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”

Miljonääriksi viidessä vuodessa -kirja kokoaa mainiolla tavalla

rahan säästämisen ja tekemisen keinoja, mutta ennen kaikkea
henkii vahvasti sitä asennetta ja mindsettiä, mitä vaurastumiseen ja
vapautumiseen tarvitaan. Kirjoittaja kertoo myös omasta
matkastaan kohti vauraampaa ja vapaampaa elämää, mikä tuo
mukavaa käytännönläheisyyttä ja samaistumispintaa sisältöön.
Miljonäärielämä ei tarkoita mitään vimmattua rahan keräämistä ja
tuhlaamista, vaan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteen
omaksumista, joita hyödyntämällä pääsee kohti suurempaa
valinnan vapautta ja tekemään enemmän itsellesi merkityksellisiä
asioita. Miljonääriksi viidessä vuodessa -kirja vetää yhteen kattavan
nipun menetelmiä vaurastumiseen ja kannustaa valjastamaan
rahan entistä tehokkaammin vapaamman elämän mahdollistajaksi.
–Rosita Juurinen / Matkaopasvapauteen.com
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Herätyskello soi 6:45 eli juuri siihen aikaan, kun halusinkin uuden päivän
aloittaa. Herättelen esikoisen koulupäivää varten, kaadan murot ja maidot
kulhoon ja toimitan aterian neidille valmiina. Laitan lenkkikengät jalkaan ja
lähden haukkaamaan happea herättelevälle kävelylenkille. On mahtava
tammikuinen kevyt pakkasaamu ja täysin tyyni keli. Talvi on tehnyt puihin
hienoja taideteoksia. Kuin luonto olisi pysähtynyt. Tunnen, kuinka energiat
lähtevät liikkeelle ja muutamat syvähengitykset virkistivät kehoa ja mieltä.
Samalla hahmotellessani tulevaa päivää palautuu mieleeni aika palkkatyössä.
Tuohon aikaan aamulenkillä piti seurata kellon kulkua, että varmasti ehtii
töihin. Nyt on toisin ja tänäkin päivänä sain itse määritellä heräämisajan,
aamulenkkini pituuden sekä tulevan päivän kulun. Voin myös tehdä työpäivän
kotona tai lähteä toimistolle tai sekä että, mikä tänään tuntuukaan parhaalta.
Kahvi- ja lounastaukojen ajankohdat saan päättää oman mieleni mukaan kuin
myös työvaatetukseni. Jos haluan pukeutua rennosti, teen niin. Rahoitusalalla
se ei oikein aiemmin käynyt päinsä. Tunnen kiitollisuutta ja vapauden tunnetta.
Jahas, 30 minuutin lenkki takana ja kotiovi auki. Sieraimiin leijaileekin jo kahvin
tuoksu. Ei muuta kuin kylmä suihku, joka viimeistään herättelee päivään. Sen
jälkeen marjat ja muut jutut blenderiin. Marjasmoothien kylkeen vielä
kupillinen luomukahvia (Suosittelen lämpimästi Slurpin kahvielämystä) ja
suunnittelemaan tulevaa työpäivää. Hyvä fiilis, olen valmis!
Tällainen oli minun tiistaiaamuni. Parasta on se, että kukaan ei määritellyt
aikataulujani vaan valinnanvapaus on itselläni. Voin myös kuluttaa työpäiväni
tekemällä juuri sitä mistä itse nautin mikä tarkoittaa sitä, ettei työnteko edes
tunnu työltä. Työnteon ja vapaa-ajan kontrasti on erilainen kuin ennen. Vapaus
on myös ottaa lomaa silloin, kun siltä tuntuu, tai olla ottamatta. Olen usein
miettinyt, että mitä tekisin jos olisin miljonääri. Vastaus on, että tekisin juuri
samaa kuin nytkin. Toisin sanoen elän omaa ”miljonäärielämääni”!
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Mitä saat tästä e-kirjasta?
Tällä kirjalla on kolme tarkoitusta:
 Inspiroida sinua tavoittelemaan omia unelmiasi eikä tyytymään
keskinkertaiseen
 Auttaa sinua määrittelemään oma ”miljonäärielämäsi” uudelleen
 Antaa konkreettisia vinkkejä ja ideoita miljonäärielämän tavoitteluun ja
toteuttamiseen
Tunnettu motivaatiopuhuja Les Brown paljastaa Youtube-videolla maailman
vauraimman paikan, haluatko kuulla? Se on hautausmaa. Siellä on valtava
määrä toteutumattomia ideoita ja unelmia sekä hyödyntämätöntä
potentiaalia. Näinhän se asia on. Joku viisas on myös sanonut, että kadut
vanhana keinutuolissa paljon enemmän niitä asioita, jotka jätit tekemättä kuin
niitä, jotka teit. Elämä on lyhyt, mitä hävittävää sinulla on?
Toivon, että sinä teet asiat toisin ja elät elämääsi tehden asioita, joista nautit.
Hyvä ohjenuora voisi olla sama mitä Steve Jobs käytti. Hän kysyi itseltään joka
aamu, että ”Jos tämä olisi elämäni viimeinen päivä, tekisinkö sitä mitä minun
on määrä tänään tehdä? Jos vastaus on ”ei” liian monta päivää putkeen,
tarvitaan muutosta.”

”

Pienissä tavoitteissa ei ole mitään intohimoa, se on kuin

tyytymistä vähempään elämään kuin mihin todella pystyisi
–Nelson Mandela

Mitä e-kirja sisältää?
Halusin tehdä kirjasta mahdollisimman helposti luettavan ja ymmärrettävän
kokonaisuuden. Kasasin kirjaan erilaisia ajatuksia, ideoita sekä 35 erilaista
keinoa, joiden avulla sinä voit tavoitella unelmiesi miljonäärielämää.
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Kirja sisältää mm.








Määritelmän todellisesta miljonäärielämästä
Esimerkkitapauksia ja laskelmia
Oman tarinani
Osaamisesta lisätuloja –menestyskaava digibisnekseen
35 erilaista tapaa miljonääritulojen rakentamiseen
Käytännön vinkit aloittamiseen
Kattavan linkkipankin, josta löytyy hyviä sivustoja ja työkaluja

Kuka minä olen ja miksi kuuntelisit minua?
Nimeni on Pekka Väänänen ja olen reilu kolmekymppinen kolmen lapsen isä ja
yrittäjä. Mutta miksi ihmeessä sinun pitäisi kuunnella tyyppiä, jolla ei ole
hienoja tutkintoja ja joka ei ollut keskivertoa kummempi koulussa?
En ole mitenkään sen erityisempi tyyppi vaan ihan tavallinen ”peruskaveri”.
Olen kuitenkin saavuttanut hienoja tuloksia asuntosijoittamisella ja
työskentelen tällä hetkellä täysipäiväisesti asuntosijoittamisen parissa omassa
yrityksessämme. Aloitin muutama vuosi sitten lähes tyhjästä ja nyt olen tässä.
Moni mutka on kuljettu ja useampi hikipisara vuodatettu matkan varrella.
Jotenkin näin se meni:
Vaurastuminen kiehtoi jo lapsena
Jostain syystä raha ja vaurastuminen kiinnostivat jo pienenä. Alle kouluikäisenä
nassikkana tykkäsin tarkistaa vanhempieni kukkarosta, minkä värisiä
paperirahoja setelipuolelta mahtoi milloinkin löytyä. Myös ikioman
säästöpossun tilanne tuli tarkistettua yllättävänkin usein.
Nuoruusvuosina tuli ikävä kyllä iso osa kesätöistä tai muuten kertyneistä
rahoista hassattua peliautomaatteihin sekä veikkauksen peleihin. Into
rahavarojen kasvattamiseen oli kova, mutta menetelmät olivat väärät. Kunpa
joku olisi tuolloin lykännyt ihan minkä tahansa sijoituskirjan nokan eteen.
Opiskelijan arkea ”pokeriammattilaisena”, perhe-elämä ja palkkatyö – haave
taloudellisesta riippumattomuudesta syntyi
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Vuonna 2007 aloitin laskentatoimen tradenomiopinnot. Pääfokus ajautui
kuitenkin kovassa buumissa olleeseen nettipokeriin, jonka avulla
opiskeluvuodet tulikin rahoitettua onnistuneesti.
Vuoden 2009 lopulla syntynyt esikoinen toi mukanaan aikamoisen muutoksen
arkeen. Pokerinpelaaminen sai jäädä ja tilalle tuli päivätyö pankissa. Normaaliin
”oravanpyörään” oli hypätty.
Kuukaudesta toiseen jatkuva kasista neljään rytmi alkoi tökkiä. Palkkanauhan
lukema pysyi samana riippumatta siitä miten paljon ponnistelin. En nauttinut,
kun joku muu määritteli tavoitteeni, loma-ajankohdat, ruokatunnit sekä missä,
miten ja milloin teen töitä. Halusin määrittää nuo asiat itse. Ura
finanssimaailmassa alkoi tuntua vieraalta.
Eräässä blogissa kerrottiin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haave
vapaammasta elämäntyylistä sai alkunsa. Oli keksittävä keinot.
Käännekohta ja asuntosijoittamisessa alkuun lähes tyhjästä
Satuin lukemaan Robert Kiyosakin Rikas isä, Köyhä isä -kirjan. Sisäistin aivan
uuden ajatusmallin ja sain kovasti innostusta vaurastumiseen. Hinku
ensimmäisen sijoitusasunnon ostoon kohosi kuin elohopea kevätauringossa.
Ongelma oli, että ansaitsin alle keskitason palkkaa, minulla oli perhe
elätettävänä ja yli 100 000 euroa velkaa. Vaimo oli kotiäitinä ja opiskeli
sivutoimisesti. Alkupääomaa minulla ei ollut. Onnistuimme kuitenkin vuonna
2012 yhdessä sisarusteni kanssa hankkimaan ensimmäisen sijoitusasunnon
takaajan avustuksella. Jäin heti koukkuun.
Vauhti kohti taloudellista riippumattomuutta ei ollut kuitenkaan riittävä, joten
perustimme veljeni ja puolisoni kanssa hyvinvointialan yrityksen. Alku oli
opettelua, mutta hiljalleen pientä lisätuloa alkoi jäädä. Valo näkyi tunnelin
päässä ja haave täysipäiväisestä yrittäjyydestä kirkastui. Haave ei kuitenkaan
toteutunut tämän bisneksen kautta.
Unelmaduuni asuntosijoittamisen parissa
Vuonna 2015 aloitin kirjoittelemaan ajatuksiani ja kokemuksiani
Asuntosalkunrakentaja.fi blogiin. Innostuin kirjoittamaan myös e-kirjan ja
asetin sen tarjolle ilmaiseksi. Asuntosijoittamisesta ja vaurastumisesta
kirjoittaminen oli itselle mukavaa ja jopa terapeuttista. Taustalla oli halu kertoa
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asuntosijoittamisen tarjoamista mahdollisuuksista muille ehkä siksikin, koska
olisin itsekin toivonut, että joku olisi minulle kertonut sijoittamisesta silloin, kun
en siitä vielä mitään ymmärtänyt.
Verkosto kasvoi ja toiminta kehittyi, joten pöydälle nousi pikkuhiljaa ajatus
siirtyä palkkatyöstä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Tein päätöksen vuoden 2016
syksyllä, josta eteenpäin olen toiminut päätoimisesti asuntosijoittamisen
parissa sisarusteni kanssa vuonna 2014 perustetussa yrityksessä. Tällä hetkellä
saan olla säännöllisesti yhteydessä samanhenkisten ihmisten sekä satojen
asuntosijoittajien kanssa.
Olen vielä matkalla miljonääriksi sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta
koen eläväni miljonäärielämää jo nyt (reilu viisi vuotta ensimmäisen askeleen
jälkeen), koska saan tehdä sitä mitä haluan ja määritellä työpäiväni itse.
Voit saavuttaa mitä vaan jos haluat
En halua missään nimessä kehuskella vaan nostaa sitä ajatusta esille, että kaikki
on mahdollista lähtökohdista riippumatta. Vaikka olen saavuttanut parempia
tuloksia kuin edes itse uskoin, en ole sen erityisempi tyyppi kuin kukaan
muukaan. Jälkeenpäin mietittynä salaisuus piilee tavoitteessa. Minulla oli
jatkuvasti tietty tavoite ja mielikuva päässäni, jota kohti halusin kulkea ja olin
päättänyt saavuttaa sen. Silloin ne sadat ja tuhannet tunnit eivät tunnut
uhrauksilta vaan askeleilta kohti päämäärää.
Asuntosijoittaminen oli ja on minun juttuni, sinulla se voi olla joku muu.
Tärkeintä on, että löydät oman juttusi, koska tulokset ovat silloin parhaita, kun
teet sitä mistä nautit. Kun luot mielikuvan unelmaelämästäsi, teet sitoutuneen
päätöksen ja ryhdyt heti toimimaan, tulet saavuttamaan menestystä
riippumatta lähtötilanteestasi!
Toivon sinulle antoisia lukuhetkiä kirjan parissa ja onnea miljonäärielämäsi
tavoitteluun! Olisi hyvä jos lukisit sen muutamaan otteeseen läpi samalla
ajatellen, pohdiskellen ja kirjaten ylös ideoita.

16.1.2018
Pekka Väänänen
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”Mitä tekisit jos tililläsi olisi miljoona euroa?”
Tämä on kysymys, joka heitetään usein ilmoille. Keskimääräinen vastaus on
varmasti jokseenkin tämän suuntainen:
”Ostaisin uuden talon, hienomman auton, irtisanoutuisin työstäni ja
matkustelisin”
Uusi talo ja auto lohkaisevat helposti 400.000€ ellei enemmänkin jos ostat
oikein suuren talon, mutta sovitaan, että tässä esimerkissä 400.000€ riittää.
Jäljelle jää siis 600.000€.
Palkkatyön lopettamisen jälkeen voisi olettaa, että kaikkien tavanomaisten
kulujen jälkeen taloutesi kassavirta on vähintään n. 3.000€ miinuksen puolella
kuukausitasolla. Oletetaan myös, että teet lisäksi vuodessa kaksi 5.000€
maksavaa ulkomaanmatkaa mikä tekee 10.000€ vuodessa. Ja tottakai, kun on
paljon vapaa-aikaa ja tilikin pullistelee, tulee uusia hankintoja tehtyä
säännöllisesti. Hankinnat jakaantuvat epätasaisesti, mutta lasketaan, että
keskimäärin 2.000 eurolla kuukaudessa. Vuodessa se tekee 24.000 euroa.
Vuosittainen kassavirtasi on siis:
 Normaalit kuukausimenot
 Ulkomaanmatkat
 Muut hankinnat

