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Tämä tutkielma tutkii asuntosijoittamisen kannattavuutta Suomen kaupungeissa 

vuosina 2005–2015. Tavoitteena on määrittää kaupunkikohtaiset tuotot 

hyödyntämällä kaupunkikohtaista hinta-, vuokra-, sekä hoitokuluaineistoa. Myös 

tuottojen keskihajonnalla mitattua riskiä sekä Sharpen indeksiä tarkastellaan 

kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi kannattavuudesta. Asuntosijoittamisen 

kannattavuutta verrataan osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden kannattavuuteen 

samalla ajanjaksolla. 

Tutkimuksen mukaan asuntosijoittamisen tuotoissa ja riskeissä on vain vähäisiä eroja 

kaupunkien välillä. Helsinki osoittautuu kannattavimmaksi kaupungiksi. Suurimmissa 

kaupungeissa pääosa tuotosta muodostuu asunnon arvonnoususta, pienissä 

kaupungeissa vuokratuotto on merkittävämpi tuoton lähde. Jokaisen kaupungin 

asuntomarkkinat osoittautuvat kannattavammiksi sijoituskohteiksi kuin osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinat. Asuntomarkkinoiden korrelaatio osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoiden kanssa on hyvin vähäistä, mikä kertoo hyvistä 

hajautusmahdollisuuksista.  

Tutkimus osoittaa asuntosijoittamisen olevan huomattavan kannattava sijoitusmuoto. 

Sijoittajan halutessa lyhyellä aikavälillä suurta arvonnousua Helsinki ja 

pääkaupunkiseutu ovat parhaat kohteet, mutta tasaista kassavirtaa pitkällä aikavälillä 

preferoivan sijoittajan paras ratkaisu ovat pienet kaupungit.   
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This thesis studies the profitability of a real estate investment in the cities of Finland 

between 2005 and 2015. The object is to determine the returns in specific 

submarkets with the help of data consisting of housing prices, rents and 

management expenses. Also the risk measured with standard deviation of returns is 

examined, as well as the Sharpe ratio, in order to get comprehensive picture of 

profitability. The profitability of real estate markets is compared to profitability of stock 

and bond markets in the same time period. 

According to the results, there are no significant differences in returns or risks 

between real estate sub-markets. Helsinki is proven to be the most profitable city. In 

biggest cities, the bulk of returns consists of appreciation, while in small cities 

received rents are the major source of return. It also turns out that every city’s 

housing markets are more profitable than stock or bond markets. The correlation 

between housing markets and stock or bond markets is slight, indicating good 

opportunities for diversification. 

The study shows real estate investing to be remarkably profitable form of investing. 

Helsinki and Helsinki metropolitan area are the best choices to invest for a person 

who seeks a good appreciation, while small cities can be attractive choices for a 

person who prefers constant cash flow.  
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1 JOHDANTO 

Asuntomarkkinat ovat vakiopuheenaihe suomalaisessa politiikassa sekä mediassa, 

täysin ymmärrettävästi, koskeehan aihe tavalla tai toisella lähes jokaista suomalaista. 

Viime aikoina keskustelun valokeilassa ovat olleet asuntojen hintojen ja vuokrien 

jatkuva kasvu, etenkin pääkaupunkiseudulla mutta myös muissa kasvukeskuksissa, 

sekä siihen liittyvä pula kohtuuhintaisista asunnoista. Suomen 

Hypoteekkiyhdistyksen (2016, 2) mukaan Suomen asuntomarkkinat ovatkin 

jakautuneet kolmeen osaan: Pääkaupunkiseudulla kauppa käy ja hinnat ovat 

kovassa nousussa, kasvukeskuksissa kauppa kasvaa ja hinnat seuraavat kysyntää, 

muualla Suomessa kauppa on vähäisempää ja hinnat laskusuunnassa. Näin 

matalien korkojen aikana myös halvat asuntolainat ovat nousseet keskusteluun. 

Asunto on suomalaisten sijoitussuosikki; vaikka vain seitsemällä prosentilla 

kotitalouksista on sijoitusasunto, 22 prosenttia sellaisesta haaveilisi, jos ostaminen 

olisi mahdollista (OP-Pohjola, 2012). Asuntosijoitus mielletään usein vähäriskiseksi ja 

helposti ymmärrettäväksi sijoitukseksi, jonka arvo heilahtelee vain vähän 

suhdanteiden mukana. Ihmiset pitävät turvallisesta sijoituskohteesta, joka tuo 

vakaata tuottoa ja maksaa itsensä takaisin. Nykyään asuntosijoittaminen on 

arkisempaa koko kansan huvia, jonka suosiota on nostanut myös ylikuumentuneet 

vuokra-asuntomarkkinat (Säästöpankki, 2016). 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään asuntosijoittamisen toteutuneita tuottoja 

vuosina 2005–2015. Kun puhutaan asuntosijoittamisesta, kyse on yleensä asunnon 

tai asuntojen ostamisesta ja niiden vuokraamisesta toisten ihmisten asumiskäyttöön. 

