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Yhdysvaltojen verouudistus elvyttää ja avaa 
verokilpailun 

 

 Marraskuussa tuottokehitys kääntyi negatiiviseksi. Sekä osakkeiden että korkosijoitusten 
tuotot kääntyivät pääosin negatiivisiksi. Sinänsä tapahtuneessa ei ole mitään dramaattista, 
sillä korjausliikkeet ovat luonnollinen osa markkinakehitystä, varsinkin vahvan alkusyksyn 
jälkeen. Päämarkkinoista ainoa poikkeus oli Yhdysvallat, jossa kurssikehitys jatkui vahvana, 
eikä edes dollarin lievä heikentyminen kääntänyt euromääräistä tuottoa negatiiviseksi. 
Euroopassa ja Suomessa kurssit laskivat heijastaen useaa tekijää; tuloskausi on ollut 
lievähkö pettymys, Saksan liittopäivävaalit lisäsivät poliittista epävarmuutta EU:ssa, brexit-
neuvottelut junnaavat paikoillaan ja vahvistunut euro heikentää euroalueen talousnäkymiä. 
Korkomarkkinoilla yrityslainojen tuotto oli marraskuussa negatiivinen, mutta valtionlainat 
antoivat positiivisen tuoton. Valtionlainojen tuottokehitystä tukee EKP:n lokakuussa tekemä 
päätös, että se jatkaa arvopaperiostojaan ainakin ensi vuoden syksyyn saakka. Lisäksi 
Katalonian tilanteen rauhoittuminen tuki Espanjan valtionlainoja. Valuuttamarkkinoilla euro 
vahvistui dollaria ja useimpia muitakin valuuttoja vastaan. Ainoastaan jeni, punta ja Etelä-
Korean won pitivät pintansa.   

 Kehittyvien markkinoiden tuottokehitys heikkeni marraskuussa lähes kaikkien 
päämarkkinoiden osalta. Itä- ja Etelä-Aasian pörssit olivat järjestäen miinuksella, kuten myös 
Latinalaisen Amerikan tärkeimmät markkinat. Ainoastaan Etelä-Afrikka oli selvästi plussalla, 
Venäjän pysyessä likimain paikoillaan. Aasian pörssien osalta oli kyse nimenomaan 
markkinoiden korjausliikkeestä vahvan alkuvuoden jälkeen. Esimerkiksi Etelä-Korean 
osakemarkkinoiden tuotto oli yli 25 % vuoden alusta marraskuun laskun jälkeenkin. Toisaalta 
Kiinan markkinoita rasitti pankkijärjestelmän likviditeetin kiristyminen marraskuussa sekä 
joukkolainakorkojen nousu.  

 

 Yhdysvalloissa kurssit jatkoivat marraskuussa vahvaa nousuaan ja ilman dollarin 
heikentymistä osakemarkkinoiden tuotto olisi tänä vuonna erinomainen. Marraskuussa 
kurssinousua tuki se, että kuun loppua kohden alkoi näyttää entistä todennäköisemmältä, 
että kongressi hyväksyy Trumpin hallinnon ajaman nk. suuren verouudistuksen. 
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Edustajanhuoneen republikaanit olivat hyväksyneet oman versionsa siitä jo aiemmin 
marraskuussa ja joulukuun alussa senaatin republikaanienemmistö puolsi sitä niukalla 
enemmistöllä. Käytännössä nämä kaksi versiota verouudistuksesta sovitetaan nyt yhteen, 
minkä jälkeen presidentti vahvistanee uudistuksen ennen vuodenvaihdetta. Verotus kevenee 
varsinkin kotimaisten pk-yritysten ja keskituloisten kotitalouksien osalta. Yritysverokanta 
laskee 35 %:sta jopa 20 %:iin, mikä muuttaa Yhdysvaltojen tilannetta merkittävästi myös 
kansainvälisen verokilpailun osalta. Toisaalta verojärjestelmän yksinkertaistaminen 
poistamalla lukuisia verovähennyksiä, merkitsee suurten ja globaalien yritysten osalta 
pienempää muutosta kuin uudet veroprosentit antaisivat ymmärtää. Lisäksi muutos tullee 
voimaan vasta 2019. Myös kotitalouksien osalta muutokset ovat vaikutuksiltaan 
moninaisempia kuin veroasteikon alentaminen ja yksinkertaistaminen antaisi ymmärtää. 
Esimerkiksi ne kansalaiset, jotka asuvat korkean osavaltiokohtaisen verotuksen piirissä 
(New York, Kalifornia ym.), hyötyvät varsin vähän uudistuksesta. Ja luonnollisesti ne 
pienituloiset kotitaloudet, jotka eivät ylipäänsä maksa juuri lainkaan veroja, eivät edes voi 
hyötyä verotuksen keventämisestä.  