3.000€ x 12
5.000€ x 2
2.000€ x 12

Yhteensä

-36.000€ / vuosi
-10.000€ / vuosi
-24.000€ / vuosi
-70.000€ / vuosi

Uuden talon ja auton ostojen jälkeen jäljelle jäi siis 600.000€. Kun jaamme
600.000€ vuosittaisille menoilla, kertoo laskin, että rahat riittävät 8,5 vuodeksi
tästä hetkestä eteenpäin. Olettaen tietysti sen, ettet tuona aikana innostu
lomailemaan useammin, vaihtamaan autoa ja taloa uudempaan, ostamaan
kesämökkiä tai muuta vastaavaa. Loppujen lopuksi ei reilulla puolella
miljoonallakaan pitkälle pötkitä!
On siis selvää, että tällä tavoin rahat loppuvat jossain kohtaa väistämättä. Siinä
vaiheessa haastavinta on muutaman löysin rantein eletyn vuoden jälkeen
palata töihin ja laskea elintaso entiseen.
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Millaista todellinen ”miljonäärielämä” on?
Miljonäärin virallinen määritelmä on se, että omaisuuden arvo on vähintään
miljoona euroa. Näinhän se on, mutta tuo virallinen ”miljonäärimääritelmä” ei
itsessään takaa onnellisuutta. Monet sanovat, että tullessaan miljonääreiksi
”ottaisin rennosti enkä tekisi mitään.” Todellisuudessa tekemättömyys ei ole
elämää eikä tee onnelliseksi, päinvastoin.
Usein miljonäärinä olemiseen liitetään myös materiaa, kuten hienoja autoja,
vaatteita, koruja, taloja, moottoripyöriä ja muuta vastaavaa. Ja siinä ei ole
mitään väärää, kertyneestä omaisuudesta pitää osata nauttia ja monenlaisia
unelmia pitää olla. Pidän itsekin ajatuksesta, että pihassa kököttää joku päivä
viimeisen päälle hieno auto. Tällaisista asioista saa kiksejä ja ne tavallaan
motivoivat, mutta loppujen lopuksi se ei ole kuitenkaan se juttu. Kun mennään
oikeasti isojen asioiden äärelle, läheiset ihmiset ja terveys nousevat
vaakakupissa siinä missä kaiken materian merkitys vähenee. Mitä teet kaikella
tavaralla jos menetät terveytesi tai läheiset ihmiset ympäriltäsi?
Tavanomainen tarina on se, että elämän otollisimmat vuodet uhrataan uran
rakentamiseen kaiken muun kustannuksella. Tehdään merkityksetöntä työtä
niska limassa, että voisi viettää leppoisia eläkepäiviä. Jälkeenpäin huomataan,
että terveys meni ja lapset kasvoivat aikuisiksi, hupsista. Miksi toteuttaisit
unelmiasi vasta eläkepäivinä >65v iässä sen sijaan, että eläisit elämääsi juuri
nyt?
Mielestäni miljonäärielämä on sitä, että voit tehdä itsellesi merkityksellisiä
asioita päivittäin. Miljonäärielämä on vapautta elää sellaista elämää ja
toteuttaa niitä asioita mitä haluaa. Useille se tarkoittaa sitä, että voi viettää
mahdollisimman paljon aikaa perheen kanssa, tehdä työkseen juuri sitä mistä
todella nauttii ja esimerkiksi asua ulkomailla ainakin osan vuodesta. Kysymys ei
ole suoranaisesti rahasta ja tavaroista vaan päällimmäisenä on hyvä olo,
onnellisuus ja vapaus. Jos nakerrat itsesi uuvuksiin tekemällä 10 tuntista
työpäivää puuduttavassa työssä vuodesta toiseen, milloin ja miten edes voisit
nauttia kaikesta materiasta ja elämästä muutenkaan?
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Mitä miljonäärielämäsi maksaa?
Jos todella mietit, unelmaelämäntyylin eli ”miljonäärielämän” toteuttaminen
ei edellytä virallista miljonäärin määritelmää eli vähintään miljoonan euron
varallisuutta eikä valtavia tulojakaan. Tärkein valuuttasi ei ole raha vaan aika,
jonka voit käyttää haluamallasi tavalla. Tärkeimpien asioiden tekeminen, kuten
ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa, ei yleensä maksa mitään.
Mutta tottakai myös raha liittyy ainakin osittain unelmien toteuttamiseen. Kyse
ei kuitenkaan ole yleensä tietyn rahamäärän keräämisestä vaan enemmänkin
kuukausittaisesta tulovirrasta. Se, millaisesta elämäntyylistä haaveilet,
määrittää kuukausittaisen tulovirran, joka tarvitaan unelmaelämän
toteuttamiseen.
Ensimmäiseksi sinun tulee siis määritellä millainen on sinun
”miljonäärielämäsi”. Kannattaa miettiä asiaa sen kautta, että millaisista
asioista nautit. Mihin asioihin sinulla liittyy intohimoa? Millaisten asioiden
parissa haluaisit päiväsi viettää? Mitä tehdessäsi et huomaa ajan kulua ja
ajattelet ”Ai onko kello jo noin paljon!”? Tästä saattaa kirkastua se, mitä
haluaisit päivittäin työksesi tehdä. Hienous on siinä, että kun keksit keinon
toteuttaa intohimoasi työksesi, se ei välttämättä enää tunnu työltä. Lisäksi voit
miettiä, että miten ja missä haluaisit asua, kenen kanssa haluaisit viettää aikaa
ja mitä muita asioita haluaisit elämääsi kuuluvan.
”Miljonäärielämän” kustannusten laskemiseen löytyy erinomaisia työkaluja
esimerkiksi Tim Ferrisin kirjasta Neljän tunnin työviikko. Otetaan esimerkki.
Kuvitellaan, että intohimosi on esimerkiksi terveydestä huolehtiminen tai
verkkobisnesten
kehittäminen. Lisäksi unelmoit rauhallisemmasta
elämänrytmistä ja ulkomailla asumisesta. Päiväuniesi haave on myös omistaa
uusi avomallin Mercedes-Benz, jolla voit huristella etelän auringon alla.
Mahdotonta, vai onko? Lasketaanpas auki:
Ajatellaan, että asut puolet vuodesta (loka-maaliskuu) Filippiineillä ja muut ajat
Suomessa (huhti-syyskuu). Sinulla on Suomessa hieno vuokra-asunto, jonka
kuukausivuokra on 1.000€. Alivuokraat asunnon ulkomailla asuessasi, joten
maksat vuokraa vuodessa keskimäärin esimerkiksi 7
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kuukaudelta eli 7.000€ vuodessa. Muut elinkustannukset Suomessa ovat n.
1.000€ kuukaudessa eli vuodessa 6.000€.
Filippiineillä hintataso on matalampi ja pystyt elämään siellä hienossa
asunnossa kaikki elinkustannukset huomioiden 1.000€:lla. kuukaudessa.
Vuodessa siis yhteensä 6.000€. Lentolippuihin ja muihin yllättäviin
kustannuksiin varataan 8.500€ vuodessa. Elinkustannukset vuodessa ovat
kaiken kaikkiaan siis 27.500€.
Entäs se unelmamersu? Juuri netistä tarkistettuani saat uuden ja todella hienon
Mersun 50.000€:lla. 10 vuoden laina-ajalla maksat rahoituslainaa reilu 500€
kuukaudessa. Vakuutukset, katsastukset ja muut mahdolliset kulut
huomioiden kustannus on arviolta 700€ kuukaudessa eli n. 8.500€ vuodessa.
Rauhallisempi elämänrytmi ei maksa mitään, joten miljonäärielämäsi
vuosittaiset kustannukset ovat kaikkineen 36.000€ eli tasan 3.000€/kk. Jos et
tarvitse kallista autoa ja asut esimerkiksi ympäri vuoden ulkomailla matalan
hintatason paikassa, saatat pärjätä jopa 2.000 – 2.5000 euron kuukausituloilla.
Palataan tähän esimerkkiin myöhemmin, mutta seuraavaksi keskitytään
”miljonääritulojen” rakentamiseen.

”

If you want something you’ve never had, you must be willing to
do something you’ve never done.
–Thomas Jefferson

Miksi?
Eipäs kuitenkaan hätäillä vielä käytännön toimenpiteiden pariin vaan käydään
ensin läpi pari juttua, koska ne ovat tärkeitä. Tai eivät pelkästään tärkeitä vaan
ne itse asiassa ratkaisevat koko pelin.
15
MILJONÄÄRIKSI VIIDESSÄ VUODESSA

Miljonäärielämä kuulostaa varsin mukavalta, eikös vain? Kyllä, olen samaa
mieltä. Kuitenkin vain hyvin harva joukko saavuttaa koskaan todellista
unelmaelämäänsä. Suurin syy on se, että heiltä puuttuu selkeä ja konkreettinen
tavoite eli suunta mitä kohtia kulkea.
Löydä oma ”miksi?”
Monia muitakin tavoitteita on, mutta itselläni suurin työuraan liittyvä tavoite
oli tehdä omaan mielenkiinnon kohteeseen liittyvää työtä paikka- ja
aikariippumattomasti oman mielen mukaan. Minulla oli tämä mielikuva
jatkuvasti päässäni, jonka vuoksi se ajan myötä toteutui.
Ensimmäiseksi sinun tulee löytää riittävän hyvä syy eli vastaus ”Miksi?”kysymykseen. Ilman riittävän motivoivaa syytä et päädy tekemään tarvittavia
uhrauksia arjessa. Kun löydät inspiroivan tavoitteen, käytännön toimenpiteet
muuttuvat negatiivissävytteisistä uhrauksista motivoiviksi askeliksi kohti
tavoitetta. Samat toimenpiteet, mutta täysin vaihtoehtoinen näkökulma.
Aseta iso tavoite ja tee se kirjallisesti
Aseta oma ”iso tavoite” esimerkiksi 5-10v päähän. Tavoitteen on hyvä olla
riittävän kunnianhimoinen sillä liian helppo tai vaatimaton tavoite ei toimi,
koska se ei saa sinua toimimaan.
Tee tavoite aina kirjallisena, tämä on tärkeää! Useissa menestyskirjoissa
muistutetaan tästä asiasta. Siinä missä oman pään sisällä asetettu tavoite
hukkuu arkisten ajatusten varjoon, kirjallinen ja esillä oleva tavoite pysyy joka
päivä mielessä. Hyvä tavoite on konkreettinen ja mitattavissa oleva. ”Haluan
olla rikas” tai ”haluan elää onnellista elämää” ovat esimerkkejä huonosti
muotoilluista tavoitteista, koska niitä ei voi mitata.
Aseta konkreettinen ja kunnianhimoinen tavoite kirjallisesti ja allekirjoita se.
Lupaa itsellesi. Jos haluat, voit tehdä tavoitteestasi julkisen ja jakaa sen
esimerkiksi perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä lisää tavoitteen tehoa, koska
se tekee sinut tietyllä tavalla tilivelvolliseksi.
Aseta vuositavoitteet ja pienempiä välitavoitteita
Pelkkä vuosien päähän asetettu ensi alkuun jopa mahdottomalta kuulostava
tavoite ei pelkästään toimi, on oltava myös välisteppejä. Aseta jokaiselle
vuodelle omat vuositavoitteet sekä jaa vuositavoite lisäksi pienempiin
16
MILJONÄÄRIKSI VIIDESSÄ VUODESSA

kuukausi- ja viikkotavoitteisiin, jotka voivat olla vähemmän kunnianhimoisia.
Kun ison tavoitteen pilkkoo pienemmiksi, se ei tunnu enää yhtä kaukaiselta.
Lisäksi on äärimmäisen tärkeää saada matkan varrella säännöllisesti pieniä
onnistumisia. Jatkuvasta välietappien saavuttamisesta syntyy positiivinen
kierre ja ilmapiiri, jolloin tuloksettoman puurtamisen tunne poistuu.
Päätä ja usko
Pelkkä tavoite itsessään ei riitä jos siihen ei liity tunnetta. Vahvasti inspiroiva
syy, selkeä konkreettinen tavoite sekä pisteenä i:n päällä vankka päätös ja usko
tavoitteen saavuttamiseen. Siinä on kaikkien tavoitteiden saavuttamisen
takana oleva salainen kaava.
Unelmoi, tunnustele ja maistele isoa tavoitettasi mielessäsi. Paina tämä tunne
mieleesi ja tee vahva päätös tavoitteen saavuttamisesta. Älä anna epäilyksille
sijaa vaan usko vankasti tavoitteen saavuttamiseen. Pyri näkemään jo itsesi
unelmasi saavuttaneena. Kuten monissa kirjoissa kerrotaan, tätä voi viedä
myös pidemmälle. Voit esimerkiksi sanoa itsellesi ääneen ”Minä aion
saavuttaa…” tai kirjoittaa tavoitteesi paperille päivittäin. Tämä on tavallaan
”aivopesua” ja asioiden uskottelemista omalle mielelle. Tähän liittyen
suosittelen Napoleon Hillin menestyskirjaa Think and grow rich
(suomenkielinen teos Ajattele oikein ja menesty).

”

Mikään ei ole erityisen vaikeaa, kun vain jaat sen tarpeeksi
pieniin tehtäviin
–Henry Ford
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2
MILJONÄÄRITULOJEN RAKENTAMINEN
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Miten ne miljonääritulot sitten oikein hankitaan? Hyvä kysymys, johon meidän
seuraavaksi täytyisi löytää vastaukset. Miljonäärielämän mahdollistavan
tulovirran rakentamiseen on useita erilaisia keinoja. Voit esimerkiksi karsia
kuluja, pyytää palkankorotusta tai ryhtyä sivu- tai päätoimiseksi yrittäjäksi.
Kuitenkin ennen varsinaisia keinoja ja toimenpiteitä, vaurastumisen taustalla
olevat ajatusmallit täytyy olla oikeassa asennossa.

Mitä haluat vetää puoleesi?
Vaurastumisessa turhien kulujen karsiminen on järkevää, mutta
miljonäärielämän tavoittelussa kannattaa keskittyä enemmänkin kasvuun,
kehittymiseen ja tulojen lisäämiseen kuin niukkuuteen. Syy tähän löytyy
vetovoiman laista, joka tarkoittaa sitä, että vedät elämääsi lisää sellaisia asioita
mihin keskität huomiosi. Vetovoiman laki on tausta-ajatuksena useimmissa
menestyskirjoissa, mutta voimakkaimmin ajatusta tuo esille Rhonda Byrne
menestyskirjassaan The Secret.
Taloudellisesti menestyneet henkilöt, etenkin yrittäjät, osaavat pitää kulut
kurissa, mutta heidän pääfokus on kuitenkin kasvussa, ei säästöliekillä
elämisessä. Jos keskityt säästämiseen, niukkuus lisääntyy elämässäsi ja sitä et
varmasti halua. Viime aikoina on varsinkin mediassa ollut paljon esillä
henkilöitä, jotka aikovat saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden
säästämällä. He aikovat elää niukasti siihen asti, kunnes ovat taloudellisesti
riippumattomia. Mutta mitä luulet, kuinka helppo tällaisen henkilön on
muuttaa toimintaansa ja ajatusmallejaan tavoitteen saavutettuaan jos on
elänyt säästäen vuosikymmeniä?
Tässä ei tietenkään mitään väärää ole ja tällaisten ihmisten itsekurille täytyy
nostaa hattua. Mutta minä en halua kannustaa sinua pelkästään säästämiseen.
Säästämisestä voi helposti tulla täysipäiväistä työtä. Oletko kuullut jonkun
sanovan ”Säästin 5 euroa tekemällä x asian”? Kun tarkemmin miettii, tällä
henkilöllä on saattanut mennä esimerkiksi puoli tuntia 5 euron säästämiseen.
Mitä jos hän olisikin käyttänyt saman ajan johonkin mielekkääseen asiaan,
kuten itsensä kehittämiseen tai lisäarvon luomiseen, hän olisi saattanut tienata
samassa ajassa paljon enemmän kuin tuon 5 euroa.
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Haluan, että sinä keskität ajatuksesi runsauteen, tulojen lisäämiseen ja
kasvuun. Kannustan sinua unelmoimaan ja uskomaan, että voit ansaita
sievoisia summia kuukaudessa, matkustella ja yöpyä viiden tähden hotelleissa,
ostaa haluamiasi vaatteita ja ajaa unelma-autollasi tai mitä tahansa asioita mitä
haluaisit saada elämääsi. Tällöin vedät haluamiasi asioita puoleesi sen sijaan,
että keskittyisit nipistämiseen.
Mitä sinä haluat houkutella elämääsi, niukkuutta vai runsautta, rajoitteita vai
mahdollisuuksia, tasapaksuutta vai toteutuvia unelmia?