Kuten jo todettiin, Suomen asuntomarkkinat ovat jakautuneet selkeästi kolmeen 

osaan, ja tutkimuksessa pyritäänkin vertailemaan erilaisten alueiden 

asuntomarkkinoita keskenään. Vertailuun otetaan myös mukaan osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoilta saatu tuotto samalla ajanjaksolla. Tutkimuksessa 

tehdään myös silmäys asuntosijoittamisen riskisyyteen, jotta saadaan kuva kyseisen 

sijoitusmuodon tuotto-riski-suhteesta.  
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Tutkimuksen aihe on mielenkiintoinen etenkin ajankohtaisuutensa vuoksi; yleisen 

mielipiteen mukaan viime vuodet ovat olleet asuntosijoittamiselle otollisia halpojen 

lainojen ja nousevien hintojen ilmapiirissä. Aiheen kiinnostavuutta lisää myös se, että 

kyseinen sijoitusmuoto on varsin yleinen, ja sen suosiota ovat viime vuosina 

kasvattaneet erilaiset asuntosijoitusrahastot. Myös kiinteistösijoitusyhtiöt eli REITit 

(Real Estate Investment Trust) ovat lähivuosina rantautuneet Suomeen 

(Talouselämä, 2009).  

Asuntomarkkinoita on tutkittu paljon, mutta suurin osa tutkimustiedosta sijoittuu 

Yhdysvaltojen markkinoille. Lisäksi suuri osa tutkimustiedosta sijoittuu 90-luvulle tai 

2000-luvun alkuun, jolloin sijoitusympäristö on ollut melko erilainen kuin nykypäivänä. 

Suomen asuntomarkkinoita on tutkittu kohtalaisen vähän, ja pääpaino on ollut 

ainoastaan asuntojen hinnoissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin saada 

tarkempaa tietoa koskien yksittäisten kaupunkien asuntomarkkinoita. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on saada käsitys asuntosijoittamisen 

kannattavuudesta keskipitkällä aikavälillä Suomessa. Myös asuntosijoittamisen 

erityispiirteitä sekä tuoton muodostumista pyritään kuvaamaan. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös selvittää kaupunkien välisiä eroja asuntosijoittamisen 

näkökulmasta ja pohtimaan erojen merkitystä sijoittajalle. Lisäksi pyritään saamaan 

kuva asuntosijoittamisen tuottojen ja riskien eroista verrattuna osakemarkkinoihin. 

Päätutkimusongelmana on: 

”Kuinka kannattavaa asuntosijoittaminen Suomen eri kaupungeissa on?”. 

Päätutkimusongelmaan pyritään samaan vastaus alaongelmien avulla, jotka ovat: 

”Onko asuntosijoittamisen tuotoissa eroja Suomen eri kaupunkien välillä, ja 

jos on, niin millaisia ne ovat?”  

”Miten asuntomarkkinoiden tuottojen ja riskien välinen suhde eroaa osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoista?”.  
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Tutkimuksen aihetta lähestytään rahoitusteoreettisesta näkökulmasta. 

Sijoitushyödykkeelle voidaan laskea tuotto, kun tiedetään siitä saatu kassavirta ja 

siitä aiheutuneet kulut sekä sen arvon kehitys tietyllä aikavälillä. Asunnon tuotto 

voidaan määrittää vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi osakkeen. Kun osakkeen 

tuoton laskennassa tulee ottaa huomioon osinko, asunnon ollessa kyseessä otetaan 

huomioon nettovuokratuotto eli vuokratuottojen ja asunnon hoitokustannusten erotus 

(Vaihekoski 2004, 131).  

Kuitenkaan pelkästään tuottojen tarkastelu ja vertaaminen keskenään ei ole 

kovinkaan mielekästä. Tuottojen ja riskien sanotaan kulkevan käsi kädessä, joten 

riskien jättäminen kokonaan tarkastelun ulkopuolelle saattaisi jättää paljon 

kysymysmerkkejä. Tuottojen vertailua laajennetaan sijoitusmuotojen riskisyyteen 

sekä Sharpen indeksiin, joka kertoo sijoituskohteen suoriutumisesta verrattuna 

toiseen ajankohtaan tai kahden eri sijoituskohteen suoriutumisesta samana 

ajankohtana (Jobson & Korkie 1981, 890). Lisäksi asuntojen hintojen ja vuokrien 

välistä suhdetta tullaan tarkastelemaan. Tämä suhdeluku voi kertoa merkkejä 

asuntomarkkinoiden hintakuplista ja on verrattavissa osakemarkkinoiden p/e-lukuun. 