 Verouudistuksen fiskaalinen vaikutus on merkittävästi taloutta elvyttävä ja se kasvattaa 
liittovaltion budjettialijäämää, vaikka talouskasvu uudistuksen vuoksi nopeutuisikin. Paineet 
lyhyiden ja pitkien korkojen nousuun kasvavat, sillä budjettialijäämät kasvavat, mikä lisää 
joukkolainatarjontaa ja talouskasvun nopeutuminen lisää inflaatiopaineita. FED:n 
rahapolitiikka on siis todennäköisesti kiristymässä ensi vuonna enemmän kuin mitä se ilman 
verouudistusta olisi ollut. Kansainvälisten pääomanliikkeiden kannalta dollari saa 
valuuttamarkkinoilla merkittävästi tukea, sillä sekä voittojen kotiuttamisen että investointien 
kannalta Yhdysvallat on jatkossa aiempaa houkuttelevampi sijoitus- ja sijoittumiskohde. 
Euroopan näkökulmasta Yhdysvaltojen talouskasvun nopeutuminen on luonnollisesti hyvä 
asia, mutta verokilpailun lisääntyminen pakottaa hallitukset vastaamaan Yhdysvaltojen 
haasteeseen ainakin yritysverotuksen osalta, haluttiin tai ei. 

       

 

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota. 
Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio). 

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Marraskuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -2,1 18,2 17,2 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI -2,3 17,5 11,4 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR -2,0 16,1 9,8 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 1,0 9,5 6,9 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -0,7 -5,5 -10,2 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -0,4 6,6 4,9 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -0,2 3,4 2,7 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,3 2,0 1,3 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,33 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia -0,7 5,8 4,6 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen -0,6 3,1 2,2 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat -0,3 6,5 4,5 6,0 6,8 14,1

Front Suomi -3,2 19,3 14,1 15,1 16,9 6,6

Front DM osake -0,4 9,3 6,2 8,6 12,4 19,2

Front EM osake -0,9 16,5 17,0 9,0 1,2 13,8

Front Osake -0,7 12,5 10,5 8,5 7,4 16,8

Front Korko -0,1 3,5 2,6 5,0 -0,1 8,1
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Frontin sijoitusstrategia: Ei muutoksia         

 Frontin sijoitusstrategioita ei muutettu viimeisen kuukauden aikana, eli marraskuun alussa 
ilmestyneen kuukausikatsauksen jälkeen. Tätä ennen, lokakuussa ja marraskuun alussa, 
oli muutettu salkkuja sekä korko- että osakestrategian osalta. 

 Osake- korko ja yhdistelmäsalkkujen tuotot jäivät miinukselle marraskuussa 
markkinakehityksen vuoksi. Eri salkkujen tuotto vastasi siis varsin tarkkaan yleistä 
markkinakehitystä, ainoastaan EM osakesalkku poikkesi positiivisesti ja suomalaisten 
osakkeiden salkku negatiivisti suhteessa markkinakehitykseen (vertailuindekseihinsä). 
Yhdistelmäsalkuissa valuuttakurssikehitys heikensi tuottoa, EM-osakesalkun ylituotto 
paransi sitä.   