”

Do what is easy and your life will be hard. Do what is hard and
your life will become easy.
–Les Brown

Vaurastumisen kaava
Vaurastuminen on monelle hankalaa ja vain pieni osa todella vaurastuu
taloudellisesti merkittävällä tavalla. Tämä on sinänsä erikoista, koska
vaurastumiseen on olemassa selkeä kaava, jota noudattamalla on hankala olla
vaurastumatta. Se kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan näin:

Vaurastumisen yksinkertainen kaava:

”Hanki ylijäämä ja sijoita se korkoa korolle –periaatteella.”

Eihän kuulosta hankalalta? Ei se olekaan, mutta ihmisillä on tapana tehdä siitä
monimutkaisempaa. Loppujen lopuksi sinun ei tarvitse muuta kuin
aikaansaada kuukausittainen ylijäämä omaan talouteesi eli ansaita
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kuukausittaisia kulujasi enemmän. Tämän jälkeen kertynyt ylijäämä tulee
sijoittaa sellaiseen, joka tuottaa lisää tulovirtaa silloinkin, kun et itse
työskentele.
Mitä on oikea varallisuus?
Kaikki haaveilevat varakkuudesta eli hienoista asioista kuten isosta talosta,
uudesta autosta tai hienoista käsilaukuista ja vaatteista. Ihmisille on
luonteenomaista hankkia tällaisia ”elintasoleluja” heti, kun siihen avautuu
pienikin mahdollisuus, esimerkiksi palkankorotuksen, bonuksen tai perinnön
osuessa omalle kohdalle.
Yhtälöstä ongelmallisen tekee se, että kulut nousevat aina, kun ostetaan
esimerkiksi isompi talo, auto tai vaikka moottoripyörä. Mietipä itse,
vakuutukset, kiinteistövero, lämmityskulut jne. Tästä aiheutuu helposti ikävä
oravanpyörä ja ainut mahdollisuus on ansaita lisää eli tehdä enemmän töitä.
Mutta kukapa haluaisi tehdä koko elämänsä enemmän töitä pelkästään
selviytyäkseen?

Yllä olevassa kuvassa on kuvitteellinen oman talouden tuloslaskelma ja tase.
Tuloslaskelmassa ovat tulot ja menot. Taseen puolella on varat ja velat.
Tunnettu kiinteistösijoittaja, yrittäjä ja kirjailija Robert T Kiyosaki on
havainnollistanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa tämän esimerkin avulla.
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Kiyosakin mallin mukaan autot, talot ja muu ”omaisuus” kuuluu, toisin kuin
yleisesti ajatellaan, velkoihin.
”Oikea varallisuus on sitä, joka tuo rahaa taskuusi ja velka on sitä, joka vie
rahaa taskustasi” sanoo Kiyosaki erinomaisessa kirjassaan Rikas Isä – Köyhä isä
(Tiedän monta ihmistä, jonka oman talouden maailmankuvan tämä kirja on
muuttanut, minä mukaan lukien), jossa hän opettaa yksinkertaisen
kassavirtamallin avulla miksi suurin osa ihmisistä ei saavuta taloudellista
menestystä. Määritelmän mukaan siis talot, autot ja muut tavarat ovat velkoja,
koska ne aiheuttavat kuluja. Oikea varallisuus taas on sellaista joka aiheuttaa
lisää tuloja.

Hanki oikeaa varallisuutta ja laita raha tekemään työtä puolestasi
Vaurastuvan henkilön kassavirtamallissa varat-sarakkeesta löytyy sellaista
oikeaa varallisuutta, joka tuo rahaa taskuun ja näin ollen kasvattaa tuloja. Oikea
varallisuus voi olla esimerkiksi sijoitusasuntoja, osakkeita, yrityksiä tai älyllistä
osaamista.
Vauraan miljonäärielämän tavoittelussa on tärkeä oppia ajatusmalli, että laitat
rahan tekemään työtä puolestasi. Täytyy siis keskittyä hankkimaan sellaista
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varallisuutta, joka tuo rahaa taskuusi. Sen ei kuitenkaan ole pakko välttämättä
olla pelkkiä sijoituksia vaan ihan mitä tahansa mikä tuottaa sinulle lisää rahaa
silloinkin, kun et itse työskentele. Tällaisia tuloja kutsutaan passiivisiksi tuloiksi.
Kerää passiivisia tuloja ja rakenna oma ”rahakone”
Passiivisille tuloille tunnusomaista on se, että työ tehdään yleensä aina
etukäteen ja tulovirrat tulevat myöhemmin, mutta ne ovat pysyväisluonteisia.
Saattaa olla, että alkuvaiheessa passiiviset tulot eivät välttämättä päätä
huimaa, mutta kun pääset vauhtiin, lisätuloja alkaa kertyä vähän kuin itsestään
ilman aktiivista työpanosta. Tärkeintä on keskittyä hankkimaan passiivisen
tulon lähteitä ja rakentamaan omaa rahakonetta, joka jauhaa sinulle tuloa
vaikka et tekisikään töitä. Mielestäni passiivisten tulojen lisääminen on ainut ja
oikea tapa saavuttaa taloudellinen riippumattomuus ja toteuttaa unelmien
elämäntyyliä.
Vai miltä tuntuisi maata aurinkotuolissa etelän lämmössä raikas drinkki kädessä
ja olla tietoinen siitä, että oma rahakoneisto jauhaa sinulle kaiken aikaa
passiivista tuloa? Minusta ainakin ihan mukavalta!

Yllä olevassa kuvassa onkin sitten seuraus, mitä tapahtuu, kun keskittyy
keräämään oikeaa varallisuutta. Varat-sarake on kasvanut velkasaraketta
suuremmaksi, jonka seurauksena tulot kasvavat menoja suuremmiksi. Tällöin
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omasta taloudesta ulos virtaava raha on pienempi, jolloin kuukausittaisten
menojen jälkeen jää rahaa jäljelle. On siis syntynyt ylijäämä, joka ohjataan
jälleen varat-sarakkeeseen. Näin ollen varat-sarake kasvaa kuukausittain,
jolloin myös tulot kasvavat. Kyse on päinvastaisesta vaurastumisen
oravanpyörästä! Tästä syntyy positiivinen kierre, joka ruokkii itse itseään ja
kasvaa mäkeä alas vierivän lumipallon tavoin koko ajan suuremmaksi ja
suuremmaksi, jolloin lopulta saavutat taloudellisen riippumattomuuden.
Seuraavan luvun tavoitteena on, että löydät tapoja ylijäämän hankkimiseen ja
sen jälkeen sinulle sopivimman tavan sijoittaa kertynyttä pääomaa.
(Tämän kappaleen kuvien alkuperä: http://www.taloudellinenriippumattomuus.com/)

”

If you don’t find a way to make money while you sleep, you will
work until you die.
–Warren Buffett
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3
35 TAPAA RAKENTAA MILJONÄÄRITULOT
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Tiesitkö, että miljonääreillä (sanan varsinaisessa merkityksessä) on
keskimäärin seitsemän tulolähdettä? Kauan käytetty sanonta ”pienistä
puroista syntyy iso virta” pätee siis ainakin miljonäärien keskuudessa. Suurin
osa ihmisistä on vain yhden tulolähteen varassa, yleensä siis työstä saamansa
palkan. Haluan kannustaa sinua hankkimaan muitakin tulonlähteitä ja
kasvattamaan miljonääritulot.
Olen jakanut miljonääritulojen rakentamiseen neljään eri vaiheeseen tai
kategoriaan, jotka ovat:





Säästäminen
Ideat ja osaaminen
Lisätulot
Sijoittaminen

Säästäminen
Miljonääritulojen määritelmä aiemman esimerkin mukaan oli 3.000€/kk.
Riittävän tulotason määrittää luonnollisesti kulutaso, joten ensimmäiseksi on
hyvä hankkiutua eroon turhista kuluista, jolloin pienempi tulotaso, esim. 2.000
- 2.500€/kk saattaa riittää miljonäärielämäsi toteuttamiseen.
Tärkeä on kuitenkin muistaa olla keskittymättä liikaa nipistämiseen ja kulujen
karsimiseen. Karsi ne turhat kiinteät kulut, jotka eivät tiputa elintasoasi
juurikaan. Jos viikon kohokohtasi on käydä ystäväsi kanssa kahvilassa, tee se ja
nauti siitä. Älä säästä väärästä kohtaa eli niistä asioista, jotka tuovat eniten iloa
ja sisältöä elämääsi.

#1 Kilpailuta vakuutus-, sähkö-, netti- ja puhelinliittymäsopimukset
Nämä sopimukset ovat kaikki kiinteitä kuluja, joten niiden kilpailuttamisella voi
säästää pitkän pennin. Aikaa tähän ei mene paljon, koska kilpailutus on kerralla
tehty ja saat työllesi varmasti hyvän tuntipalkan. Kilpailuttamiseen on
olemassa useita hyviä palveluita. E-kirjan lopun linkkipankista löytyy parhaat
kilpailuttajasivustot.

#2 Hyödynnä alennukset ruokaostoksissasi
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Parasta ennen päiväyksiä lähestyviä tuotteita voi ostaa 30-50% alennuksella.
Esim. leivät ja lihat voi pakastaa ja syödä myöhemmin. Hyödynnä myös
kausituotteet, esimerkiksi kotimaiset vihannekset ovat edullisimmillaan
kesällä.

#3 Pese suihkussa kylmällä vedellä
Tämä saattaa olla vaikeaa aloittelijoille, mutta säästää tehokkaasti vesi- ja
vedenlämmityskustannuksia, koska tuskin haluat seisoa kylmässä suihkussa
minuutteja? Käytän itse silloin tällöin mm. elämäntapavalmentaja Tomi Kokon
suosimaa asennesuihkua mikä tarkoittaa sitä, että menet heti herättyäsi
jääkylmään suihkuun. Kyllä muuten herättää ja antaa virtaa päivään sekä ennen
kaikkea kasvattaa asennetta! Kylmillä suihkuilla on lisäksi useita
terveyshyötyjä, kuten vastustuskyvyn paraneminen ja rasvanpolton
tehostuminen!

#4 Hanki koneet ja välineet yhdessä naapuriesi kanssa
Esimerkiksi ruohonleikkuri ei ole laite, jota tarvitset päivittäin vaan ehkä 20-30
kertaa vuodessa. Tästä syystä onkin tuhlausta jos sinä ja naapurisi hankitte
molemmat upouudet koneet ruohon niittämistä varten. Jakakaa kulut ja
hankkikaa koneet yhdessä. Muita yhteisesti hankittavia koneita tai välineitä
voisivat olla lumilinko, lumikola, pensasleikkuri, trimmeri, grilli, tikapuut tai
mitä tahansa keksitkin.

#5 Lopeta turhat lehti- ja muut kuukausitilaukset
Lehtitilauksiin uppoaa helposti yllättävän iso rahamäärä jos kaikki laskee
vuositasolla yhteen. Lopeta turhien viihde- ja sanomalehtien tilaukset, vaihda
mieluummin digilehteen, joka on halvempi. Lopeta myös turhat maksulliset
kanavat tai kuukausimaksulliset palvelut (esim. Ruutu+) ellet käytä niitä
säännöllisesti.

#6 Älä ota huonoa lainaa ja maksa kalliit lainat pois
Kulutusluottojen, pikavippien ja luottokorttien korot sekä muut kulut ovat
todella korkeita. Yhden pienen lainan kustannukset eivät tunnu suurilta, mutta
tässäkin pienistä puroista syntyy iso virta ja nämä ovat kuluja, jotka menevät
oikeasti taivaan tuuliin, joka kuukausi. Ehdota pankillesi asuntolainasi
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laittamista lyhennysvapaalle, että saat maksettua muut kalliit lainat pois. Jos
perustelet asian hyvin, pankkisikin ymmärtää, että tämä on taloutesi kannalta
järkevää.

#7 Neuvottele lainojesi korot alemmas tai kilpailuta pankit
Asuntolainat ovat yleensä euromääräisesti suuria, yleisimmin ainakin n.
100.000-200.000€. Jo 0,5%:n ero lainan korossa tarkoittaa 500-1.000 euroa
vuodessa. Vaikutus on vieläkin suurempi, jos mukana on auto- ja
sijoitusasuntolainoja.
Tee uutta lainaa hakiessasi aina laadukas hakemus ja omat laskelmat. Näin
pankki huomaa, että pidät asioista huolen millä saattaa olla vaikutusta
lainaehtoihin. Tee hyvä yhteenveto vakuuksistasi, lainoistasi ja tulovirroistasi ja
käy neuvottelemassa ehdoista oman pankkihenkilösi lisäksi myös muissa
pankeissa. Valitse edullisin ja toimivin pankki rahoituskumppaniksesi.

”

Velat vievät rahaa taskustasi, varat tuovat rahaa taskuusi
–Robert Kiyosaki

Ideat ja osaaminen
Kymmeniä kertoja katsomassani videosarjassa Matias Savolainen sanoo:
”Vaurastuminen on pelkkä idea. Mitä paremmat ja nopeammat sun ideat on,
sitä nopeammin sä rikastut”. Olen täysin samaa mieltä. Idea itsessään ei ole
arvokas eikä tuota mitään ellet sitoudu toteuttamaan sitä. Kun saat
kuningasidean, lähde selvittämään asioita, ei huomenna, ei ensi viikolla vaan
heti. Tämä on ratkaisevaa! Pelin voittaa se kuka toimii viivyttelyn sijaan.
Mistä ideat tulevat? Kyllä, mielestäsi ja ajatuksistasi. Sinäkin haluat varmaan
hyviä ideoita, mutta kuinka paljon treenaat siihen tarvittavaa tärkeintä
työkalua eli mieltäsi? Ratkaisevaa onkin millaista ”dataa” syötät mieleesi. Saat
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ajatuksia päähäsi siitä mitä luet ja kenen kanssa vietät aikaa. Valitse siis seurasi
ja lukemisesi oikein sillä menestys ja vauraus perustuvat niihin ajatuksiin, joita
mielessäsi eniten pyörii!
Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen vaan toimivimpia bisnesmalleja ja -ideoita
voi toistaa ja jalostaa niitä itselle sopiviksi.

#8 Kontaktoi 20 menestynyttä tyyppiä
Aina ei kannata opetella asioita kantapään kautta itse, maksaa kalliita
oppirahoja ja ennen kaikkea tuhlata kallisarvoista aikaa. Parempi vaihtoehto on
kysyä neuvoa menestystä saavuttaneilta henkilöiltä. Kun esität asiasi fiksusti,
yllätyt miten monet ovat halukkaita auttamaan.
Kaivele 20 omalla kiinnostuksen sarallasi tai muuten menestynyttä henkilöä.
Esitä pari kolme kuuminta kysymystä, jotka auttavat sinua tavoitteeseen
pääsyssä ja pyydä ystävällisesti voisivatko he auttaa sinua matkaan. Ota
puhelin käteen tai jos se tuntuu hankalalta, lähesty ensin sähköpostiviestillä.
Sen jälkeen voit ehdottaa puhelinkeskustelua tai vaikka lounastapaamista.
Tulet saamaan todella arvokkaita vinkkejä ja mahdollisesti eteesi avautuu myös
yllättäviä mahdollisuuksia.

