viimeisten kolmen kuukauden aikana määrä on läh-

tenyt kohoamaan. Nousu on osa vuosittaista kiertoa, sillä asuntoja on 

yleensäkin vähemmän myynnissä loppuvuoden aikana.

 

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna kohdemäärät ovat nousseet 

2,56%. Omakotitalojen määrät ovat aavistuksen (0,15%) laskeneet, 

mutta rivi- ja paritalojen määrät vuorostaan kasvaneet yli 2,6%. Kerros-

talojen kohdemäärät ovat nousseet viime vuoteen verrattuna talotyy-

peistä eniten eli 5,06%. 

Huom! Sivuilla esiteltävät tilastot perustuvat kiinteistönvälittäjien  

Etuovi.comissa ilmoittamien kohteiden tietoihin.

 

Käytettyjen asuntojen kohdemäärät

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT
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MARKKINOINTIAIKA
 
Asuntomarkkinoiden piristymisen 
johdosta myös asuntojen markki-
nointiaika on hieman lyhentynyt  
alkuvuoden aikana.  
 



Etuoven tilastojen mukaan asuntojen markkinointiaika on vuoden 

vaihteen jälkeen lähtenyt laskuun. Tämä on myös osa normaa-

lia vuosittaista kiertoa, sillä asuntoja ostetaan tyypillisesti vähän mar-

ras-joulukuun aikana. 

 

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna markkinointiajat ovat laskeneet 

7,21%. Omakotitalojen markkinointiajat ovat laskeneet jopa 8,88%,rivi-

talojen 6,21% ja paritalojen 4,39%. Kerrostaloasuntojen markkinointi-

ajat ovat laskeneet vuoden takaisesta 5,56%. 

Huom! Sivuilla esiteltävät tilastot perustuvat kiinteistönvälittäjien  

Etuovi.comissa ilmoittamien kohteiden tietoihin.

Käytettyjen asuntojen markkinointiaika

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA
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UUDISRAKENTAMINEN
 
Alkuvuoden aikana asuinrakentaminen 
on myös kasvanut. Rakentaminen on  
vahvasti painottunut kasvukeskuksien 
pieniin kerrostaloasuntoihin.

 



Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamisen kokonaistuotanto 

 kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla. Käynnissä olevan rakennus-

tuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi marraskuussa 2015-

tammikuussa 2016 2,7% edellisestä vuodesta. 

 

Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 3,8% ja muun kuin asuinrakentami-

sen volyymi 1,8%. Samaan aikaan kaikkia rakennushankkeita aloitettiin 

tilavuudella mitattuna 27,6% ja asuinrakennushankkeita jopa 57,2% 

enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Rakennusteollisuuden mukaan asuinrakentaminen on keskittynyt 

etenkin pääkaupunkiseudun ja suurten kasvukeskusten pieniin kerros-

taloasuntoihin. 

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / UUDISRAKENTAMINEN

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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Asuntoaloitukset talotyypeittäin

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / UUDISRAKENTAMINEN

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2016 17



VIITEKOROT
 
Viitekorot painuivat vuoden alussa  
miinukselle ja ovat pysyneet matalalla 
koko alkuvuoden. Suomen talletuspank-
kien korot ovat myös laskeneet, mutta 
ovat kuitenkin pysytelleet positiivisina. 
 
 



S uomen pankin tilastojen mukaan viitekorot ovat vuoden alussa olleet

12kk Euriboria myöten miinuksella. Viime vuoden alussa 6kk ja 12kk

Euriborit olivat vielä niukasti positiivisia. 

6kk Euribor vaihtui negatiiviseksi viime vuoden marraskuussa ja 12 kk 

Euribor painui alle nollan helmikuun alussa. Suomen talletuspankkien 

viitekorot, Nordea Prime, Danske Prime sekä OP-prime, ovat myös viime

 vuoden lopun tai alkuvuoden aikana laskeneet.

Pankkien viitekorot ovat kuitenkin olleet positiivisia. Matalimmalla kol-

mesta viitekorosta on OP-prime ja niukasti korkeimmalla Nordea prime. 

 

Euriborkorot päivittäin

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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Suomen talletuspankkien viitekorot ja 12kk:n euribor

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / UUDISRAKENTAMINEN
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ASIANTUNTIJOIDEN 
KOMMENTIT2.

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2016 21



MIA KORO-KANERVA

TIMO METSOLA

ERKKI HEIKKINEN



A

Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut alkuvuoden aikana (tammikuu 2016-maaliskuu 

2016)?