 Vuoden lopulla markkinoiden huomio siirtyy ennen kaikkea rahapolitiikkaan ja 
korkomarkkinoihin. Kiinassa korot ovat olleet nousussa ja Yhdysvaltojen verouudistuksen 
jälkeen joudutaan miettimään, mikä on Yhdysvaltojen pitkien korkojen uusi tasapainotaso. 
Lisäksi arviot FED:n korkopolitiikasta seuraavan parin vuoden osalta jouduttaneen 
päivittämään. FED:n seuraava kokous pidetään 13.12. ja 0,25 %-yksikön koronnosto 
tuolloin lienee lähes varmaa. Korko-odotusten nousu lisää ainakin hetkellisesti paineita 
joukkolainojen korkojen nousuun, mikä on lopulta negatiivinen tekijä myös osakekurssien 
nousun kannalta. Toisaalta kohentuneet talouden kasvunäkymät parantavat yritysten 
tuloskasvunäkymiä.  

 Euroopassa pidetään joulukuussa Katalonian alueparlamentin vaalit ja kannatuskyselyjen 
mukaan itsenäisyyttä ajavien puolueiden enemmistö on vaakalaudalla. Vaikka EU:n ja 
euroalueen poliittinen epävarmuus helpottaisi tältä osin, Italiaan liittyvät poliittiset riskit ovat 
kasvussa. Tuoreimpien kannatuskyselyjen mukaan Italian oppositiopuolueet ovat lisänneet 
kannatustaan syksyn aikana ja maata hallitseva, EU- ja euromyönteinen, 
keskustavasemmistolainen PD on jäänyt noin 2-3 %-yksikköä jälkeen suurimmasta 
oppositiopuolueesta (populistinen Viiden tähden puolue). Olennaisempaa on se, että 
keskustavasemmiston koalition kannatus on jäänyt noin 5-7 %-yksikköä keskustaoikeiston 
koalition kannatuksesta. Em. koalition kolme suurinta puoluetta (FI, LN, FdI) ovat 
indikoineet eurokriittisyyttään jo pidempään, kuten myös populistinen viiden tähden puolue. 
Forza Italia on jopa esittänyt rinnakkaisvaluutan käyttöönottoa euron rinnalle. Italian 
parlamenttivaalit pidetään viimeistään toukokuussa 2018. 
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 Yhdysvalloissa poliittinen tilanne on selkiytynyt vuoden lopulla ja maailma joutuu nyt 
lopullisesti hyväksymään sen, että Trumpin hallinto pitää aidosti valtaa seuraavat kolme 
vuotta. Verouudistuksen läpimeno osoitti, että Kongressin republikaanit ovat asettuneet 
ruotuun ja vastaan hangoittelevat poistuvat näyttämöltä yksi toisensa jälkeen. Trump on 
saanut marras-joulukuussa myös muita voittoja, mm. Korkein oikeus siunasi Trumpin 
hallinnon nk. maahantulokieltomääräyksen, joka koskee 8 valtiota ja mikä tärkeintä, 
kongressi muutti osavaltioiden korkeimpien oikeuksien tuomareiden nimitysprosessia. 
Trump tullee virkakautenaan nimittämään enemmän tuomareita kuin yksikään edeltävä 
presidentti pitkiin aikoihin. Korkeimman oikeuden tuomareiden nimitykset vaikuttavat 
merkittävästi ja pitkäaikaisesti siihen, miten Yhdysvallat kehittyy ja miten sitä johdetaan. 
Globaalit rahoitusmarkkinat eivät todennäköisesti ole vielä ymmärtäneet miten merkittäviä 
muutoksia Yhdysvalloissa on viime viikkoina tapahtunut, sillä myös nk. Venäjä-tutkinnat 
ovat osoittautumassa merkityksettömiksi Trumpin hallinnon kannalta. Dollarin pitäisi olla 
suurin hyötyjä tästä kehityksestä.      