#9 Lue vähintään 20 kirjaa vuodessa
Lue, lue, lue. Kerää vähintään 20 kirjan ”portfolio” ja tankkaa jokainen kirja läpi
ainakin 2-3 kertaa. Aihealueina esimerkiksi menestys, vaurastuminen,
onnellisuus, kiitollisuus, myynti, bisnes, tuottavuus, ajanhallinta, läsnäolo,
vetovoiman laki tai mikä tahansa muu sinua kiinnostava ja kehittävä aihealue.
Selvitä kunkin aihealueen parhaat kirjat käyttämällä Googlea ja kysymällä
kirjasuosituksia menestyneiltä henkilöiltä.
20 kirjan lukeminen 2-3 kertaa läpi saattaa tuntua paljolta. Lasketaanpas.
Ajatellaan, että opettelet lukemaan nopeammin (täältä löytyy vinkkejä) ja luet
joka aamu puoli tuntia ja tunnin joka ilta ennen nukkumaanmenoa. Se
tarkoittaa lähes 550 tuntia vuodessa eli yli kolme viikkoa. Jos luet tunnissa 40
sivua ja yhdessä kirjassa on keskimäärin 250 sivua, luet vuoden aikana 21.900
sivua eli 87,6 kirjaa. 20 kirjaa kahteen kolmeen kertaa ei siis ole ollenkaan
kohtuuton tavoite.
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Näin pystyt kehittymään yhdessä vuodessa todella paljon sekä saamaan
parempia ajatuksia ja ideoita

#10 Kuuntele äänikirjoja ja Youtube-videoita
Jos tuntuu, ettei aika riitä 1,5h lukemiseen päivittäin tai tykkäät mieluummin
oppia kuuntelemalla. Selaile Youtubesta 10-20 parasta videota ja tallenna ne
erilliseen soittolistaan. Hanki lisäksi esim. Storytel-sovellus, jonka avulla voit
hankkia äänikirjoja. Voit käyttää ajan hyödyksesi ja ”lukea” kirjoja samalla, kun
lenkkeilet, siivoat tai ajat autoa.

#11 Opettele yksi taito kerralla
Listaa niitä taitoja, mitä sinun tarvitsee oppia matkalla päämäärääsi.
Esimerkiksi
blogin
perustaminen,
videoiden
teko
tai
sähköpostimarkkinointiohjelman käyttö. Opettele yksi taito kerralla ja käytä
sen opiskeluun tietty aika, esimerkiksi kokonainen viikko tai kuukausi jos on
tarvetta. On huomattavasti tehokkaampaa fokusoitua yhden asian opetteluun
kerralla kuin yrittää oppia kaikkia taitoja samaan aikaan.
Hae tietoa Googlesta, etsi opetusvideoita Youtubesta, selvitä parhaimmat
aiheesta kertovat kirjat ja lainaa ne kirjastosta tai tilaa omaksi. Selvitä lisäksi
parhaiten asiasta perillä olevat henkilöt, ota heihin yhteyttä ja pyydä neuvoa.

#12 Käy seminaareissa ja osallistu webinaareihin
Kuten huomasit, on monia ilmaisia tapoja kehittää osaamista. Lisäksi on monia
maksullisia tapoja, mutta monet tekevät sen virheen, etteivät halua panostaa
rahaa kehittymiseen. Oma osaaminen on pääomaa, jota ei viedä sinulta pois,
joten kehittymiseen investoidut rahat eivät mene hukkaan.
Osallistu sinua kiinnostaviin verkkokursseihin, webinaareihin ja tapahtumiin.
Uudessa ympäristössä ajatukset virtaavat eri tavalla, saat uusia ideoita ja
tapaat samanhenkisiä ihmisiä, joista voi muodostua arvokkaitakin kontakteja.

#13 Kirjoita 50 erilaista ideaa ansaita lisätuloja
Ota tyhjä ruutupaperi ja kynä. Kirjoita siihen ainakin 50 erilaista tapaa, jolla
voisit ansaita lisätuloja. Älä mieti, onko jokin asia toteutettavissa ja onko idea
hyvä. Ota rajoittimet pois päältä ja anna ideoiden siirtyä kynää pitkin paperiin.
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Paras on tehdä tämä luovassa mielentilassa ja rauhallisessa paikassa. Tee
vaikka lenkki ja ota raikastava suihku päälle tai aja autolla meren rantaan ja
kaada kahvia termospullosta mukiin. Aloita ja kirjaa kaikki ylös mitä mieleen
juolahtaa.
Kun lista on valmiina, voit valita niistä 5-10 parasta ideaa lähempään
tarkkailuun. Pyörittele näitä ideoita vielä ja valitse niistä paras. Fokusoidu
valitsemaasi tapaan ja aloita toimenpiteet heti. Kun yksi idea on toteutettu, ota
lista esille ja siirry seuraavan idean pariin. Yksinkertaista.

Lisätulot
Voisi kai sanoa, että nyt päästään itse aiheeseen eli lisätulojen hankkimiseen.
Kulujen karsiminen on tärkeää sekä ideoiden hankkiminen ja osaamisen
kehittäminen pakollista, mutta nyt mennään konkretiaa kohti. Listasin
muutamia mahdollisuuksia lisätulojen hankkimiseen. Jalosta näistä omia
ideoita tai keksi vielä parempia.
Vinkit jakaantuvat kahteen kategoriaan A) kertaluonteisia tuloja sekä B)
jatkuvaa tuloa antaviin ideoihin. Kertaluonteiset tulot ovat tottakai hyviä,
mutta säännölliset ja ns. passiiviset tulot ovat kuitenkin niitä, joihin sinun tulee
keskittyä. Niihin tehtävä työ on usein kertaluonteinen, mutta tulovirta jatkuva,
jolloin ne mahdollistavat miljonäärielämän.

Kertaluonteiset tulot
Kun tavoittelet miljonäärituloja, älä lisää kulutustasi vaan ohjaa kertaluonteiset
tulot kohteisiin, jotka tuottavat sinulle lisää tuloja. Eli sijoita rahat kassavirtaa
tuottaviin kohteisiin.

#14 Tee ”hanttihommia”
Leikkaa ruoho, haravoi ja hoida muut puutarhatyöt, lupaudu lapsenvahdiksi,
tee lumityöt, pese auto tai käy kaupassa toisen puolesta ja kuittaa niistä
sopivat taskurahat. Voit myös tehdä maalaustöitä, tapetointia tai öljytä
terassin.

#15 Tilaa Kiinasta
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Tiesitkö, että monet tuotteet, jotka roikkuvat Suomessa kaupan hyllyillä, voi
ostaa Kiinasta paljon edullisemmin. Hinta voi olla jopa 70-90% edullisempi.
Tästä syystä pelkästään omaan käyttöön tilatessa voi saada hyviä säästöjä.
Voit myös tilata tietynlaisia tuotteita (esim. koruja, sisustustavaraa,
elektroniikkaa, kauneudenhoitotuotteita, vaatteita tms.) ja myydä niitä
Suomessa kirpputoreilla tai verkkokaupassasi. Edulliset tilaukset tulevat ilman
alv:a ja alle 150€ tilaukset ilman tullimaksua. Postituskulut ovat järjestään
pienemmät kuin Suomesta tilatessa. Esimerkiksi AliExpress on hyvä palvelu
pienten tilauksien tekemiseen.

#16 Tarjoa kimppakyytejä
Ajatko satojen kilometrien matkan 5-paikkaisella autolla? Jos kuljet yksin,
autossasi on neljä hyödyntämätöntä penkkiä. Tarjoa muille mahdollisuutta
edulliseen kyytiin. Peittoat vähintään omat bensakulusi ja parhaassa
tapauksessa teet autostasi kassavirtakoneen! Linkkipankista löytyy
kimppakyytisivustoja.

#17 Myy turhat tavarat
Oletko kuullut koskaan 80-20 säännöstä? Sääntöä voi soveltaa moniin eri
asioihin, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että 20% asioista tuottaa 80%
hyödyistä. Yrityksessä parhaat 20% asiakkaista saattaa tuottaa 80%
liikevaihdosta. Sama pätee tavaraan. Kuinka suurta osaa vaatteistasi
esimerkiksi käytät? Luulen, että maksimissaan 20-40%:a. Kuinka paljon
varastostasi löytyy jätesäkkeihin ja säilytyslaatikoihin pakattua tavaraa ja
kuinka usein olet hakenut niistä tavaraa takaisin?
Hankkiudu eroon kaikesta turhasta tavarasta ja jätä vain ne tavarat, jotka
tuovat elämääsi eniten arvoa. Minimalisoi. Tee tämä kerralla. Kerää varastosta,
kaapeista, hyllyistä ja laatikoista kaikki vähäpätöiset tavarat ja heitä ne yhteen
kasaan. Varaa kirpputoripöytä tai iske tavarat yksi kerrallaan Toriin,
Huuto.nettiin ja FB-kirppareille myyntiin. Tähän auttaa suosittu KonMarimenetelmä.
Uskon, että olet parissa viikossa tienannut mukavan summan rahaa ja
elämänlaatusi paranee, kun olet päässyt turhasta rojusta eroon.
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Älä myy kaikkea vaan anna myös pois. Lahjoita tutullesi jokin sinulle turha
tavara, josta olisi hänelle hyötyä. Anna suurin osa vaatteista vaatekeräykseen.
Muista, että antamalla saat ja hyvä tulee aina takaisin!

Säännölliset tulovirrat
Seuraavassa on esiteltynä erilaisia ideoita jatkuvien tulovirtojen
rakentamiseen. Keskity eritoten passiivisten tai semi-passiivisten tulovirtojen
rakentamiseen.

#18 Tienaa affiliate-tuloja
Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi tarkoittaa sitä, että
julkaisija saa toiselta yritykseltä tulospohjaisen palkkion. Esimerkiksi bloggaaja
voi mainostaa tuotetta ja aina, kun joku ostaa blogin affiliate-linkin kautta
kyseisen tuotteen, saa bloggaaja komission.
Voit ansaita affiliate-tuloja blogin, verkkosivujen, Instagramin, Facebookin tai
sähköpostimarkkinoinnin avulla. Linkkipankista löytyy sivustoja, joista voit
oppia aiheesta lisää.

#19 Toisten tuotteiden myynti
Onko sinulla oma verkkokauppa, liike tai palveletko jo yrittäjänä asiakkaita?
Myytävän tuotteen tai palvelun ei aina tarvitse olla oma vaan lisäratkaisun voi
tarjota myös myymällä muiden tuotteita. Lisämyynnillä toimintasi
kannattavuutta voi parantaa reippaastikin.
Parturina voit esimerkiksi myydä hiustenhoitotuotteita, fysioterapeuttina
kuntoutusvälineitä, geelejä tai tukia, ravintovalmentajana hyväksi
havaitsemiasi ravintovalmisteita. Mahdollisuuksia on monenlaisia.

#20 Verkostomarkkinointi
Jos haaveilet yrittäjyydestä, voi verkostomarkkinointi olla sopiva ”välimalli”
kohti yrittäjyyttä. Verkostomarkkinointia voi tehdä palkkatyön ohessa ja sen
aloittaminen usein riskitöntä ja aloitusinvestoinnit todella matalat.
Verkostomarkkinointia ei kannata tehdä pelkästään rahankiilto silmissä vaan
ko. tuotteiden tulee olla sinut arvojesi ja kiinnostuksen kohteidesi kanssa.
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Ideaalinen tuote on sellainen, jonka käytöstä hyödyt itsekin ja voit suositella
sitä käsi sydämellä vaikka omalle äidillesi.
Mahtavaa verkostomarkkinoinnissa on se, että voit kasata ympärillesi tiimin ja
viettää aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Kehityt myös koulutusten ja
työn myötä. Verkostomarkkinointi herättää mielipiteitä eikä ole kaikkia varten,
mutta sopii etenkin yrittäjähenkisille ihmisille, koska palkkiomalli on aina
tulosperusteinen.

#21 Tienaa valokuvilla
Osaatko ottaa hienoja valokuvia, mutta et tiennyt, että voit ansaita niillä rahaa?
Valokuvilla voi tienata lisenssituloja lataamalla ne eri kuvapankkeihin, jolloin
saat aina komission, kun joku ostaa kuvasi. Kyseessä on ihanteellinen tapa
tienata täysin passiivista jatkuvaa tuloa. Myös uusia ansaintatapoja on
syntynyt, joilla voi tienata merkittäviäkin summia. Linkkipankista löytyy
lisätietoa.

#22 Hyödynnä tuttujen osaamista
Oletetaan, että sinulla on jokin erityisosaaminen ja tuttavallasi joku toinen.
Oletko miettinyt, että tässä voisi olla tyypillinen 1+1=3 tilanne, joissa taitojen
osaamisen yhdistämisellä voisi syntyä jotain hyvää, esimerkiksi hyvä
bisnesmahdollisuus?
Ehkä osaat valokuvata ja ystäväsi vanhemmat omistavat painofirman, jolloin
voisitte tehdä vaikka hienoja canvas-tauluja sisustukseen. Tai sitten osaat
stailata ja ystäväsi on remonttimies. Olen ravintoasiantuntija ja ystäväsi on
menestynyt yleisurheilija. Sinulla on hyvä asuntodiili, ystävälläsi rahaa. Olet
luonut tuotteen, ystävälläsi on verkkokauppa. Lista on loputon.

#23 Vuokraa omaisuutta
Omaisuuden vuokraaminen on erinomainen tapa ansaita passiivista tuloa.
Sinulla voi olla tarpeetonta varastotilaa, joka olisi toiselle tarpeellinen. Etenkin
isoissa kaupungeissa säilytystiloille on tarvetta. Moottoripyörän tai –kelkan
omistaja maksaa mielellään varastotilasta, että saa menopelinsä säältä
suojaan.
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Muita esimerkkejä: Oman auton tai asunnon vuokraaminen ulkomaanloman
ajaksi, moottoripyörän tai veneen vuokraaminen kesäksi, suvun kesämökin tai
perintönä saadun peltoalan vuokraaminen.

#24 Tarjoa erityisosaamista yrityksille
Onko sinulla erikoistaito tai -tietämys, josta voisi olla hyötyä liike-elämässä
esimerkiksi tietyllä toimialalla? Voit tarjota osaamistasi jo toiminnassa olevalle
yritykselle tai rahoitusta ja strategisia kumppaneita hakevalle startupille.
Saatat saada vastineeksi hallituspaikan tai päästä partneriksi ja saada
osakkuuden yhtiöstä. Tai sitten voit toimia konsulttina. Vähintään tuotat
yritykselle lisäarvoa ja saat vastineeksi siitä hyvän mielen ja mahdollisesti
arvokkaita kontakteja. Tarjoamasi hyöty saattaa tulla takaisin myöhemmin,
esimerkiksi suosituksina tai muina yllättävinä mahdollisuuksina.

#25 Aloita Amazon-bisnes
Amazon tarjoaa uuden nousevan liiketoimintamallin, jota voit hoitaa
käytännössä mistä vaan pelkän kannettavan tietokoneen ja internetyhteyden
voimin. Tuotteet ovat pääsääntöisesti fyysisiä, mutta tuotteiden valmistus,
varastointi ja toimitus hoituu muiden toimesta. Sinulla ei siis tarvitse olla
olemassaolevaa tuotetta aloittaaksesi.
Muutama tuttu onkin aloittanut jo systemaattisesti kehittämään omaa
Amazon-bisnestään. Suomessa on muutama todellinen menestyjä, jotka
myyvät tuotteitaan Amazonin kautta miljoonilla euroilla.

#26 Neuvottele palkankorotus tai vaihda parempipalkkaiseen työhön
Yritystä ei kiinnosta tutkintosi ja koulutodistuksesi vaan se, miten he hyötyvät
osaamisestasi. Suurempi ansio edellyttää aina suuremman hyödyn tarjoamista
palkanmaksajalle.
Kerro, mitä osaamista sinulla on tutkintojesi lisäksi ja perustele, miten voisit
muuttaa osaamisesi yrityksen hyödyksi. Jos otit aiemmista vinkeistä vaarin,
huono lisä cv:ssä ei todellakaan ole jos kerrot, että olet käyttänyt useamman
viikon tiettyjen taitojen opiskeluun sekä lukenut viimeisen 12kk aikana
kymmeniä kirjoja myynnistä, markkinoinnista, ajanhallinnasta, tehokkaasta
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työskentelystä, menestymisestä, asiakkuuksien hoidosta tai mistä tahansa
aihealueesta.