Kauppamäärät ovat kasvaneet ja hintakehitystä ylöspäin on ollut,  

mutta edelleen ollaan aika odottavalla kannalla, mihin suuntaan  

kehitys kulkee. Paljon on kiinni ansiotason kehityksestä.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittajan näkökulmasta markkina on aika samanlainen kuin 

2015. Hyviä kannattavia kohteita on vaikea löytää ilman hyviä kontakteja. 

Uudistuotantoa on paljon tarjolla sijoittajille, mutta tuotto jää monessa 

kohteessa melko matalaksi, ainakin jos laskee tuottoa velattomalle hin-

nalle. Muutamia innovatiivisia rakennusliikkeitä tosin on, joilla hinnat 

ovat sijoittajillekin kannattavia. 

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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Miten tilanne on alkuvuoden aikana (tammikuu 2016-maalis-

kuu 2016) muuttunut viime vuoteen verrattuna pääkaupunki-

seudulla? Suurissa kasvukeskuksissa? Pienemmissä muutto-

voittokunnissa? Muuttotappiokunnissa?

Parhaiten pärjätään niillä alueilla, joihin kohdistuu markkinatilantees-

ta riippumatta aina kysyntää. Toisin sanoen alueilla, joissa on selvää 

muuttovoittoa ja erityisesti työllisten muuttovoittoa. Muuttotappio-

kunnissa on edelleen hyvällä tuurilla saanut todella hyvää tuottoa, 

mutta riski hinnanlaskusta ja vuokrattavuuden ongelmista on suuri. 

Parhaimmat paikat sijoittajille ovat olleet pienemmät muuttovoitto-

kunnat, joissa on hyvä vuokrataso, mutta suhteellisen edulliset hinnat.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet alkuvuoden  

aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Hintakehityksessä on tapahtunut piristymistä, mutta vuokramarkkina 

on hidastunut koko talven. Vuokria ovat nostaneet lähinnä voimassa-

olevat vuokrasuhteet. Uusissa vuokrasuhteissa on vuokrauksen jou-

duttu tekemään monin paikoin samoilla tai jopa alhaisemmilla vuok-

rilla kuin aiemmat vuokrasuhteet. Olemme kehottaneet vuokranantajia 

olemaan varovaisia vuokrankorotuksissa ja pitämään kiinni hyvistä 

vuokralaisista. Esimerkiksi niin, että remonteissa selvitetään ja kunnioi-

tetaan vuokralaisen toiveita, jotta hän jatkaisi vuokrasuhteessa.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan kolmen kuukauden aikana?

Asuntosijoittajien kannattaa seurata etenkin vuokrattavien vapaana 

olevien asuntojen määrää niillä alueilla, joilla omat sijoitusasunnot 

ovat. Mitä enemmän tarjontaa, sitä enemmän kilpailua.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut alkuvuoden aikana (tammikuu 2016-maaliskuu 

2016)?

• Asuntokauppa on aavistuksen piristynyt, joka on osa normaalia 

vuodenaikakiertoa. Voidaan siis huokaista helpotuksesta, että  

positiivisia signaaleja on.

• Korot, jopa 12kk Euribor, ovat painuneet miinukselle ja näyttäisivät 

pysyvän matalana vielä pitkään. Tämä on todennäköisesti osaltaan 

vaikuttanut asuntokaupan virkenemiseen.

• Osaltaan sijoitusasuntojen kysyntää ovat nostaneet pörssin  

hankaluudet alkuvuoden aikana. Pörssin turbulenssisuus ja  

halpa lainaraha ovat siis osaltaan rohkaisseet asuntosijoittamista.

• Toisaalta ottaen huomioon, kuinka matalalla korot ovat,  

asuntokauppa voisi käydä paremminkin.

• Asuntosijoittajat ovat se ryhmä, joka asuntomarkkinoita tällä  

hetkellä kannattelee.

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittajan näkökulmasta markkina on aika samanlainen kuin 

Matala korkotaso kannustaa asuntosijoittamaan. Ei kuitenkaan kanna-

ta unohtaa, että korot ovat matalat, koska taloudellinen tilanne on niin 

huono. Tietysti niin kauan kuin yhtälö toimii, kannattaa sijoittaa ja hyö-

dyntää halpaa lainarahaa. Vapaan rahatalouden aikana velkavivun käyt-

tö ei ole koskaan ollut yhtä houkuttelevaa ehtojen puolesta kuin nyt. 

Miten tilanne on alkuvuoden aikana (tammikuu 2016-maalis-

kuu 2016) muuttunut viime vuoteen verrattuna pääkaupunki-

seudulla? Suurissa kasvukeskuksissa? Pienemmissä muutto-

voittokunnissa? Muuttotappiokunnissa?