(Mäki-Fränti, Lahtinen, Pakarinen & Esala 2011, 12; Holappa, Huovari, Karikallio & 

Lahtinen 2015, 30). 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa asuntosijoittamista tutkitaan yksityisen asuntosijoittajan 

näkökulmasta, jolloin institutionaaliset sijoittajat rajataan sen ulkopuolelle. Tutkimus 

keskittyy ainoastaan Suomen asuntomarkkinoihin, tarkemmin vapaarahoitteisiin 

omistusasuntoihin, jotka ovat kerros- tai rivitaloja. Yksityishenkilön voidaan olettaa 

hyvin suurella todennäköisyydellä valitsevan sijoitusasuntonsa näiden rajausten 

sisäpuolelta, ja lisäksi näin tutkittava aineisto saadaan riittävän homogeeniseksi. 

Vertailtavat kaupungit ovat Helsinki, Tampere, Kuopio, Jyväskylä sekä Turku, joiden 

lisäksi myös pääkaupunkiseutu (PKS) otetaan mukaan vertailuun. Näin tutkimukseen 

saadaan erikokoisia kaupunkeja, joissa hinta- ja vuokratasot ovat viime vuosina 

kehittyneet eri tavoin. Pääkaupunkiseudun lisäksi Helsinki on syytä ottaa mukaan 

tutkimukseen myös itsenäisesti, sillä sen asuntomarkkinat ja hintataso eroavat niin 

paljon myös naapurikunnistaan. Tampere ja Turku edustavat tutkimuksessa 
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merkittäviä kasvukeskuksia, Jyväskylä ja Kuopio edustavat pienempiä, mutta 

merkittävästi kasvavia kaupunkeja. Tutkimukseen olisi ollut erittäin mielenkiintoista 

ottaa mukaan myös pieni kaupunki, jonka väkiluku ja asuntojen hintataso ovat viime 

vuosina olleet laskussa, mutta sellaisesta ei ollut saatavilla riittävää aineistoa 

tutkimuksen aikavälille. Osakemarkkinoita kuvattaessa käytetään Seligson & Co:n 

OMX Helsinki 25 –indeksirahastoa, joka kuvaa hyvin hajautettua suomalaisista 

osakkeista koostuvaa sijoitussalkkua. Joukkovelkakirjamarkkinoita kuvataan Suomen 

valtion 10-vuotisten joukkovelkakirjojen kokonaistuottoindeksillä. Näiden rajausten 

avulla tutkimus saadaan pidettyä tarpeeksi tiiviinä, ja sen tulokset ovat myös 

paremmin yleistettävissä. 

Aikajänteeksi on valittu vuodet 2005–2015. Kun tiedetään yksityishenkilöiden 

asuntosijoituksien olevan yleisesti hyvin pitkäaikaisia, on tutkimuksen melko pitkä 

aikajänne perusteltu. Aikavälin pituutta rajoittaa riittävän ja keskenään 

vertailukelpoisen datan saatavuus tutkimuksessa mukana olevista kaupungeista. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Luvussa 2 käsitellään asuntojen ja 

asuntomarkkinoiden erityispiirteitä, tehdään katsaus Suomen asuntomarkkinoihin ja 

kerrotaan asuntosijoittamisesta. Luku 3 avaa teoriaa asuntosijoittamisen tuotoista ja 

riskeistä sekä menestysmittareista ja asuntomarkkinoiden hinta-vuokrasuhteesta. 

Luvussa 4 tehdään katsaus aikaisempiin aihetta käsitelleisiin tutkimuksiin Suomesta 

ja muista maista. Luvussa 5 esitellään tutkimuksen aineisto ja luvussa 6 

tutkimustulokset. Luku 7 esittää vielä yhteenvedon ja johtopäätökset tästä 

tutkimuksesta.  
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2 ASUNTO INVESTOINTIKOHTEENA 

Vaikka asunnosta saatuihin tuottoihin suuressa kuvassa vaikuttavat samat 

makroekonomiset tekijät kuin rahoitusvarallisuuden tuottoihin, on asunto monien 

erityispiirteidensä vuoksi lopulta hyvin erilainen sijoituskohde muihin verrattuna 

(Oikarinen 2007, 33). Tässä luvussa tarkastellaan näitä asuntomarkkinoiden ja – 

sijoittamisen erityispiirteitä sekä luodaan silmäys suomen asuntomarkkinoiden viime 

vuosikymmenten kehitykseen. 

2.1 Asuntomarkkinoiden erityispiirteitä 

Yksi asuntomarkkinoiden erityispiirteistä on, että asunnot ovat melko heterogeenisiä 

sijoituskohteita eli niiden ominaisuudet poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi 

osakemarkkinoilla samat osakkeet ovat täysin identtisiä toisiinsa nähden, jolloin ne 

myös ovat samanhintaisia. Täysin identtisillä asunnoilla käydään kauppaa erittäin 

harvoin, ja tämä vaikeuttaa yksittäisen asunnon arvonmääritystä tietyllä ajanhetkellä 

(Kuosmanen 2002, 81). Esimerkiksi asunnon ikä, kunto, koko sekä rakennuksessa 

käytetyt materiaalit vaikuttavat sen arvoon. Asunnon fyysisten ominaisuuksien lisäksi 

sen arvoon vaikuttaa olennaisesti sijainti ja kysyntä alueella; asunto syrjäseudulla 

mitä luultavimmin maksaa vähemmän kuin täysin identtinen asunto suurkaupungin 

keskustassa. (Laakso 1997, 24–25) Asuntojen kiinteän sijainnin vuoksi niiden 

markkinat ovat usein hyvin paikalliset, joiden sisällä (neliö)hintojen kuitenkin voidaan 

olettaa olevan suhteellisen samalla tasolla (Manganelli 2015, 10).   