#27 Palvele asiakkaitasi paremmin
Jos olet myyntityössä tai toimit yrittäjänä, ala tästä hetkestä eteenpäin
palvelemaan asiakkaitasi paremmin. Tee samoin vaikka olisitkin ”vain töissä”
ilman tulosperusteista ansaintamallia. Avaan asiaa tositarinan kautta, jonka
luin muistaakseni Bob Proctorin Olet syntynyt rikkaana –kirjasta.
Oli perheyritys, jolla oli autokorjaamo. Yrittäjät tiesivät kaiken autoista ja
puhuivat niistä innokkaasti. Liiketoimintapuoli sen sijaan tuntui hankalammalta
eikä toiminta ei ollut järin kannattavaa ja asiakkaita olisi saanut olla enemmän.
Bob Proctorin neuvojen seurauksena perheyrityksen jäsenet alkoivat
tekemään parhaansa jokaisen asiakkaan kohdalla, ja vielä vähän enemmänkin.
Normaalin auton korjaustyön lisäksi he palvelivat asiakkaat parhaan kykynsä
mukaan ja pesivät jokaisen auton sisältä ja ulkoa mahdollisimman
perusteellisesti. He tekivät sen ilmaiseksi ja asiakkaat olivat tyytyväisiä
saadessaan korjauksen lisäksi kiiltävän ja siistin auton. Muita muutoksia ei
tehty. Muutaman viikon kuluttua perheyrityksellä oli asiakkaita jonoksi asti.
Asiakkaiden määrä oli kasvanut ilman markkinointipanostuksia pelkällä
palveluasenteen muuttamisella.
Palveluasenteen muuttaminen ja ylimääräisen lisäarvon tuottaminen vaikuttaa
suoraan tulosperusteisessa työssä olevien ja yrittäjien ansioihin. Myös työn
mielekkyys paranee. Palkansaaja hyötyy myös kehittymällä työssään sekä saa
mahdollisesti palkankorotuksen ja etenee urallaan. Tai voi olla, että sinut
huomataan ja joku toinen yritys tarjoaa sinulle parempaa työmahdollisuutta.

”

Ihminen, joka ei ole koskaan tehnyt virheitä, ei ole koskaan
kokeillut mitään uutta
–Albert Einstein
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Sijoittaminen
Kun turhat kulut on karsittu ja uusia tulovirtoja hankittu, on aika sijoittaa
kertynyttä pääomaa yksinkertaisen vaurastumiskaavan (Hanki ylijäämä ja
sijoita korkoa korolle) mukaisesti. Miljonäärielämän mahdollistamiseksi
tarvitaan riittävästi tulovirtoja, joten kannattaa sijoittaa ensisijaisesti
kohteisiin, joista on mahdollista saada säännöllistä kassavirtaa.
Sijoittamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, mutta mikä niistä on paras? Parhaan
sijoitusmuodon määrittelee sijoittaja itse, koska millä tahansa sijoitusmuodolla
voi ansaita todella hyvin, menettää rahansa tai jotain siltä väliltä. Kyse on
sijoittajasta. Kannattaa keskittyä siihen sijoitusmuotoon, mikä tuntuu
kiinnostavimmalta ja minkä parhaiten hallitsee tai minkä opetteluun riittää
mielenkiintoa. Toisaalta on myös hyvä hajauttaa, ettei kaikki varallisuus ole
yhden kortin varassa.

#28 Rahastot
Rahastosijoittaminen on yleinen ja monille se helpoin tapa aloittaa
säästäminen tai sijoittaminen. Rahastosijoittamisen etu on sen helppous.
Sijoitat rahasi tuhansien muiden sijoittajien tavoin yhteiseen miljoonapottiin,
jota salkunhoitotiimi optimoi parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Maksat
rahastoyhtiölle tästä palkkion (merkintä-, lunastus- ja vuosittainen
hallinnointipalkkio) ja säästyt itse vaivalta.
Sanoisin, että rahastosijoittaminen on erinomainen tapa siirtyä
tilisäästämisestä seuraavalle tasolle. Kokeneemmalle sijoittajalle rahastot ovat
hyvä keino hajauttaa sijoitussalkkuaan eksoottisimmille markkinoille.
Rahastojen miinuspuoli on kuitenkin se, että niistä ei saa säännöllistä
kassavirtaa. Poikkeuksiakin eli kassavirtaa säännöllisesti jakavia rahastoja
taitaa olla, mutta pääsääntöisesti rahasto jättää sijoituksistaan kertyneet
kassavirrat rahaston sisään ja sijoittaa ne uudelleen. Tästä syystä rahastot eivät
välttämättä ole se viisasten kivi miljonääritulojen tavoittelussa, koska tuotto
muodostuu pelkästään arvonnoususta, ei säännöllisistä kassavirroista. Todella
taitava rahastosijoittaja pystyy ansaitsemaan hyvin myös rahastoilla, jos osaa
valita oikeat rahastot ja ajoittaa sijoitukset oikein.
Rahastoja on kymmeniä tuhansia. Rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää
huomioita etenkin rahaston perimiin kuluihin. Aktiivisesti hoidetuissa
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rahastoissa kulut ovat suuremmat, mutta niiden tuotto ylittää pitkällä
aikavälillä vain harvoin matalakuluisten passiivisten rahastojen tuotot.

#29 Suorat osakesijoitukset
Suoran osakesijoitukset ovat yleensä se seuraava askel rahastomaailmasta
eteenpäin. Tässä vaiheessa otat ohjat omiin käsiisi ja huolehdit
sijoituspäätöksistä itse. Suora osakesijoittaminen tarkoittaa siis sitä, että avaat
itsellesi arvo-osuustilin, johon voit ostaa haluamiesi yhtiöiden osakkeita.
Käytän itse ja suosittelen suosittua Nordnetia osakevälittäjäksi lähinnä
kustannustehokkuuden vuoksi.
Osakesijoittaminen on klassinen esimerkki siitä, että kyse ei ole sijoituksesta
vaan sijoittajasta. Siinä missä toinen häviää rahansa osakkeilla, toinen rikastuu
merkittävästi. Osakesijoittamiseen löytyy monia ja hyvin erilaisia
sijoitusstrategioita. Ehkä yleisin ja turvallisin strategia on ns. ”osta ja unohda”
–strategia, jossa sijoitat hyviin yhtiöihin, siis sellaisiin liiketoimintoihin, joihin
uskot pitkällä aikavälillä. Tuotto perustuu kassavirtoihin eli yritysten vuosittain
jakamiin osinkoihin.
Aktiivisemmat sijoittajat sijoittavat lyhyellä aikavälillä kytäten aliarvostettuja
osakkeita, joissa piilee lyhyen aikavälin arvonnousupotentiaalia. Todella
aktiiviset sijoittajat luottavat tekniseen analyysiin ostaen ja myyden osakkeita
päivittäin, näitä kutsutaan ”päivätreidaajiksi”. Tietty joukko spekuloi (myös
suojaa salkkuaan) osakejohdannaisilla. Toisessa ääripäässä taas katsotaan
pelkästään omaisuusluokkien (osakkeet, raaka-aineet ja kiinteistö) pitkän
aikavälin trendejä ja tehdään sijoituspäätökset niiden mukaisesti. Strategioita
on siis paljon ja erilaisia!
Osakesijoittamisen haaste suhteessa rahastoihin on suurempi riski. Siinä missä
rahaston varat on hajautettu kymmeniin tai satoihin eri sijoituskohteisiin,
osakesijoittajan pitää huolehtia hajauttamisesta itse. Suositeltavaa on, että
sijoitukset olisi hajautettu ainakin 5-10 eri yhtiöön. Tämän lisäksi tulee huolehtia
maa- ja toimialakohtaisesta sekä ajallisesta hajauttamisesta. Kustannuksia
ajatellen yhden osakeoston minimisumma olisi hyvä olla vähintään 500 –
1000€, ettei kaupankäyntipalkkio lohkaise liian suurta osaa sijoituksesta.
Osakkeissa on taas rahastoihin nähden selkeästi parempi tuottopotentiaali.
Hyvä osakesijoittaja pystyy vaurastumaan osakkeilla hyvin ja erinomainen
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sijoittaja luomaan niillä merkittävän omaisuuden. Miljonääritulojen
tavoittelussa osakkeet ovat hyvä vaihtoehto, koska niistä on mahdollista saada
vuosittaista passiivista tuloa.
Löydät itsellesi sopivimman tavan sijoittaa osakkeisiin opiskelemalla ja
kokeilemalla. Omat ensimmäiset osakesijoituskirjat olivat Seppo Saarion
Pörssiraamattu sekä Kim Lindströmin kirjat. Osakesijoittamiseen löytyy lisäksi
kymmeniä hyviä englanninkielisiä kirjoja sekä kotimaisia blogeja.
Linkkipankista löytyy muutamia linkkejä

#30 Asunnot
Asunnot ovatkin omaisuusluokka, jonka itse tunnen näistä kaikista esitellyistä
parhaiten. Asuntosijoittaminen on tällä hetkellä yleisin sijoitusmuoto, kun
tavoitellaan sijoitusta, joka tuottaa säännöllistä kassavirtaa.
Asuntosijoittamisen perusajatus on ostaa asunto lainarahalla ja maksaa laina
kuukausittaisilla vuokratuloilla pois. Tavoiteltavaa on, että vastikkeiden ja
lainalyhennysten jälkeen vuokrasta jäisi käteen rahaa joka kuukausi. Tuotto
perustuu siis säännölliseen kassavirtaan, mutta myös arvonnousuun.
Turvallisempaa on perustaa asuntosijoittaminen kuitenkin kassavirran kuin
mahdollisen arvonnousun varaan.
Asuntosijoittamisen miinuspuoli on sijoitusten hallinnointi, joka vaatii hieman
enemmän vaivaa kuin rahasto- tai osakesijoittaminen. Riskiä lisää myös
rahoitusmaailman muutokset mikäli käyttää suurta velkavipua. Myös
taloyhtiön remontit ja niiden kustannukset täytyy osata ennakoida ja arvioida.
Se, onko asuntosijoittaminen hyvä vai huono sijoitusmuoto, riippuu jälleen
kerran sijoittajasta. Huolimaton sijoittaja voi sutturoida taloutensa pahemman
kerran siinä missä erinomainen sijoittaja rakentaa itselleen merkittävän
omaisuuden.
Myös asuntosijoittamiseen liittyy erilaisia strategioita. Yleisin on pienten
asuntojen ostaminen kasvukeskuksista lainarahalla niin, että kulujen jälkeen
jää kuukausittaista kassavirtaa käteen. Toiset sijoittavat suurimpien
kaupunkien arvokohteisiin ja jotkut kuihtuvien paikkojen edullisiin, mutta
korkeatuottoisiin asuntoihin. Myös ”osta, remontoi&myy” –strategialla on
mahdollista onnistua hyvin. Oma strategiamme perustuu isompien ostoerien
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mahdollistamiin ”määräalennuksiin”
asuntosalkun rakentamiseen.

ja

samalla

kassavirtapositiivisen

Asuntosijoittaminen on oikein tehtynä erinomainen tapa vaurastua ja rakentaa
miljonäärituloja. Voisin kirjoitella asuntosijoittamisesta vaikka kuinka pitkästi,
mutta pidetään teksti tässä yhteydessä tiiviinä. Lisää asuntosijoittamisesta voit
lukea blogistani.

#31 S-osuudet
S-ryhmän osuuskauppojen osuudet ovat ylivertainen tapa saada varmaa,
korkeaa ja käytännössä riskitöntä tuottoa pienelle sijoitukselle. Vuonna 2017
ainakin 13 eri osuuskauppaa maksoi osuusmaksulle korkoa 5-20%. Tuotto on
toistaiseksi verovapaata, joten tässä yhteydessä voidaan ilman muuta puhua
ns. ilmaisesta lounaasta.
Yksityishenkilöllä on oikeus ostaa korkeintaan yksi osuus yhdestä
osuuskaupasta. Osuusmaksu on yleensä 100€, joten yksi henkilö pystyy
sijoittamaan 1.300€ S-ryhmän osuuksiin ja saamaan niille n. 10%: n verovapaan
tuoton vuosittain. Osuuksia voi kuitenkin ostaa jokaiselle perheenjäsenelle
erikseen, joten vaikkapa viisihenkinen perhe pystyy sijoittamaan 6.500€ saaden
sijoitukselle 650€ vuosittaisen verottoman ja riskittömän tuoton.
Verotuskäytäntö ja osuuskauppojen korot saattavat kuitenkin muuttua
tulevaisuudessa.
Voit liittyä eri osuuskauppoihin paikallisessa S-ryhmän pisteessä. Oikeus
osuusmaksuun syntyy, kun liityt vuoden viimeiseen päivään mennessä.
Osuusmaksun saa takaisin, kun osuuskaupasta haluaa erota. Korkoa maksavat
osuuskaupat löytyvät täältä.

#32 Kulta & muut arvometallit
Siinä missä uusia valuuttoja on tullut ja mennyt, kulta on omaisuuslaji, joka on
pitänyt pintansa jo 5 000 vuotta. Kultaa on maapallolla vain rajallinen määrä,
joten sitä ei voi valuuttojen tapaan painaa mielipuolisesti lisää. Tämä on
tarkoittanut ja tarkoittaa sitä, että erilaisissa kriiseissä kullan arvo säilyy tai
nousee.
Kultaan voi sijoittaa ETF-rahastojen kautta, ostamalla kultakaivosten osakkeita
tai hankkimalla fyysistä kultaa. Rahastojen ja osakkeiden kautta kullan hinnalla
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voi spekuloida ja tienata (myös menettää rahansa) ajoittamalla sijoitukset
oikein. Fyysistä kultaa taas pidetään enemmän vakuutuksena kuin sijoituksena,
jolla voi suojautua, inflaatiolta, hyperinflaatiolta ja osakemarkkinoiden
romahdukselta. Fyysinen kulta on ja pysyy, se ei mene konkurssiin, sen arvo ei
ole ikinä nolla eikä sen arvoa voi vähentää poliittisilla päätöksillä.
Linkkipankista löytyy linkkejä, joista voit opiskella lisää kultaan ja muihin
arvometalleihin sijoittamisesta.

#33 Listaamattomat yritykset ja startupit
Jos suorat osakesijoitukset olivat askel rahastomaailmasta eteenpäin, on
seuraava merkittävä askel siirtyminen startup-sijoittamisen pariin. Startupsijoittaminen tarkoittaa sijoittamista kasvuvaiheessa olevaan yritykseen.
Startup-sijoittaminen on riskiltään korkeampaa kuin pörssiosakkeisiin
sijoittaminen, koska yritykset vasta hakevat paikkaansa ja lopullinen tuote ei
välttämättä ole vielä edes valmis vietäväksi markkinoille.
Startup-sijoittaminen voi kuitenkin olla todella tuottoisaa. Olisitko itse
sijoittanut vaikkapa Twitteriin mieluummin nyt vai startup-vaiheessa? Salkkuun
saattaa siis löytyä todellisia helmiä, mutta hutikutejakin saattaa tulla. Myös
startup-sijoittamisessa hajauttaminen on tärkeää. Keskimääräinen tarina
menee varmasti niin, että kymmenestä sijoituksesta puolet menee nurin,
muutama pärjää kohtalaisesti ja yksi sijoitus moninkertaistaa itsensä.
Startup-sijoittaminen saattaa lisäksi olla todella mielenkiintoista, koska siihen
kuuluu myös yhteisöllisyys ja mukana olemisen fiilis. Olet mukana luomassa
uusia innovaatioita ja kuten Leijonan luolassakin, kokeneemmat kehäketut
pääsevät ehkä tuomaan sijoituksiin omaakin osaamista mukaan.
Tietyin kriteerein startup-sijoittamisessa pätevät myös veroedut, jolloin osa
tehdystä sijoituksesta on verovähennyskelpoinen pääomatuloista.
Startuppeihin pystyy sijoittamaan erilaisten joukkorahoitusalustojen sekä
bisnesenkeliverkostojen kautta. Linkkipankista löytyy muutamia hyviä linkkejä
aiheeseen liittyen.