• Pääkaupunkiseudulla vuodenvaihde on ollut hyvin samanlainen 

kuin viime vuonna. Alkuvuosi oli hiljainen ja huolestuttava, mutta 

kevättä kohti kauppa on hieman piristynyt. Muutoksena oikeastaan 

se, että korot ovat entistäkin matalammalla ja pörssissä enemmän 

epävarmuutta. Vuosi sitten oli myös selkeää tyytymättömyyttä hal-

litukseen, jota on edelleen, mutta aavistuksen vähemmän. Epävar-

muus Suomen tulevaisuudesta on edelleen iso.

• Suurissa kasvukeskuksissa varovaisuus on lisääntynyt. Pääkaupun-

kiseudun suuret kaupungit pois lukien suuria kasvukeskuksia on 7, 

joista Oulu ja Lahti ovat haastavassa tilanteessa. Esimerkiksi Ou-

lussa asuntoja on paljon tarjolla ja etenkin myyntilistoilla roikkuu 

todella hienoja ja kalliita asuntoja. Samaan aikaan Huoneistokes-

kus ilmoitti sulkevansa kevään aikana Oulun toimistonsa. Lahdes-

sa taas ongelmana suuri määrä peruskorjauksen tarpeessa olevat 

talot ja omakotitalojen hidas kauppa.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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• Muissa kasvukeskuksissa (Turku, Tampere, Kuopio, Lappeenranta) 

ei sinänsä ole mitään hätää, mutta yleistä varovaisuutta on aistitta-

vissa. Lappeenranta on ehkä lähimpänä Oulun ja Lahden tilannetta, 

mutta muualla suurempia haasteita ei ole. Etenkin Turussa ja Tam-

pereella asuntojen hinnat ovat erityisen kovia.

• Suuremmista kasvukeskuksista Jyväskylä on ainut, joka ei ole 

mennyt varovaisempaan suuntaan, vaan säilyttänyt optimisminsa. 

Tämä näkyy esimerkiksi suunnittelun, kehityksen ja investointien 

kautta. Jyväskylän olisikin siis hyvä muistaa, että vaikka positiivi-

suus on hyvä, maltillinen ja varovainen kannattaa silti olla.

• Heti kun mennään pääkaupunkiseudun ja suurten kasvukeskusten 

vaikutuspiirin ulkopuolelle, niin voidaan sanoa, että Suomen asun-

tokauppaan ei hyvää kuulu. Etenkin pienemmillä muuttotappio-

paikkakunnilla tilanne on todella haastava ja asuntosijoittajan riskit 

tummanpunaisia.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet alkuvuoden  

aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Vuokramarkkinoilla tilanne on myös hyvin samanlainen kuin viime 

vuoden lopussa. Uusien vuokrasuhteiden vuokrat eivät ole nousseet, 

vaan korotuksia on tehty lähinnä vanhoihin sopimuksiin. Jos vuok-

ralainen siis lähtee, on hyvin mahdollista, että uusi vuokralainen ei 

suostu maksamaan yhtä paljon ja asunto joudutaan vuokraamaan 

halvemmalla. Koko tunnelma on siis se, että hyvät vuokralaiset kan-

nattaa pitää eikä vuokrankorotuksia kannata tehdä, sillä kysynnän 

ja tarjonnan suhde on erilainen. Mikäli vuokralainen siitä huolimatta 

lähtee, kannattaa etsiä sopiva vuokrataso ja vuokrata asunto mahdol-

lisimman nopeasti, sillä tyhjät kuukaudet tulevat asuntosijoittajalle 

kalliiksi.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan kolmen kuukauden aikana?

• Asuntokauppamäärät: kauppamäärät toimivat varoituskellona 

asuntojen hintojen ennustamiselle, sillä jos kauppamäärät laske-

vat, hinnat usein laskevat perässä.

• Omien sijoitusasuntojen peruskorjaussuunnitelmat: jos korjauk-

sia tulossa, laske onko kannattavampaa myydä asunto ennen pe-

ruskorjauksia vai onko asunto perusteltua pitää. Ole hereillä yhtiö-

kokouksissa!

• Talouden isompi kuva: ei riitä, että seuraa vain asuntomarkkinoi-

den sisäisiä uutisia, vaan laajempi yleiskäsitys taloudesta on nyt 

tärkeä. Lisäksi Ruotsin tilannetta on hyvä seurata, sillä esimerkiksi 

ruotsalaisten pankkien (etenkin Nordea) tilanne voi merkittävästi 

vaikuttaa suomalaisten asuntosijoittajien toimintaan. 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA

28 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2016



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut alkuvuoden aikana (tammikuu 2016-maaliskuu 

2016)?

Tammikuu oli kaupallisesti vaisu kuukausi, asiakkaiden liike alkoi vasta 

loppukuusta. Helmikuu osoitti selkeätä piristymistä, ja tuo piristymi-

nen on jatkunut maaliskuussa. 