Asuntomarkkinoita leimaa myös epätäydellisyys, joka johtuu tiedon puutteesta 

koskien asuntojen hintojen muodostusmekanismeja sekä asymmetrisestä 

informaatiosta ostajien ja myyjien välillä (Manganelli 2015, 8-9). Asuntojen hintojen 

on kuitenkin todettu olevan hyvin ennustettavissa menneiden hintojen perusteella, eli 

hintojen väillä on suurta autokorrelaatiota (Quigley 1999, 7-8). Asuntomarkkinoille on 

myös tyypillistä asuntojen tarjonnan joustamattomuus sekä lyhyeksi myynnin vaikeus 

(Zheng, Chau, & Hui 2015, 426–427).  

Asuntojen arvostusta hankaloittavat myös muun muassa niiden jakamattomuus, 

suhteellisen korkea kauppahinta, heikompi likviditeetti moniin muihin sijoituskohteisiin 

verrattuna, kaupankäynnin suuret transaktiokustannukset sekä osakkeisiin verrattuna 



6 
 

suurempi epäsystemaattinen riski (Cannon, Miller & Pandher 2006, 519; Vaihekoski 

2004, 131). Juuri asunnon jakamattomuus aiheuttaa suuren kauppahinnan, jolloin 

sijoitus asuntoon vaatii suuren määrän pääomaa. Osittain asuntojen 

heterogeenisyyden vuoksi niille ei ole julkista markkinapaikkaa samaan tapaan kuin 

osakkeille ja joukkovelkakirjoille, mikä entisestään lisää hintainformaation puutetta. 

Hintainformaation puute näkyy suurina transaktiokustannuksina varsinkin 

yksityishenkilöille. Kustannuksia syntyy hintatietojen saannista, välityspalkkioista 

sekä muutosta. Asunnon ostaminen tai myyminen vie myös suhteellisen paljon aikaa. 

(Oikarinen 2007, 33–34) Asunnon ostosta pitää myös maksaa varainsiirtovero, mikä 

lisää kustannuksia.  

Transaktiokustannuksiin liittyy myös likviditeetti, joka on asuntomarkkinoilla pienempi 

kuin esimerkiksi osakemarkkinoilla. (Oikarinen 2007, 36) Osakkeen voi halutessaan 

myydä ja muuttaa rahaksi hyvin nopealla aikataululla, kun taas asunnon arvon 

realisointiin voi kulua jopa kuukausia. Mahdollisimman hyvä likviditeetti onkin haluttu 

ominaisuus asunnossa, jotta arvonnousu voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin 

ja toisaalta arvon laskiessa asunto voidaan mahdollisimman nopeasti myydä (Ho 

2002, 745). Oikarisen (2007,36) mukaan juuri suurten transaktiokustannusten sekä 

asuntojen epälikvidiyden vuoksi asunto onkin usein hyvin pitkäaikainen sijoitus, 

varsinkin yksityishenkilölle. 

2.2 Suomen asuntomarkkinat 

Suomessa asuntomarkkinat on jaettu kahteen osaan: yksityisellä sektorilla asuntoja 

myydään ja ostetaan markkinahinnoin, kun taas julkisesti säännellyllä sektorilla 

myyntihinnat ja vuokrat ovat valvottuja (Oikarinen 2007, 57). Tässä luvussa 

keskitytään tarkastelemaan ainoastaan vapaarahoitteisten asuntojen markkinoita.  

Suomen asuntomarkkinoita leimaa siis vahva kolmijako. Tämänkaltainen jako johtuu 

pääosin kaupungistumisesta, joka kasvattaa asumisen kysyntää etenkin 

pääkaupunkiseudulla. Vaikka nykyinen kaupungistuminen ei ole yhtä voimakasta 

kuin 1960–1980-luvuilla, nostaa kysynnän kasvu hintoja kasvukeskuksissa (Holappa 

et al. 2015, 35). Menneinä vuosikymmeninä Suomen asuntojen hintakehitykselle on 

ollut tyypillistä trendimäisyys ja kohtalaisen alhaiset vaihtelut lyhyen ajan sisällä, 
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esimerkiksi paljon pienemmät kuin OMX Helsinki 25 –indeksillä. Osakemarkkinoilla 

nähtyjä rajuja pudotuksia tai nousuja hinnoissa ei asuntomarkkinoilla ole koettu, 

hinnat ovat kuitenkin olleet tasaisessa nousussa pieniä notkahduksia lukuun 

ottamatta. (Orava & Turunen 2013, 26–31) Kivistön (2012, 4-5) mukaan Suomen 

asuntohintojen kasvu on muihin maihin verrattuna keskikastia. Finanssikriisin jälkeen 