#34 Verkkosivustot
Verkkosivustoihin sijoittaminen on vaihtoehtoinen ja täysin erilainen tapa
sijoittaa, joka ehkä vaatii jonkin verran osaamista. Valmiita verkkosivustoja
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pystyy kuitenkin ostamaan. Ostohinta on yleensä 2-5 kertainen sivuston sen
hetkiseen tuottoon nähden. Ajatellaan, että sivusto tuottaa mainostuloja
esimerkiksi 1000€ vuodessa, tällöin ostohinta voisi edullisimmillaan olla ehkä
2000€ vuodessa. Jos mainostulot pysyvät samana, olet ansainnut sijoituksesi
kahdessa vuodessa takaisin, jonka jälkeen kaikki tulot ovat plussaa.
Lisätuottoa pystyy tekemään monin tavoin. Voit esimerkiksi parantaa sivuston
hakukonenäkyvyyttä, tehostaa mainoksia, ansaita affiliate-tuloja, aloittaa
sähköpostimarkkinoinnin tai myydä sivustollasi omaa tuotettasi tai palvelua jos
se liittyy sivuston aihepiiriin.
Parhaimmassa tapauksessa verkkosivustoilla voi tienata täysin passiivista
tuloa. Oikein taitavat kaverit voivat kasvattaa sivustojen tuottoja ja myydä
sivustot pois myöhemmin. Tiedän erään tutun, joka myi nettisivubisneksen
miljoonasummalla kansainväliselle yhtiölle.
Sedo ja Flippa.com ovat ehkä suosituimmat sivustot, joissa voi ostaa ja myydä
verkkosivustoja.

#35 Vertaislainat
Vertaislainasijoittaminen tarkoittaa rahan lainaamista toiselle henkilölle tiettyä
tarkoitusta varten. Välissä on aina markkinapaikka, joka hoitaa sopimukset,
rahaliikenteen ja tarvittaessa lainojen perinnän. Tällaisella markkinapaikalla on
siis kaksi tarkoitusta, toimia rahoittajana lainan tarvitsijoille ja tarjota sijoittajille
mahdollisuus saada rahalleen tuottoa.
Vertaislainasijoittaminen on vasta nouseva sijoitusmuoto Suomessa. Lainat
ovat vakuudettomia, joten vertaislainasijoittamisen selkeästi suurin riski liittyy
velallisen kykyyn maksaa laina takaisin. Linkkipankista löydät lisätietoa
vertaislainasijoittamisesta sekä suosituimmat alustat vertaislainaamiseen.
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Nyt on käyty läpi erilaisia keinoja miljonääritulojen rakentamiseen. Ehkä olet jo
tässä vaiheessa ymmärtänyt, ettei oman unelmien ”miljonäärielämän”
toteuttamiseen tarvita välttämättä sitä miljoonaa euroa riihikuivana tilille vaan
säännölliset kuukausittaiset tulot ratkaisevat pelin. Kirjan alun esimerkissä
laskimme, että miljonäärielämän eläminen vaatii 3.000€ kuukausittaiset tulot.
Sinulla summa voi olla jotain muuta, esim. 2.000€ tai 5.000€. Oli miten oli, niiden
tulojen saavuttaminen on täysin mahdollista viidessä vuodessa.
Palautetaanpas mieliin kirjan alun (sivut 13-14) esimerkki ja jatketaan siitä
mihin jäätiin:
”…intohimosi on esimerkiksi terveydestä huolehtiminen tai verkkobisnesten
kehittäminen. Lisäksi unelmoit rauhallisemmasta elämänrytmistä ja ulkomailla
asumisesta. Päiväuniesi unelma on myös omistaa uusi avomallin Mercedes-Benz,
jolla voit huristella etelän auringon alla.”

Tällainen elämä vaatisi siis 3.000€ kuukausittaiset tulot. Kysymys on enää, että
miten tällaiset tulot hankitaan. Esimerkiksi näin:
Esimerkkihenkilö (jäljempänä A) oli kiinnostunut terveydestä huolehtimisesta.
Oletetaan siis, että hänellä on osaamista ravinnosta ja hyvinvoinnista ja hän
mielellään jakaisi tietoaan muille. A perustaa blogin ja kirjoittaa innostavan ekirjan. Näin A saa kerättyä yleisöä ja osoitettua arvonsa lukijoilleen. A kirjoittaa
myöhemmin maksullisen e-kirjan ja myy sitä hintaan 19,90€. Kaikkien
markkinointi- ja muiden kulujen jälkeen käteen jää 10€ yhtä myytyä kirjaa kohti.
Kirjaa myydään 3kpl joka päivä eli 90kpl kuukaudessa. E-kirjan tuotto on siis
900€/kk.
A perustaa myöhemmin laajemman verkkokurssin, jonka hinta on 99€. Kaikkien
kulujen jälkeen käteen jää 50€ yhtä myytyä kurssia kohden. Oletetaan, että joka
kolmas e-kirjan ostanut jatkaa myös verkkokurssille eli kurssia ostetaan
keskimäärin yksi jokaisena päivänä eli 30 kertaa kuukaudessa. Verkkokurssi
tuottaa siis 30 x 50€ eli 1.500€ kuukaudessa. Kasassa on nyt siis 2.400€/kk.
A halua jatkaa vielä pidemmälle ja päättää tarjota henkilökohtaista
etävalmennusta
puhelimen,
skypen
ja
sähköpostin
välityksellä.
Henkilökohtainen valmennus maksaa 200€ kuukaudessa, josta jää kaikkien
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kulujen jälkeen jäljelle 120€. A saa viisi valmennettavaa jokaiselle kuukaudelle,
jolloin kuukausituotto on 120€ x 5 eli 600€.
E-kirjasta, verkkokurssista ja valmennuksista kertyy yhteensä siis tasan 3.000€
kuukaudessa, joka mahdollistaa esimerkkihenkilön miljonäärielämän. A:lla
meni kaiken tämän rakentamiseen viisi vuotta blogin perustamisesta.
Hienointa esimerkissä on, että tällaista liiketoimintaa pystyy harjoittamaan
internet-yhteyden, puhelimen ja läppärin avulla, joten työskentely on
mahdollista myös ulkomailta käsin. E-kirjan ja verkkokurssin tekeminen on
kertaluonteista, joten työ mahdollistaa myös rauhallisemman elämäntyylin
mikä olikin tavoitteena.
Rakenna miljonäärituloja askel kerrallaan
Oheinen esimerkki on hyvin yksinkertaistettu, mutta täysin mahdollinen.
Säännöllisten kuukausittaisten tulojen rakentaminen vaatii toki kovaa työtä,
ainakin alkuvaiheessa. Alussa miljonäärielämään vaadittava rahamäärä saattaa
tuntua suurelta, mutta kannattaa jakaa tavoite osiin ja edetä askel kerrallaan.
Jos sinun miljonäärielämän mahdollistama tulovirta on tuo samainen
3.000€/kk, tulojen kasvattaminen keskimäärin 50 eurolla kuukaudessa riittää
tuon tavoitteen saavuttamiseen viidessä vuodessa. Ei tunnukaan enää
mahdottomalta?

Näillä 10 askeleella pääset vauhtiin
Tähän asti luettuasi saatat olla innostunut asiasta, toivon mukaan ainakin. Ehkä
silti sisimmässäsi epäilyksen pirulainen kuitenkin kummittelee sanoen ”Tuskin
onnistuisin kuitenkaan” tai ”Ei minulla taida olla aikaa moiseen”. Voi olla, että
elät kiireistä elämää eikä palkasta jää juuri mitään säästettävää, joten miten
ihmeessä vaurastumisen aloittaminen ja omien intohimojen toteuttaminen
olisi yhtäkkiä mahdollista? Helppoa se ei ole, sen voin luvata. Kaikkihan sitä
tekisivät jos se olisi helppoa. Se on kuitenkin mahdollista.
Painiskelin itse aikoinani täysin samojen haasteiden parissa, mutta lopulta
onnistuin kirjan nimen mukaisesti noin viidessä vuodessa. Kuten kirjan alussa
sanoin, en ole virallisen määritelmän mukaan miljonääri, mutta saan tehdä sitä
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mistä eniten nautin, joka päivä. En olisi viisi vuotta sitten uskonut, mutta tässä
ollaan.
Miljonääritulojen rakentamiseen on useita erilaisia keinoja ja tapoja. Kaikki
lähtee siitä, millaista elämää haluat elää ja minkä asioiden parissa haluat viettää
aikaa. Itse nautin vaurastumisesta, yrittämisestä ja asuntosijoittamisesta. Se oli
oma lähtökohtani ja sen mukaan lähdin omaa miljonäärielämää
tavoittelemaan.
En tiedä sinun tämän hetken tilannettasi, mutta tein kymmenen kohdan
listauksen, jonka avulla pääset takuuvarmasti alkuun vaikka olisitkin kiireinen
tällä hetkellä. Kyse on siitä, miten paljon haluat muutosta.

#1 Luo mielikuva ja aseta tavoite
Aivan ensimmäinen ja ylivoimaisesti tärkein asia on luoda mielikuva
tavoitetilanteesta. Ilman sitä et löydä päivittäin riittävää syytä toimia
tavoitteesi eteen. Mene ”elokuviin” oman pääsi sisälle ja katso elämääsi
eteenpäin ja kuvittele se sellaisena kuin sen haluat esim. viiden vuoden päästä
olevan. Pidä tuosta tunteesta kiinni. Muotoile tavoitteesi kirjalliseen muotoon,
tulosta ja allekirjoita.

#2 Päätä ja usko
Tämä on hieman kirjan alun kertausta, mutta vaikka suunta on tiedossa, ei
pelkkä mielikuva ja tavoite riitä. Tarvitaan lisäksi vankka päätös ja uskoa
tavoitteen toteutumiseen. Virittäydy oikeaan mielentilaan ja tee vankkumaton
päätös saavuttaa asettamasi tavoitetilanne. Vahvista uskoasi säännöllisesti
matkan varrella.

#3 Hyödynnä vetovoiman lakia
Tästäkin asiasta kerroin aiemmin tässä kirjassa, mutta kertaus on opintojen äiti.
Keskity tarkasti siihen mitä asioita haluat vetää puoleesi. Vetovoiman laki toimii
siten, että elämässäsi lisääntyy asiat, joita kannat mielessäsi eli ”sitä saat mitä
pyydät”. Ajatteletko, että sinulla on liian kiire tai olet liian väsynyt
tavoittelemaan unelmiasi? Tällöin vedät kiirettä ja väsymystä puoleesi eli
houkuttelet niitä lisääntymään elämässäsi, huomaatko?
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Ota tavaksi tarkkailla tätä asiaa ja mieltäsi päivittäin. Heti, jos tällaiset ajatukset
alkavat nousta mieleesi, korvaa ne esimerkiksi näin:
”Minulla ei ole aikaa” -> ”Miten saisin järjestettyä aikaa, että voin saavuttaa
unelmani?”
”Olen liian väsynyt” -> ”Miten olisin huomenna tarpeeksi energinen, että voisin
suorittaa muutaman tärkeän asian tavoitteeni eteen?”
”Minulla ei ole rahaa säästää” -> ”Keksin varmasti useita keinoja ansaita lisää
rahaa, joita voin sijoittaa ja ansaita taas lisää rahaa”

#4 Tee suunnitelma
Sinulla on tavoite sekä lisäksi kova usko ja halu sen saavuttamiseen. Eli
tärkeimmät palikat ovat kasassa. Seuraavaksi täytyy olla suunnitelma
tavoitteen saavuttamiseen. Suunnitelma on hyvä olla siksi, että tiedät aina mitä
olet tekemässä. Tällöin eteneminen on paljon tehokkaampaa eikä toiminta
mene harhailuksi. Aina, kun sinulla vapautuu aikaa, tiedät mitä pitää tehdä
seuraavaksi, jolloin siihen ei tuhraannu aikaa.
Tee vuosisuunnitelma, jossa on pääkohdat ja lisäksi pienempiin askeleisiin
jakautuneet suunnitelmat/tehtävälistat jokaiselle kuukaudelle ja viikolle aina
kuukauden ja viikon alussa. Älä ota asiasta stressiä äläkä tee liian pikkutarkkaa
suunnitelmaa. Ja muista, että suunnitelmaa voi muuttaa ja muokata jos se
tuntuu tarpeellista.

#5 Tehosta ajankäyttöä
Saattaa olla, ettei nykyinen elämäntilanteesi jätä ylimääräistä aikaa unelmien
tavoitteluun. Asian voi korjata. Minulla oli päivätyö, jälkikasvua ja sivutoiminen
yritys. Lisäksi vaimo suoritti iltaopintoja, mutta silti löytyi aikaa jahdata
tavoitteita, kun siihen oli riittävä halu. Aloita tehostamalla ajankäyttöäsi ja
raivaamalla itsellesi aikaa suunnitelman toteuttamiseen.
Suosittelen sinua lukemaan kaksi kirjaa: Timothy Ferrisin Neljän tunnin
työviikko ja Hal Elrodin Aamun ihme. Ferrisin kirjasta opit työskentelemään ja
käyttämään aikasi tehokkaammin. Hal Elrodin kirja sen sijaan auttaa sinua
aloittamaan päiväsi aikaisin täydellä innolla ja tekemään päivistäsi
tuottavampia. Halin menetelmän avulla saatat vapauttaa jokaiseen aamuun
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vähintään puoli tuntia keskeytyksetöntä aikaa sinulle itsellesi. Aamun ihme on
allekirjoittaneen yksi suosikkikirjoista!
Toinen asia mitä voisit miettiä, että voisitko ehkä vapauttaa yhden työpäivän
viikostasi. Neljän päivän työviikko pienentäisi ehkä ansioitasi nyt, mutta se
antaisi sinulle yhden päivän viikossa aikaa edetä tavoitetta kohti ja toteuttaa
omaa intohimoasi. Saisit samalla ehkä jo pientä esimakua siitä mitä vapaampi
elämäntyyli tulee olemaan ja tulevaisuudessa odottava hyppy ehkä nykyisestä
työstä pois ei tuntuisi enää yhtä suurelta askeleelta.

#6 Hyödynnä ”not to do” –listaa
Perinteinen to do –lista on kaikilla ja se on hyvä olemassa, mutta käännä asia
toisinpäin ja opettele sanomaan ei. Fokusoidu asioihin, jotka vievät sinua
eteenpäin ja eliminoi sellaiset asiat ja häiriötekijät, jotka eivät vie sinua
eteenpäin. Yksinkertaista.
Katsotko esimerkiksi joka ilta tunnin verran Netflixiä? Sopiva viihdepläjäys
toimii hyvänä mielen nollauksena, mutta mitä jos käyttäisit vaikkapa puolet
tuosta ajasta asioihin, jotka edistävät tavoitteen saavuttamista. Jos pystyt
tähän vuoden jokaisena päivänä, vapautat vuodessa ajallisesti yhteensä lähes
23 kahdeksan tunnin pituista työpäivää työskentelyaikaa tavoitteen
saavuttamiseksi! Tämä oli karkea esimerkki, mutta usein asioiden lisäämisen
sijaan voi olla parempi pyrkiä karsimaan asioita. Tällöin mieli on kevyempi ja
fokus pysyy paremmin tärkeimmissä ja merkityksellisimmissä asioissa
paremmin.