 Frontin sijoitusstrategiassa osakkeet ovat yhdistelmäsalkuissa likimain 
neutraaliallokaatiossa.  Korkosijoitusten duraatio on vertailuindeksiä lyhyempi. 
Osakesijoituksissa dollarin ja dollarisidonnaisten valuuttojen paino on tuntuva. Valuuttariski 
on kaiken kaikkiaan hyvin hajautettu ja salkku painottaa turvasatamavaluuttoja. Toisaalta 
osakesalkku on sekä maa- että toimialavalintojen suhteen defensiivinen. Tällä hetkellä 
(7.12.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista 
ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus hellitti kevään ja kesän aikana, mutta 
Alankomaiden, Saksan ja Itävallan vaalien jälkeen on palattu jälleen lähtöruutuun, eli 
euromaiden kyky korjata euron valuvikoja ja edistää liittovaltiohankkeita on jälleen 
rajallinen. Italia on euroalueen suurin riski ja maan ongelmat ovat ratkaisematta ml. 
talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Turvapaikanhakijakriisi, 
pankkijärjestelmän ongelmat ja suuri valtionvelka yhdistettynä poliittiseen 
neuvottomuuteen pitää tilanteen tulenarkana ainakin kevään 2018 
parlamenttivaaleihin saakka. Tärkeimmät oppositiopuolueet ovat lisänneet galluppien 
mukaan kannatustaan syksyllä ja ne ovat jopa väläyttäneet euroeroa tilanteen 
ratkaisemiseksi. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet Italian 
riskiä riittävästi, joten Frontin korkostrategia ja valuuttapainotukset sekä 
osakestrategia säilyvät korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana. Euroopan 
painoa osakesalkuissa pienennettiin kuluvana syksynä.  
    

2) Vaikka osakkeet ovat olleet loppuvuonna taktisesti neutraalipainossa, 
allokaatiostrategian peruslinja, eli yhdistelmäsalkkujen osakepaino, on alipainottaa 
osakkeita tässä markkinasyklin vaiheessa. Strateginen alipainotus koskee 
nimenomaan teollisuusmaiden osakkeita (DM), kehittyvien maiden osakkeet (EM) 
ovat ylipainossa. Osakkeiden arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin ja 
varsinkin toteutuneisiin tuloksiin nähden. Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on 
listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan edullisia. Korkea arvostus olisi 
perusteltua, jos maailmantalouden kasvunäkymät olisivat pidemmällä aikavälillä 
vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. 
Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri on selkiytynyt loppusyksyn aikana, mikä tukee 
talouskasvua, mutta paineet korkojen nousuun ovat kasvussa. Yhdysvalloissa 
yksityisen säästämisen lasku on ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita vuoden 
2009 jälkeen, mutta nyt talousennusteiden mukaan säästämisen lasku olisi 
päättymässä. Optimismi ja verouudistus saattavat kuitenkin ruokkia säätämisen 
laskua lähivuosina enemmän kuin ennustetaan. Osakkeiden tukena ovat sijoittajien 
suuri (ja ehkä perusteeton) riskinottohalu, mutta matalien korkojen tuki on vähitellen 
päättymässä ainakin Yhdysvaltojen osalta.   

 

3) EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee raaka-aineita tuottavia maita, 
Latinalaista Amerikkaa ja maksutaseeltaan heikkoja maita. Itä- ja Etelä-Aasian 
maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. Manner-Kiina on strategisessa 
ylipainossa mm. siksi, että kiinalaiset osakkeet liitetään vuodenvaihteessa 
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aiempaa laajemmin kansainvälisiin osakeindekseihin.     
 

4) DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat perinteisesti 
olleet maltillisia. Alkuvuonna eurooppalaiset osakkeet olivat selvässä ylipainossa. 
Marraskuussa Yhdysvaltojen painoa kasvatettiin samalla kun alkuvuonna vahvasti 
tuottanutta Saksaa pienennettiin. Japanin osakkeet ovat likimain markkinapainossa.  
Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia 
(teknologia, teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä suhdanteiden näkökulmasta 
(tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Teknologiatoimialan sisällä korostuu automaatio 
ja robotiikka, ei niinkään suurimmat globaalit teknoyhtiöt. Alipainotus toimialoissa 
koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia.  