Euribor-korot ovat laskeneet ennätyksellisen alhaisiksi, jopa negatiivisiksi (Suomen 

Pankki 2016). Tämän vuoksi omistusasunnon ostaminen lainarahalla on ollut viime 

vuodet erittäin edullista, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut asuntohintojen kasvun 

jatkumiseen.  Kuviossa 1 on esitetty Suomen vanhojen osakeasuntojen hintojen 

kehitys vuosina 1994–2015. Pääkaupunkiseudun hintatason selvästi ripeämpi 

kasvuvauhti muuhun maahan verrattuna näkyy selvästi. Viime vuosina muualla 

maassa hinnat ovat jopa laskeneet hiukan johtuen kauppamäärien laskusta (Holappa 

et al. 2015, 19).  

 

Kuvio 1. Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi, 1994=100 

Myös vuokrat Suomessa ovat nousseet tasaisesti vuosikymmenien ajan, ja 

nimellisvuokrien aleneminen on ollut erittäin harvinaista. Keskimäärin vuokrat ovat 

nousseet inflaatiota ripeämmin, mikä on asuntosijoittajan kannalta edullinen tieto. 

Vuokrat nousivat jopa 1990-luvun laman aikana vuokra-asuntojen kysynnän kasvun 

seurauksena. (Orava & Turunen 2013, 33–36) Kuvio 2 havainnollistaa kerros- ja 

rivitalojen vuokrakehitystä Suomessa samalla aikavälillä. Myös vuokrien kehityksen 

kohdalla on havaittavissa selvä ero pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. 

Huomattavaa on, että viime vuosina vuokrat näyttävät olleen selvästi jyrkemmässä 
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kasvussa kuin asuntojen hinnat. Vuokrien kasvu viime vuosina johtuu pienten 

vuokra-asuntojen kysynnän kasvusta sekä suhdannetilanteesta, joka on vähentänyt 

kotitalouksien halukkuutta omistusasunnon ostoon (Holappa et al. 2015, 28). 

Kuvioissa tulee ottaa huomioon, että muu maa pitää sisällään sekä kasvukeskukset 

että taantuvat alueet, joten niiden perusteella ei voi tehdä yksittäisten kaupunkien 

osalta johtopäätöksiä. 

 

Kuvio 2. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen vuokraindeksi, 1994=100 

2.3 Asuntosijoittaminen 

Asunto nähdään yleisesti kulutushyödykkeenä, mutta sen ohella useasta myös 

investointina (Lin Lee 2008, 352). KnightFrankin (2007, 15) mukaan asunnon ostajat 

painottavat investointinäkökulmaa paljon käytännön tarpeiden ohella valitessaan 

omistusasuntoa. Asuntoja voidaan hankkia myös ainoastaan sijoitusmielessä, jolloin 

ostaja jättää omat kulutustarpeensa huomioimatta ostopäätöksessään ja painottaa 

ainoastaan asunnon kannattavuutta sijoituskohteena. Erityisesti kerrostaloasunnot 

ovat sijoittajien suosimia kohteita. Yksityishenkilön ja myös institutionaalisen 

sijoittajan on joskus vaikeaa arvioida asunnon merkitystä pelkästään 

sijoitushyödykkeenä juuri sen kulutushyödykeominaisuuden vuoksi (Kuosmanen 

2002, 9). Kun puhutaan asuntosijoittamisesta, kyse on yleensä asunnon tai 

asuntojen ostamisesta ja niiden vuokraamisesta toisten ihmisten asumiskäyttöön.  
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Asuntosijoittamiselle on tyypillistä suuren velkavivun käyttäminen. Pankit myöntävät 

yleensä lainaa 70–80 prosenttia asunnon kauppahinnasta, sillä asunto itse toimii 

lainan vakuutena. Näin siis sijoitusta ei tarvitse tehdä pelkästään omalla pääomalla, 

ja asunnon vakuusarvo on yleensä paljon korkeampi kuin esimerkiksi osakkeiden 

(Orava & Turunen 2013, 37–38). Vaihekosken (2004, 130–131) mukaan 

kiinteistöalan sijoittajan huomio on osake- ja joukkolainapuolella työskentelevää 

ihmistä useammin maantieteellisissä, demografisissa sekä arkkitehtuurisissa 

seikoissa. Myös poliittisten voimien ja kansantalouden trendien tunteminen on 

asuntosijoittajalle tarpeellista.  