#7 Niputa tehtäviä
Ajankäytön tehostamiseksi kannattaa opetella niputtamaan erilaisia asioita
yhteen. Näin elämän eri velvollisuuksiin kuluu paljon vähemmän aikaa ja sitä
vapautuu merkityksellisimpiä asioita varten.
Voi olla, että joudut esimerkiksi nykyisessä työssäsi olemaan sähköpostilla
yhteydessä asiakkaisiin. Tee tästä edespäin niin kuten monet menestyjät
neuvovat ja avaa sähköpostisi enintään 1-3 kertaa päivässä. Älä koskaan aloita
päivääsi avaamalla sähköpostia, koska jos teet niin, päiväsi muotoutuu muille
tärkeiden asioiden mukaan. Tee mieluummin niin, että teet aamupäivän oman
aikataulusi mukaan muita keskittymistä vaativia tehtäviä ja tarkista
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sähköpostisi vasta myöhemmin, esimerkiksi klo 11 ja toisen kerran iltapäivällä
ja vastaa sähköposteihin samalta istumalta. Sähköpostia on turha tarkistella
jatkuvasti. Voit ottaa perussäännöksi avata sähköpostin vain silloin, kun pystyt
tekemään asialle jotain. Muuten sähköpostista pursuavat asiat jäävät vain
sekoittamaan mieltäsi turhaan. Totuus on, että vain harvoin tapahtuu mitään
peruuttamatonta vaikka et olisikaan sähköpostin tavoitettavissa koko ajan.
Saman voit tehdä puhelimellesi (tietysti työstäsi riippuen). Voit esimerkiksi
laittaa puhelimesi äänettömälle aikoina, jolloin et halua keskeytyksiä ja soittaa
takaisin silloin, kun se sinulle sopii. Ja jos sinulla on tärkeitä asiakaspuheluita
hoidettavana päivän aikana, niputa ja hoida kaikki puhelut kerralla pois.
Samaa filosofiaa voit hyödyntää muillakin elämän osa-alueilla. Voit esimerkiksi
hoitaa siivoukseen ja pyykkien laiton, maksaa laskut, tehdä viikon
kauppaostokset tai laittaa tulevien päivien ruuat yhdellä kertaa. Aikaa säästyy
todella paljon, kun teet useamman päivän tehtävät kerralla sen sijaan, että
tekisit niitä jatkuvasti ripotellen.

#8 Keskity yhteen asiaan kerralla
Kaikki menestyjät toitottavat tätä samaa asiaa, eikä syyttä: keskity yhteen
asiaan kerralla. Älä yritä ahmia asioita ja tehdä montaa tehtävää samaan
aikaan, koska siinä käy helposti niin, että mikään asia ei edisty oikeasti kunnolla.
On paljon tehokkaampaa tehdä yhtä asiaa keskittyneesti ja kun olet onnistunut
siinä, siirry seuraavaan tehtävään suunnitelmasi mukaisesti. Yksinkertaista.
Ajatellaan, että sinä haluaisit ja sinun tarvitsisi tavoitteesi eteen opetella
nettisivujen tekoa ja sähköpostimarkkinointia sekä myynti- ja
neuvottelutaitoja. Klassinen virhe on opetella vähän kaikkea samaan aikaan,
mutta tee sinä toisin. Laita näiden taitojen oppiminen prioriteettijärjestykseen
ja aloita tärkeimmän asian opettele ensimmäisenä. Varaa kyseisen asian
opetteluun riittävä aika, esimerkiksi 1-4 viikkoa.
Keskity koko tuo aika pelkästään tämän asian oppimiseen. Kun haluat oppia
esimerkiksi myynti- ja neuvottelutaitoja, etsi 5-10 näissä asioissa meritoituneen
henkilön yhteystiedot, ota yhteyttä ja pyydä vinkkejä. Kysele ja selvitä ainakin
viisi parasta kirjaa aiheesta, tilaa ne ja tankkaa ne kaikki vähintään kerran
ajatuksella läpi. Surffaa lisäksi Youtubeen ja katso myös parhaat podcastit
aiheesta. Samalla, kun keräät infoa kirjoista ja videoista, ota asiat välittömästi
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kokeiluun omassa elämässäsi. Systemaattisella kuukauden opiskelulla tulet
oppimaan valtavasti uusia asioita.
Sovella tätä samaa filosofiaa myös muihin elämänalueisiin. Keskity aina asiaan,
jota parhaillaan teet ja ole täysin läsnä. Esimerkiksi asiakastapaamisessa voit
vaimentaa puhelimen ja keskittyä täysin tilanteeseen, myös asiakas huomaa
sen ja siitähän ei seuraa muuta kuin hyvää. Sama pätee ihan arjessakin vaikkapa
kavereiden ja lasten kanssa.

#9 Ryhdy toimeen ja ota selvää
Edellisessä kohdassa jo tätä aihetta sivuttiin. Eli, kun haluat oppia jotain tai
selvittää jonkin asian, ryhdy toimiin, koska ratkaisu harvoin tipahtaa itsestään
nenäsi eteen. Todelliset menestyjät eroavat muista siinä, että he ryhtyvät
toimeen heti. On helppo sanoa, että ”Perehdyn asiaan sitten huomenna”.
Ongelma on, että samalla opit ajattelumallin, jossa sinulla on aina oikeus siirtää
toimimista eteenpäin.
Matkan varrella tulee aivan varmasti haasteita, jotka tuntuvat mahdottomilta
tai vähintäänkin hankalilta. Ota käyttöösi menestyjän asenne ja kysy itseltäsi
tällaisina hetkinä, ”Miten voisin onnistua tässä asiassa?”. Kirjaa ongelma tai
ratkaistava asia muistiin ja mieti keinot sen ratkaisemiseen. Ota saman tien
kännykkä käteen ja etsi Googlesta tietoa. Kartoita ihmisiä, jotka pystyisivät
sinua auttamaan ja pyydä heiltä apua. Hanki kirjallisuutta ja etsi videoita, joista
olisi apua asian ratkaisemiseen.
Aluksi hankalilta tuntuvat asiat ratkeavat usein yllättävänkin helposti, kun
niihin tarttuu heti. Ne saattavat näennäisesti tuntua kompastuskiviltä tai
vastoinkäymisiltä, mutta monesti ne ovatkin niitä parhaita oppimisen ja
onnistumisen tilaisuuksia, joista on jälkeenpäin hyötyä. Jos sinulla on päivälle
tehtävälista ja sieltä pomppaa jokin ikävän hankalalta tuntuva asia, ota juuri se
asia ensimmäisenä käsittelyyn. Loppupäivä sujuukin paljon mukavammin, kun
hoidat päivän alkajaisiksi ikävimmän tehtävän alta pois.

#10 Tee virheitä
Jos haluat menestyä tuplasti paremmin, sinun täytyy tehdä tuplasti enemmän
virheitä. Kukaan todellista menestystä saavuttanut ei ole onnistunut
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välttämään virheitä, päinvastoin. Virheiden välttämiseen keskittyvät henkilöt
välttävät myös menestyksen, koska he eivät uskalla yrittää virheiden pelossa.
Eli ota asioista selvää, ryhdy toimiin ja ota asiat heti kokeiluun käytännössä,
virheitä pelkäämättä.

Osaaminen rahaksi
Miljonäärielämän tavoittelussa osaamisen kehittäminen on ehdoton
ykkösasia. Taloudessa tapahtuu käänteitä ja sijoitusten tuotot saattavat
romahtaa, mutta osaaminen on asia, jota kenenkään on vaikea viedä sinulta
pois. Osaamisen muuttaminen rahaksi ei ole vaikeaa ja onnistuu joko
yrittämällä tai työntekijänä. Osaaminen on kuin pääomaa, jolle on helposti
saatavissa tuottoa. Hyville osaajille löytyy aina mahdollisuuksia.
Sanonta kuuluukin, että sinun ei tarvitse olla mahtava aloittaaksesi, mutta
sinun täytyy aloittaa tullaksesi mahtavaksi.
Kuvitellaan neljä esimerkkihenkilöä, joilla jokaisella on tietty erityisosaaminen.
Katsotaan esimerkit, miten he voisivat muuttaa osaamisensa tulovirroiksi.
Esimerkkihenkilö A: Tietää paljon autoista ja osaat korjata niitä itse
Kerää yleisöä perustamalla blogi, jossa jaat ilmaisia vinkkejä auton
korjaamiseen sekä tee lyhyt opas, jossa muutama pelivinkki autojen
huoltamiseen itse.
Kirjota maksullinen pidempi ja laadukkaampi e-kirja tai rakenna verkkokurssi,
jossa jaat parhaimmat keinot auton huoltamiseen ja annat vinkkejä, miten
autokaupassa pystyy tekemään mahdollisimman hyvät kaupat ja säästämään
rahaa. Tuotteesi hyödyn voisi tiivistää vaikka seuraavaan lauseeseen ”Säästä
merkittäviä summia autosi korjauskustannuksissa sekä jopa tuhansia euroja
jokaisen autokaupan yhteydessä kurssin vinkkien avulla”. Selviä rahanarvoista
hyötyjä siis!
Lisäksi voit korjata ja huoltaa tuttaviesi autoja sekä auttaa heitä säästämään
merkittäviä summia autokaupoissa pientä maksua vastaan. Tai myy autot
heidän puolestaan. Laajenna toimintaa paikallisesti. Jos toiminta tarvitsee
toiminimen tai vastaavan, hanki sellainen.
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Esimerkkihenkilö B: Kokenut juoksija
Jaa kokemuksiasi sekä kerro vinkkejä juoksemisesta kiinnostuneille blogissasi.
Kuvaa lisäksi muutama video, jossa opetetaan tekniikkaa ja lataa ne
Youtubeen. Kirjoita opas tai e-kirja, jossa annat viisi parasta vinkkiäsi
juoksuharrastusta aloittavalle. Näin yleisösi kasvaa. Jatka lisäarvon antamista
tuottamalla lisää artikkeleita ja jakamalla tarinaasi.
Kirjoita kattava opas tavoitteelliselle juoksijalle ja/tai tarjoa nousujohteista
juoksuohjelmaa tai verkkovalmennusta, joka sisältää ratkaisut juoksijan
ravintoon, välineisiin, tekniikkaan ja harjoitteluun. Voit pitää myös paikallisesti
juoksuryhmiä tai ottaa henkilökohtaisia valmennettavia. Samanlainen malli
toimii minkä tahansa liikuntamuodon kohdalla, josta sinulla on tietämystä.
Esimerkkihenkilö C: Olet taitava verkkosivustojen kanssa
Ehkä nautit verkkosivujen luomisesta ja pyöräytät perushyvän verkkosivun
valmiiksi yhdessä päivässä. Monet esimerkiksi aloittelevat tai iäkkäämmän
sukupolven yrittäjät kamppailevat näiden asioiden kanssa. Sinun osaamistasi
tarvitaan!
Perusta sivusto, jossa kerrot verkkosivustoihin liittyvistä asioista, mm.
millainen on hyvä verkkosivusto ja miten hakukoneoptimointia tai
sähköpostimarkkinointia kannattaa tehdä. Kirjoita simppeli opas toimivan
verkkosivuston luomiseen ja kerää sillä yleisöä. Voit myös tehdä
opastusvideoita ja ladata ne Youtubeen.
Tuotteista
verkkosivujen
teko
yksinkertaisiksi
ymmärrettäviksi
kokonaisuuksiksi ja tarjoa niitä palveluina, esim. ”Verkkosivu Basic”,
”Verkkosivu Premium” jne. Tarjoa mahdollisesti myös verkkosivujen ylläpitoa,
webhotellipalvelua, domainin hankinnat sekä logon ja käyntikorttien
suunnittelua.
Erotu joukosta tarjoamalla ilmainen suunnitelma tai luonnostele
verkkosivurunko + logo valmiiksi mahdolliselle asiakkaalle ilmaiseksi. Kaivele
paikallisten yrittäjien vaatimattoman näköisiä verkkosivuja ja tekaise niistä
luonnokset ja suunnittele logo uusiksi ja ole niiden pohjalta yhteydessä
esimerkiksi näin ”Hei, autan yrityksiä verkkosivujen kehittämisessä ja teinkin jo
luonnostelman sivustostasi valmiiksi, voit katsoa luonnostelmani tästä linkistä.
Uudet verkkosivut auttavat kävijöitä tunnistamaan palvelunne paremmin sekä
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ohjaavat heitä tehokkaasti yhteydenottoon. Nämä asiat vaikuttavat suoraan
asiakkaiden määrään ja yrityksenne liikevaihtoon. Kerron mielelläni lisää ja
toteutan tarvittaessa uudet verkkosivustot avaimet käteen –palveluna
nopeasti ja edullisesti.”
Esimerkkihenkilö D: Olet hyvä valokuvaaja
Perusta blogi ja Instagram-tili. Julkaise molemmissa uusia kuvia säännöllisesti.
Pistä parastasi ja huomaa, miten seuraajiesi määrä kasvaa!
Jaa blogissasi valokuvaamisesta kiinnostuneille vinkkejä hyvien valokuvien
ottamiseen. Kirjoita e-kirja tai kehitä verkkokurssi, jonka avulla jokainen voi
ottaa ammattilaistason kuvia edullisesti itse. Suosittele blogissasi ja
Instagramissa valokuvaukseen tarvittavia välineitä ja tee se affiliateverkostojen kautta, jolloin saat jokaisesta kauttasi myydystä tuotteesta
affiliate-tuloja.
Tarjoa lisäksi valokuvauspalveluita juhlatilaisuuksiin, esimerkiksi häihin tai
ylioppilasjuhliin. Ota mukaan kumppaniyritys ja tuotteista Valokuvastasi taulu
–palvelu. Lataa kuviasi suurimpiin kuvapankkeihin ja ansaitse passiivisia
komissiotuloja.