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Sijoittajat liikkuvat asuntomarkkinoilla kuten aiemminkin; heidän  

toimintansa alkuvuonna ei ole ollut samalla tavoin kilpailukykysopi-

musten kaltaisten elementtien jarruttamaa kuin kuluttajien toiminta.

Miten asuntomarkkinan tilanne on alkuvuoden aikana muuttunut 
viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, suurissa 
kasvukeskuksissa, pienemmissä muuttovoittokunnissa ja 
muuttotappiokunnissa?

• Pääkaupunkiseudulla kysyntä jatkuu kohtuullisena ja tarjontaa on 

niin, etteivät hinnat ole ryöstäytymässä. Uudisrakentamisen vilk-

kaus edesauttaa myös vanhojen asuntojen kauppaa.

ERKKI HEIKKINEN
( Kiinteistömaailma )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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• Suurimpien kasvukeskusten markkina on hyvin samankaltainen 

kuin pääkaupunkiseudunkin.

• Pienemmissä muuttovoittokunnissa paikalliset erot voivat olla 

suuria. Kun tarjolle tulee hyvällä paikalla lähellä palveluja oleva 

kerrostalo, sen huoneistojen myynti voi käydä hyvinkin nopeasti. 

Asiakkaina tällöin on tyypillisesti esim. lähialueilta mutta taajaman 

ulkopuolelta muuttavia iäkkäämpiä ihmisiä.

• Muuttotappiokunnissa oikealla hinnalla asuntoja myydään, jos os-

tajan tavoittaa. Myyntiajat voivat olla näillä paikoilla kovinkin pitkiä. 

Joillekin asunnoille ei ehkä edes löydy ostajaa. 

Miltä kiinteistönvälitysalalla on  
alkuvuoden aikana näyttänyt? 

Tammikuu oli vaisu kaupallisesti, helmi- ja maaliskuu edellisen vuo-

den tasoa. Kauppa-ajoissa ei merkittäviä muutoksia.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan kolmen kuukauden aikana?

Kehysriihen päätökset Raidejokerista ja Tampereen raitiotiestä 

kannattaa tutkailla: niiden varret tulevat huomattavasti paremman 

saavutettavuuden piiriin. Sieltä voi tehdä hyviä sijoituksia.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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3 TÄRKEINTÄ TIETOA  
ALKUVUODESTA 

• Asuntomarkkinoilla pientä virkistymistä  
havaittavissa: kauppamäärät ja hinnat  
hieman nousseet alkuvuoden aikana 

• Asuntosijoittajalle houkutteleva tilanne: 
korot ovat painuneet ennätyksellisen alas 
ja näillä näkymin pysyvät matalalla vielä 
pitkään

• Kannattaa pitää hyvistä vuokralaisista kiin-
ni: vuokrat tilastollisesti nousussa, mutta 
nousu koskee lähinnä vanhoja sopimuksia 
eikä uudet vuokralaiset välttämättä suostu 
maksamaan yhtä paljon

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / 3 TÄRKEINTÄ TIETOA  ALKUVUODESTA
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SEURAAVAN 6KK:N  
AIKANA SEURAA NÄITÄ:

• Talouden isompi kuva
• Asuntokauppamäärät
• Vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrää
• Omien sijoitusasuntojen peruskorjaussuunnitelmat
• Kehysriihen päätökset Raidejokerista ja  

Tampereen raitiotiestä

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / SEURAAVAN 6KK:N  AIKANA SEURAA NÄITÄ
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Sijoitusovi.com-sivuston ylläpidolla. Tämän kirjan tietoja ei saa myydä 

edelleen tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tämän kirjan sisältöä ei 

myöskään saa kopioida sähköisesti, mekaanisesti tai millään muulla-

kaan tavalla. On laitonta kopioida tätä kirjaa, jakaa sitä nettisivulla tai 

levittää sitä muillakaan keinoilla ilman julkaisijan lupaa.

 

Julkaisijan tiedot

Sijoitusovi.com

info@nbinvestments.fi

Kauppakatu 41 B 14

40100 Jyväskylä

 

Vastuuvapauslauseke
 

Tämän e-kirjan kirjoittaja ja julkaisija eivät ole vastuussa kirjassa esi-

teltyjen vinkkien väärinkäytöstä. Kirjoittajaa ja julkaisijaa ei voida pitää 

vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, jota kirjan ohjeiden 

noudattamisesta aiheutuu tai väitetään aiheutuneen suorasti tai epä-

suorasti. Kirjassa esitetään ulkopuolisten henkilöiden mielipiteitä, 

joista Sijoitusovi.com ei vastaa.
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