Asunnot tuovat sijoitussalkkuihin usein hajautushyötyjä vähentäen kokonaisriskiä 

niin, ettei salkun tuotto kuitenkaan pienene. Asunnot voivat toimia myös hyvänä 

suojana inflaatiota vastaan. (Vaihekoski 2004, 131) Asuntoa pidetään yleisesti 

rauhallisesti käyttäytyvänä ja turvallisena sijoituskohteena, jonka tuotto ei heilahtele 

niin paljon kuin osakemarkkinoilla, mutta on kuitenkin melko korkeaa (Falzon, Halle & 

McLemore 2003, 69).  
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3 TUOTTO JA RISKI ASUNTOSIJOITTAMISESSA 

Sijoituksen tuoton ja riskin välillä voidaan pääsääntöisesti sanoa olevan positiivinen 

yhteys: mitä suurempi on odotettu tuotto, sitä suurempi myös sijoitukseen sisältyvä 

riski on (Cannon et al. 2006, 519). Kuitenkin Hanin (2013, 881) mukaan 

asuntosijoituksen tuoton ja riskin käänteinenkin suhde on mahdollinen. Hänen 

mukaansa joissakin Yhdysvaltain nopeasti kasvavissa kaupungeissa, joissa 

uudisrakentaminen ei pysy väestönkasvun mukana, voi asuntomarkkinoiden riskin 

kasvaminen pienentää sijoittajien tuottovaatimusta. Tuoton ja riskin läheisestä 

suhteesta johtuen pelkästään asuntosijoituksen tuoton tuijottaminen ei ole 

mielekästä. Tässä luvussa käydään läpi asuntosijoituksen tuoton muodostumista 

sekä asuntoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä. Myös tuoton ja riskin määritystavat 

tämän tutkimuksen osalta esitellään.  

3.1 Tuoton muodostuminen 

Periaatteessa minkä tahansa sijoituskohteen tuotto voidaan laskea samalla tavalla. 

Hyvin usein sijoituksen tuotto koostuu pääomatuotosta ja osinkotuotosta. 

Pääomatuotto määräytyy sijoituskohteen hinnanmuutoksesta ja osinkotuotto 

sijoitusperiodin aikana maksetuista osingoista tai koroista (Nikkinen, Rothovius & 

Sahlström 2002, 22). Kuten myös esimerkiksi osakesijoittamisessa, asuntosijoituksen 

tuottavuudella on nämä kaksi aspektia: säännöllinen vuokrista saatava kassavirta 

sekä spekulointi asunnon jälleenmyyntiarvon nousulla (Goddard & Marcum 2012, 2-

3). Varsinkin sijoittajille, jotka omistavat ja vuokraavat samaa asuntoa jopa 

vuosikymmeniä, vuokratuloista muodostuva tuotto on suuressa roolissa (Oikarinen 

2007, 36). Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla asunnoista saatu vuotuinen 

kassavirta on ollut 7-9 %, kun valtion joukkovelkakirjoilla se on ollut n. 4 % ja 

osakkeilla vain n. 2 % (Falzon et al. 2003, 70). 

Asuntosijoituksen tuottoon vaikuttaa kuitenkin myös kustannukset, joita siitä koituu. 

Edellisessä luvussa käsitellyt kaupankäynnin kustannukset voivat olla 

asuntokaupassa huomattavat, joiden lisäksi myös taloyhtiön hoitokulut sekä 

suunnitelmanmukaiset remontit vaikuttavat pienentävästi asunnosta saatuun 

tuottoon. Asunto hankitaan usein suurella määrällä velkarahaa, ja luonnollisesti velan 
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korkokustannukset pienentävät sijoittajan käteen jäävää nettovuokratuottoa. Lainaa 

kuitenkin kannattaa käyttää, etenkin jos asunnon tuotto ylittää lainan korkoprosentin, 

jolloin osa lainarahalla saadusta tuotosta jää sijoittajalle itselleen. Tässä 

tutkimuksessa kustannuksista otetaan huomioon vain taloyhtiön hoitokulut 

mahdollisimman hyvän vertailtavuuden saavuttamiseksi.  

Asuntosijoituksen tuotto yhdeltä sijoitusperiodilta voidaan laskea osakkeen tapaan 

yksinkertaisella kaavalla, joka yhdistää pääoma- ja osinkotuoton (Fuller & Farrel 

1987, 47): 

 
𝑅𝑡 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+

𝐷𝑡 − 𝐶𝑡

𝑃𝑡−1
 (1) 

jossa 𝑃𝑡−1 on asunnon arvo sijoitusajankohdan alussa, 𝑃𝑡 asunnon arvo 

sijoitusajankohdan lopussa, 𝐷𝑡 asunnon vuokratuotto ja 𝐶𝑡 asunnon hoitokulut.  

Monissa asuntomarkkinoiden tuottoja käsitelleissä tutkimuksissa (esim. Hielber & 

Sydow 2011; Iacoviello & Ortalo-Magne 2003; Englund, Hwang & Quigley 2002) 

tuotot on laskettu käyttämällä logaritmitransformaatiota: 

 𝑅𝑡 = ln(𝑃𝑡 + 𝐷𝑡 − 𝐶𝑡) − ln (𝑃𝑡−1) (2) 

Kuosmanen (2002, 42–44) vertaili tutkimuksessaan aritmeettista ja geometrista 

tuottojen mittaustapaa ja havaitsi, että molemmilla mittaustavoilla eri kaupunkien 

tuotot olivat ääripäiden osalta samassa järjestyksessä, mutta niiden välissä järjestys 

vaihteli. Kuosmasen (2002, 32–33) mukaan tavallisia tuottoja voidaan käyttää, jos 

oletetaan sijoittajan uudelleenallokoivan sijoitusportfolionsa joka periodin päätteeksi. 