 
5) Korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on vähäisempi kuin vertailusalkussa. 

Yrityslainoissa ylipainotamme edelleen HY-lainoja ja heikoimman luottoluokituksen IG-
lainoja, sillä ne hyötyvät mm. EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmasta. Valtionlainat 
ovat alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla tasolla ja korkean 
tuoton maiden (varsinkin Italian) riskit ovat suuremmat kuin korkotasot antavat 
ymmärtää. Euroalueen valtionlainojen paino on siten lähes olematon. 
Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja. 
Ruotsin kruunu, Sveitsin frangi ja elokuusta alkaen kulta hajauttavat korkosalkun 
valuuttariskiä.  

 
                 7.12.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys

 
 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali Osuus riskistä

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,2% 15,0% -6,8%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,1% 10,0% 13,1%

Matala riski (IG) 17,0% 25,0% -8,0%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,5% 15,0% 1,5%

Kehittyneet (DM) 27,3% 30,0% -2,7%

Käteinen EUR 5,3% 5,0% 0,3%

Muut valuutat 0,9% 0,0% 0,9%

Hyödykkeet 1,9% 0,0% 1,9%
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Vastuunrajoitus, tietosuoja ja suoramarkkinointi 

 
Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen 
käyttöön. Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei ole 
tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus 
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun 
käyttöön. Asiakirjassa oleva tieto ei ole ei ole 
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, 
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on 
syytä tutustua huolellisesti sijoitusmarkkinoihin, 
rahoitusvälineisiin ja erityisesti niiden riskeihin, 
sijoitustoiminnan verotuksellisiin vaikutuksiin sekä 
sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen tai ehtojen 
sisältöön. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että sijoituspalveluun liittyvät kustannukset 
heikentävät sijoitustuottoa, että historiallinen 
arvonkehitys ei ole tae tulevasta vastaavasta 
kehityksestä ja että sijoituksesta voi koitua tappiota 
tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeuttaa tai 
tiettynä aikana estää sijoituksen realisoinnin. 
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero- tai 
liiketoimintaneuvojaansa. 
 
Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden 
soveltuvuusarviointi sekä tarjottavat sijoituspalvelut 
on toteutettu huolellisesti ja asiantuntevasti. 
Asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta 
tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että 
sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään 
rahoitusvälinettä koskevaan yksittäiseen 
markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä 
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. 
 
Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan 
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto 
perustuu lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää 
luotettavina. Front Capital Oy tai sen työntekijät 
eivät takaa asiakirjassa annettujen tietojen, 
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai 
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai 
täydellisyyttä tai siinä esitettyjen asioiden 
soveltuvuutta lukijalle.  
 
 
 
 

Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset 
olemassa olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, 
perustuvat Front Capital Oy:n käsitykseen 
lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta sinä hetkenä, 
kun tiedot on julkaistu eikä Front Capital Oy voi 
antaa takuita laintulkinnan oikeellisuudesta tai 
pysyvyydestä. Lait ja laintulkinta voivat muuttua 
tulevaisuudessa. 
 
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa 
tai julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet 
pidätetään.  
 
Lisätietoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy 
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin 
ruotsiksi ja englanniksi. Lainsäädännön niin 
vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi ennen 
tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n 
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan 
nauhoittaa. Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys, 
jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta, 
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 
Helsinki, puhelin 010 831 51; 
www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on 
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa 
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan 
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa 
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta, 
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front 
Capital Oy:hyn. 
 
Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö 
antaa suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin 
liittyvään suoramarkkinointiin sähköisesti, 
puhelimitse tai postitse koskien Frontin nykyisiä ja 
tulevia tuotteita ja palveluita. Front noudattaa 
suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä 
Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla 
on oikeus saada Frontilta informaatio 
henkilötiedoistaan ja niiden lähteestä sekä oikeus 
kieltää milloin tahansa suoramarkkinointi. 
 
 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.front.fi/
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