Tuota lisäarvoa muille
Pohdiskele edellisiä esimerkkitapauksia ja johda niistä ideoita omaan elämääsi
vahvuusalueidesi mukaan. Tai mieti oikeastaan sen kautta, että missä olet hyvä
ja minkä tekemisestä nautit. Millaisia taitoja tai millaista tietoa sinulla on mikä
voisi olla arvokasta jollekin toiselle?
Keskity rahan ansaitsemisen sijasta auttamaan ihmisiä, tuottamaan heille
todellista lisäarvoa ja ratkaisemaan heidän ongelmiaan. Kun luot riittävästi
arvoa, saat tarjoamallesi hyvälle vastinetta. Tekemällä sitä mistä nautit ja
auttaaksesi muita, saavutat väistämättä tuloksia.
Neljään esiteltyyn esimerkkitapaukseen liittyy kaikkiin tietty yhteinen kaava,
huomasitko? Olen nimennyt sen Osaamisesta lisätuloja – menestyskaavaksi,
jonka esittelen seuraavaksi.
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Osaamisesta lisätuloja – menestyskaava digibisnekseen:
Digitaaliset tuotteet (esim. verkkokurssi tai e-kirja) ovat pitkässä juoksussa
parhaita, koska ne voi monistaa, ihmistä ei voi. Hieroja voi hieroa yhtä henkilöä
kerrallaan, verkkokurssin avulla voit auttaa satoja ihmisiä samanaikaisesti.
Digitaaliset tuotteet poistavat rajoitteet niin ansaitsemisen kuin työn
tekemisen suhteen, koska digitaalinen tuote ei sido paikkaan. Niiden
valmistaminen on myös edullista (tai ilmaista), yleensä kertaluonteista eikä
niillä ole parasta ennen päivää.
Kyseinen menestyskaava pätee etenkin digibisnekseen, mutta taustalla oleva
periaate pätee myös muissa liiketoiminnoissa.
1. Askel – Anna jotain arvokasta ilmaiseksi
Anna arvokasta tietoa ilmaiseksi. Kultainen sääntö kuuluu näin: Anna
ilmaiseksi jotain niin hyvää mistä joku olisi valmis maksamaan. Kuten
esimerkiksi tämä e-kirja on toivottavasti sellainen, josta saat arvokasta hyötyä.
Monet miettivät, että ”Miksi antaisin mitään sellaista ilmaiseksi, mistä voisin
saada rahaa?”. Tämä toimii, usko minua. Kun annat, niin saat. Vai millainen fiilis
sinulle jää henkilöstä, joka antaa sinulle arvokkaita vinkkejä ilmaiseksi? Olisitko
kenties avoimempi käyttämään hänen palveluitaan myöhemmin?
 Yleisösi kasvaa
2. Askel – Anna lisää
Jatka samaa rataa ja anna lisää. Älä ala heti tyrkyttämään tuotteitasi tai
palvelua vaan anna lisää jotain mistä on todellista arvoa yleisöllesi. Se voi olla
vaikka opas, e-kirja, artikkelit, videot tai lisävinkkejä antavat sähköpostiviestit,
jotka voit automatisoida sähköpostiohjelman avulla. Näin rakennat
luottamusta ja osoitat olevasi hyödyllinen asiantuntija.
 Luottamus rakentuu
3. Askel – Tarjoa ratkaisua ongelmaan
Paketoi osaamisesi tuotteeksi tai palveluksi, joka ratkaisee lukijan suurimman
ongelman tai suurimmat ongelmat. Älä tyrkytä vaan yksinkertaisesti kerro mitä
hyötyjä tuote antaa asiakkaalle. Lupaa paljon, mutta tarjoa vielä enemmän ja
yllätä yleisösi positiivisesti.
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Kun annat ensin jotain arvokasta, hyvä tulee aina takaisin. Paras esimerkki
tästä oli hakukoneoptimoinnin asiantuntija (Jarno Tuovinen/Kranu.fi), joka
vastasi yhteydenottooni 15 minuutin pituisella videolla, jossa oli vastattu
kysymyksiini sekä annettu muutamia arvokkaita vinkkejä hakukonesijoitusten
parantamiseen. Olin myyty ja päädyin tekemään yhteistyötä hänen kanssaan!
Noudatin itse tätä samaista kaavaa, osittain vahingossakin. Aloitin
Asuntosalkunrakentaja.fi blogini halusta jakaa omia ajatuksia ja kokemuksiani
asuntosijoittamisesta. Liiketoiminta tuli vasta myöhemmin.
Näin se meni:
Ensin annoin mahdollisimman arvokasta tietoa ja rakensin yleisöä blogin
artikkeleilla sekä ilmaisella Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin –ekirjalla. Jatkoin lisäarvon tuottamista uusilla artikkelikirjoituksilla. Sittemmin
kehitimme myös vuokratuottolaskurin sijoitusasuntojen vertailuun sekä
asetimme tarjolle myös vuokranantajan tarvitsemia asiakirjamalleja.
Kun oma asuntosijoitustoimintamme kehittyi ja kontakteja kertyi, ajattelimme,
että pystymme ratkaisemaan myös asuntosijoittajien suurimman ongelman eli
hyvien sijoitusasuntojen löytämisen. Tällä hetkellä yksinkertainen ja tärkein
tavoitteemme onkin tarjota asuntosijoittajille paras väylä sijoitusasuntojen
ostamiseen.
Mikä on sinun juttusi? Mieti, missä asioissa olet hyvä ja miten voisit paketoida
osaamisesi maksulliseksi tuotteeksi tai palveluksi. Mikä tahansa tuote toimii,
mikäli se on omien arvojesi mukainen, sinulla on asiaan intohimoa ja se auttaa
muita ihmisiä ratkaisemaan heidän ongelmansa. Kun hyvä idea löytyy, sen
jälkeen vain noudatat kaavaa!

Toivon todella, että sait tästä kirjasta inspiraatiota, ideoita ja työkaluja oman
miljonäärielämäsi tavoitteluun. Luo nyt kuva päähäsi omasta
miljonäärielämästäsi, tee suunnitelma sen saavuttamiseksi ja ryhdy toimiin. Se
saattaa tuntua tällä hetkellä kaukaiselta, mutta viisi vuotta on pitkä aika ja siinä
ajassa ehtii tapahtua vaikka mitä. Muista, että vaurastuminen on vain pelkkä
idea.
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Kiinnostaako digibisnes?
Miltä tuntuu ajatus asiakassähköposteihin vastaamisesta uimaaltaan reunalta tai verkkobisneksen kehittäminen riippumatossa
palmun alla? Ehkä vähän äärimmäinen esimerkki, mutta joka
tapauksessa jos aika- ja paikkariippumaton työ ja digibisnes tuntuu
sinusta houkuttelevalta, minulla on suositella sinulle kahta
palvelua/sivustoa.
 Digivallankumous
Nimensä mukaisesti Digivallankumous on tuonut paljon hyvää ja
uutta suomalaisten digibisneksien kehittämiseen. Heiltä löytyy
jatkuvaan opiskeluun ja käytännön kokemukseen perustuvaa
rautaista osaamista digibisneksen eri osa-alueilta. Verkkosivustolta
löytyy arvokasta tietoa artikkeleiden ja ilmaisten oppaiden
muodossa. Digivallankumous on auttanut tuhansia ihmisiä e-kirjojen
ja
verkkokurssien
kehittämisessä
verkkovalmennuksissaan.
Suosittelen!
 Digivallankumous.fi
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€
LUKIJAEDUT
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-15%
Matkaopas Vapauteen - Inspiraatio ja keinot vapaampaan elämään &
pidempiin matkoihin
Siintääkö suunnitelmissasi irtiotto oravanpyörästä ja uudenlaisen elämäntavan
luominen matkustellen ja ulkomailla oleskellen, ehkä läppärillä työskennellen?
Matkaopas Vapauteen -sivustolta löydät ideoita ja inspiraatiota suunnitelmien
toteen viemiseen. Kirjoista ja kursseista saat tarvittavat välineet, rahataidot &
mindsetin vapausaskelten ottamiseen.
"Miljonääriksi viidessä vuodessa" e-kirjan tilaajana saat 15% alennuksen
Matkaopas Vapauteen -verkkokaupan tuotteista, käyttämällä kassalla koodia
"miljonaari" -> www.matkaopasvapauteen.com/puoti
www.matkaopasvapauteen.com
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-15%
Blogivalmentaja Tiia Konttinen
Tiia Konttinen on Suomen ainoa blogivalmentaja, joka on urallaan valmentanut
jo yli 900 bloggaajaa ja yrittäjää. Tiia on rakentanut ensimmäisenä Suomessa
bloggaamisen ympärille digitaalisen liiketoiminnan, joka mahdollistaa
vapauden tehdä töitä missä, milloin ja miten paljon hän haluaa. Bloggaaminen
on ollut Tiian intohimona ja unelmana vuodesta 2007 lähtien.
”Miljonääriksi viidessä vuodessa" e-kirjan tilaajana saat 15% alennuksen
kaikista verkkokaupan tuotteista, käyttämällä kassalla koodia "miljonääri".
https://www.tiiakonttinen.fi/blogi

Haluan tarjota tämän e-kirjan lukijoille mahdollisuuden ryhtyä ”tuumasta
toimeen” ja sen vuoksi suosittelenkin muutamia palveluita, joista voisi olla
hyötyä miljonäärielämän tavoittelussa. Tämän e-kirjan tilaajana oheiset edut
ovat käytettävissäsi. Lukijaedut ovat voimassa toistaiseksi ja ne saattavat
muuttua. Kumppanit vastaavat palveluista ja lukijaetujen muutoksista.
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€
LINKKIPANKKI
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SÄÄSTÄMINEN
Vakuutus-, sähkö-, netti- ja puhelinliittymäsopimusten kilpailuttaminen






www.kilpailuttaja.fi
www.vertaa.fi
www.sahkovertailu.fi
www.superkilpailuttaja.fi
www.puhelinliittymat.fi

Kimppakyydit
 www.kimppa.net
 www.kyydit.net
 www.kimppakyyti.fi

IDEAT, KEHITTYMINEN JA OSAAMINEN
Lue nopeammin ja kehity enemmän
 https://finlandiaacademy.blogspot.fi/2012/02/opi-nopea-lukutekniikka17.html
Ääni- ja e-kirjat
 www.storytel.fi
Storytellistä löytyy laaja valikoima erilaisia kirjoja, kuten elämäntaidon ja
talous & liike-elämän kirjoja sekä elämänkertoja. Sovellus maksaa alle 20€/kk.
Voit kuunnella ja lukea kirjoja tabletilla tai mobiililaitteella missä vain.
80-20 sääntö
 KonMari
Opi pääsemään eroon ensin turhista tavaroista ja sitä kautta poistamaan
energiasyöpöt myös muilta elämän osa-alueilta.
Kirjoita Googleen ”80-20 sääntö” hyödynnä periaatetta myös muissa asioissa,
kuten yrittäjyydessä, myyntityössä tai painonpudotuksessa.
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Muu kirjallisuus, jota mielelläni suosittelen..









Robert Kiyosaki, Rikas isä köyhä isä
Adam Grant – Anna ja ota
Tim Ferriss, Neljän tunnin työviikko
Mark Anastasi - Laptop Millionaire
Rhonda Byrne, The secret - salaisuus
Bob Proctor, Olet syntynyt rikkaana
Napoleon Hill, Ajattele oikein – menesty!
Hal Elrod, Aamun ihme

LISÄTULOT
Kiinasta tilaaminen
 www.maksukamu.com/tilaaminen-kiinasta-suomeen
 http://roinanen.com/nettivinkit/kiinasta-tilaaminen/
Hyvää lisätietoa Kiinan tuonnista
 www.aliexpress.com
AliExpressin kautta voit tilata Kiinasta tuotteiden suoraan kotiisi
verkkosivuilta tai sovelluksella
Palveluissa voit joko hakea tai tarjota kimppakyytejä. Tarjoamalla voit ansaita
lisätuloja, hakemalla säästää matkakuluissa.
Affiliate-markkinointi
 https://passiivistatuloa.com/affiliatemarkkinointi
 www.tiiakonttinen.fi/affiliate-markkinointi-teetko-nama-virheet
Verkostomarkkinointi
 www.verkostomarkkinointi.com
 www.aitiyrittaa.fi/2016/02/verkostomarkkinoinnin-kuningattaret-ja.html
Valokuvien muuttaminen rahaksi
 www.mistarahaanopeasti.fi/myy-kuviasi-netissa
 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/11/voiko-kannykkakuvilla-tienata-rahaa
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 https://yle.fi/ylex/uutiset/suomalaisjannu_tienasi_20_000_kannykkakam
erakuvilla_-_lue_miten/3-7611309
Lisätietoa ja muita tapoja lisätulojen tienaamiseen
 www.mistarahaanopeasti.fi/miten-saada-rahaa

SIJOITTAMINEN
Rahastosijoittaminen
 Kuukausisäästäminen Nordnetissa
 www.sijoittaja.fi/51858/aktiivinen-rahastosijoittaminen-kannattaaharvoin
 www.salkunrakentaja.fi/2017/05/rahastosaastaminen
Osakesijoittaminen
 Kirja: Seppo Saario – Miten sijoitan pörssiosakkeisiin
 Kirja: Kim Lindström – Onnistu osakemarkkinoilla
 http://www.porssisaatio.fi/blog/2017/12/10/nain-aloitatosakesijoittamisen-eli-nyrkkisaantoja-aloittelijalle
 http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen
Asuntosijoittaminen
 Asuntosalkunrakentaja.fi
Vuonna 2015 perustamani sivusto, jossa artikkeleita, e-kirja sekä
asuntosijoittajien sisäpiiri, jonka kautta on mahdollista päästä käsiksi alle
markkinahintaisiin sijoitusasuntoihin.
 Ostanasuntoja.com
Kokeneen asuntosijoittajan Harri Hurun blogi, jossa hän jakaa avoimesti
tietoa
toimivasta
sijoitusstrategiastaan.
Harri
edellyttää
asuntosijoituksissaan ehdotonta kassavirtapositiivisuutta. Harri on
rakentanut
toimintamallinsa
siten,
että
hän
voi
hoitaa
sijoitustoimintaansa paikasta riippumatta vaikka ulkomailla palmun alta.
 Sijoitusasunnot.com
Vastaavanlainen sivusto kuin omamme. Sijoitusasunnot.comista löytyy
myös arvokasta tietoa sekä työkaluja asuntosijoittamiseen.
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Sijoitusasunnot.comin
porukka
on
erikoistunut
kiinteistöjen
jalostamiseen, etenkin isojen asuntojen jakamiseen. Heidän
sähköpostilistansa kautta saa myös tietoa hyvistä sijoitusasunnoista.
 Ostavuokraavaurastu.com
Sivusto, jonka ovat perustaneet Osta, Vuokraa & Vaurastu –kirjan
kirjoittaneet Joonas Orava ja Olli Turunen. Suosittelen blogia ja kirjaa
jokaiselle asuntosijoittamisesta kiinnostuneelle.
Kulta ja muut arvometallit
 http://www.selviydy.com/talous/kulta-sijoituskohteena
 https://sijoitakultaan.fi
Yleinen kullan, hopean ja arvometallien välittäjä
 https://timotikkala.com
Blogi kulta-, hopea- ja raaka-ainesijoittamisesta
 https://blogi.nordnet.fi/platina-ja-palladium-miten-sijoittaa-naihinjannittaviin-arvometalleihin
Startup-sijoittaminen
 Invesdor.com
Joukkorahoitusalusta, jonka kautta voi sijoittaa kasvuyrityksiin myös
pienempiä summia
 Businessangels.fi
Suomalainen bisnesenkeliyhteisö
 Finnish Business Angels Network (FiBAN)
Suomalainen startup-sijoittajien verkosto. Fiban järjestää paljon
tapahtumia ja koulutuksia startup-sijoittamiseen
 Kirja: Startup-sijoittaminen – Antti Parviainen
 Viisi syytä sijoittaa startupeihin
Vertaislainat
 https://matkallavaurauteen.com/vertaislainaus-sijoituksenasuomessa.html
 Fellowfinance.fi
 Fixura.fi
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Metsäsijoittaminen
 www.sijoitusmetsat.fi
S-osuudet
Korkoa maksavat S-ryhmän osuuskaupat
Verovapaa ja käytännössä riskitön tapa saada pienelle sijoitukselle n. 10%:n
tuotto.

VAURASTUMINEN
 www.vaurasnainen.fi
Terhi Majasalmen naisille suunnattu varallisuusvalmennuspalvelu, jonka
tavoitteena on 100 000 vaurasta suomalaista naista.
 www.omistajavaurastu.com
Blogi vaurastumisesta ja sijoittamisesta
 www.passiivistatuloa.com
Blogi sijoittamisesta sekä passiivisten tulojen hankkimisesta
 www.matkaopasvapauteen.com
Blogi läppäriyrittäjyydestä ja vapaammasta matkustelevasta
elämäntyylistä.

MUUTA
 Canva.com
E-kirjojen, logojen ja kuvien teko. Edullinen ja laadukas työkalu.
Tämänkin e-kirjan kansi on tehty Canvalla.
 Slurp Coffee
Tuoretta laatukahvia kotiin toimitettuna. Kahvielämys-palvelulla saat
vastapaahdettuja kahveja kahden viikon välein suoraan kotiin. Käytän
itse ja suosittelen!
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”

On hyvä muista, että koko universumi on, yhtä pientä

poikkeusta lukuunottamatta, luotu muista ihmisistä
–John Andrew Holmes

Copyright © 2018

Pekka Väänänen
pekka@asuntosalkunrakentaja.fi

Vastuuvapaus

Tässä e-kirjassa kerrotut vinkit ja neuvot perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin eikä
niitä siten tulee pitää juridisina, taloudellisina tai muunakaan ohjeena, suosituksena tai
kehotuksena. Vaikka tässä e-kirjassa esitetyt menetelmät ovat tuottaneet hyviä tuloksia,
se ei tarkoita, että tulokset olisivat jokaisen kohdalla samanlaisia. Takuita siitä, että
tämän sivuston sisältämät vinkit ja ohjeet toimisivat jokaisen kohdalla, ei pystytä
antamaan. Jokainen on itse vastuussa omista sekä tämän e-kirjan vinkkeihin perustuvista
päätöksistä ja niiden seurauksista.
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