Jos taas sijoitukset säilyvät samoina periodista toiseen, logaritmitransformoidut tuotot 

ovat parempi tapa mitata sijoituksen tuottoa, sillä niiden avulla päästään 

geometriseen keskiarvoon. Myös Cooper (1996, 161) toteaa aritmeettisen keskiarvon 

soveltuvan paremmin lyhyelle aikavälille, ja geometrisen keskiarvon pitkälle 

periodille. Aritmeettinen keskiarvo ei huomioi koron korkoa, joten se yliarvioi todellista 

tuottoa, jos sijoituksia ei muuteta periodin lopussa. Logaritmimuunnosta voidaan 

perustella myös tuottosarjojen jakaumaominaisuuksilla, jos sarjat ovat log-

normaalijakautuneita. Pitkittäistutkimuksissa käytetään useimmiten 
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logaritmitransformoituja tuottoja. (Kuosmanen 2002, 41) Tässä tutkimuksessa 

asuntosijoituksen tuotot määritetään kaavan (2) mukaan logaritmitransformaation 

avulla. 

Määritettäessä osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottoa tietyltä aikaväliltä, 

käytetään niin ikään logaritmitransformaatiota. Tuotto voidaan määrittää kaavalla 

(Vaihekoski 2004, 194): 

 
𝑅𝑡 = ln (

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
), (3) 

jossa 𝑃𝑡−1 on arvopaperin arvo sijoitusajankohdan alussa ja 𝑃𝑡 arvopaperin arvo 

sijoitusajankohdan lopussa. 

3.2 Riskit ja niiden mittaaminen 

Riskiä voidaan pitää todennäköisyytenä sille, että sijoituksen toteutunut tuotto 

poikkeaa sen odotetusta tuotosta (Nikkinen et al. 2002, 28). Asuntosijoittaminen 

sisältää samoja riskejä kuin esimerkiksi sijoittaminen osakemarkkinoille. Esimerkiksi 

korkotason nousu vaikuttaa negatiivisesti asuntosijoituksen tuottoon. (Oikarinen 

2007, 35) Myös inflaatio voi heikentää asunnon reaalista arvoa. Korkoriski ja 

inflaatioriski ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, koska inflaation kiihtyessä yleensä 

korkotaso kohoaa. (Nikkinen et al. 2002, 29) Kuitenkin yleisen käsityksen mukaan 

asuntojen inflaatioriski on pientä, sillä omistaja voi mukauttaa omaa 

tuottovaatimustaan asunnosta inflaation mukaan (Raimond & Steffen 2002, 48). 

Hintariski on myös asuntosijoittamisessa läsnä; vaikka asuntojen hinnat voivat 

nousta pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti, on markkinoilla aina mahdollisuus hintatason 

korjaantumiseen alaspäin jopa jyrkästi (Curcio, Anderson & Guirguis 2014, 64). Myös 

muut makrotason muutokset taloudessa heijastuvat asuntomarkkinoille. 

Ominaisuuksiensa vuoksi asuntosijoittaminen sisältää myös riskejä, joita 

rahoitusomaisuuteen ei liity, kuten kohonneet ylläpitokustannukset tai fyysisen 

rakennuksen arvonalentuminen. (Oikarinen 2007, 35)   

Myös asunnon vuokraamiseen liittyy riskejä. Jos syystä tai toisesta asuntoon ei löydy 

vuokralaista, jää vuokratuotto tyhjiltä kuukausilta saamatta. Vuokralainen voi myös 
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osoittautua haluttomaksi maksamaan vuokraa tai hän voi omalla toiminnallaan 

aiheuttaa vahinkoa asunnolle. Myös vuokrataso voi laskea merkittävästi esimerkiksi 

vuokra-asuntojen lisääntyneen tarjonnan seurauksena. Taloyhtiön vastike voi myös 

nousta merkittävästi, tai taloyhtiötä kohdata odotettua laajempi tai kalliimpi remontti. 

Riskejä voivat aiheuttaa myös poliittiset päätökset, joiden seurauksena esimerkiksi 

verot nousevat tai tukijärjestelmää leikataan. (Orava & Turunen 2013, 197–198) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa asuntojen hintojen ja vuokrien 

vaihteluihin liittyviin riskeihin.  

Sijoituksen riskiä voidaan kuvata volatiliteetilla, eli kuinka paljon sijoituksen tuotto 

vaihtelee odotusarvonsa ympärillä. Volatiliteettia mitataan yleisesti tuottojen 

keskihajonnan avulla (Fuller & Farrel 1987, 49): 

 

𝑆𝑇𝐷𝑖 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑅𝑖𝑡 − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (4) 

jossa 𝑛 on periodien lukumäärä, 𝑅𝑖𝑡 periodin t tuotto ja  �̅�𝑖 keskimääräinen tuotto. 

Kuosmasen (2002, 43) mukaan keskihajonta ja keskipoikkeama korreloivat parhaiten 

riskin mittareista asuntomarkkinoiden tuottojen kanssa ja ovat sen vuoksi 

käyttökelpoisimpia aiheen tutkimuksessa. Keskihajontaa on käytetty laajasti alan 

tutkimuksissa asuntomarkkinoiden riskin mittarina (esim. Lin Lee 2008; Holliday & 

Eisenberg 2002).  

Näin ollen sijoitus sisältää sitä enemmän riskiä mitä enemmän hajautuneempia sen 

toteutuneet tuotot ovat odotetun tuoton ympärillä (Manganelli 2015, 139). Riskiä 

määritettäessä huomio on kuitenkin usein menneisyydessä tulevaisuuden sijaan. 

Toteutuneiden tuottojen avulla voidaan tehdä arvioita tulevaisuuden tuotoista, mutta 

tosiasiassa menneisyys ei välttämättä kerro mitään tulevaisuudesta. Sijoittajan 

ainoana keinona on pyrkiä määrittämään mahdollisia riskejä tulevaisuudessa ja 

niiden realisoitumisen todennäköisyyksiä.  
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Markowitzin (1952) kehittämän modernin portfolioteorian mukaan sijoituksen riskiä 

pystytään pienentämään hajauttamalla eli sijoittamalla kohteisiin, joiden tuotot 

korreloivat toistensa kanssa vähän tai eivät lainkaan. Sijoituskohteen kokonaisriski 

voidaankin jakaa systemaattiseen eli markkinariskiin ja epäsystemaattiseen eli 

idiosynkraattiseen riskiin. Epäsystemaattinen riski on mahdollista poistaa 

hajauttamalla, jolloin portfolion riski koostuu markkinoiden sisältämästä 

systemaattisesta riskistä. Tällöin kiinnostus kohdistuu markkinoiden heilahteluihin ja 

niiden vaikutukseen yksittäisiin sijoitushyödykkeisiin. (Kuosmanen 2002, 11–12; 

Nikkinen et. al. 2002, 30–31) Suuren yksikköhintansa vuoksi asunto muodostaa 

usein suuren osan kotitalouksien sijoitusportfoliosta, ja tämän vähäisen hajautuksen 

myötä myös idiosynkraattisen riskin osuus on suuri (Miller & Pandher 2008, 13). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään vain tuottojen keskihajonnalla mitattavan 

kokonaisriskin tutkimiseen, eikä oteta kantaa kuinka kokonaisriskiä olisi mahdollista 

hajauttaa mahdollisimman pieneksi.  

3.3 Menestysmittarit 

Menestysmittarit kertovat sijoituskohteen tai sijoitusportfolion suoriutumisesta 

verrattuna toiseen ajankohtaan tai kahden eri sijoituskohteen tai portfolion 

suoriutumisesta samana ajankohtana. Ne voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

ensimmäisessä luokassa on keskihajonnalla mitattuun riskiin perustuvat mittarit, 

toiseen luokkaan kuuluu systemaattiseen riskiin perustuvat mittarit. Kolmannen 

luokan menestysmittarit eivät käytä hyväkseen riskinhinnoittelumallia, vaan laskevat 

keskiarvotuoton ennen testiajanjaksoa ja keskiarvotuoton ennustevirheet 

testiajanjaksolta. (Jobson & Korkie 1981, 890) Menestysmittarit siis sisällyttävät 

toteutuneen tuoton ja riskin yhteen tunnuslukuun (Jones 2007, 610). 

William Sharpen kehittämä Sharpen indeksi on yksi yleisimmistä 

menestysmittareista. Se suhteuttaa sijoituksen riskipreemion sen tuottojen 

keskihajontaan eli sijoituksen kokonaisriskiin. Mitä suurempi Sharpen indeksi on, sen 

menestyneempi sijoitus on ollut. Riskipreemioksi kutsutaan sitä osaa tuotosta, joka 

ylittää riskittömän tuoton. Sharpen indeksi voidaan laskea kaavalla: (Jones 2007, 

610–611) 
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𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖
 (5) 

jossa 𝑅𝑖  on sijoituksen i tuotto, 𝑅𝑓 riskitön tuotto ja 𝜎𝑖 tuottojen keskihajonta. 

Jack Treynorin kehittämä Treynorin indeksi on Sharpen indeksin kanssa hyvin 

samankaltainen, erona se, että sijoituksen riskipreemio suhteutetaan sen beeta-

kertoimeen. Beetaa voidaan käyttää kuvaamaan kokonaisriskin systemaattista osaa, 

jota ei voida hajauttamalla hävittää. (Jones 2007, 612) Treynorin indeksi on siis 

käyttökelpoinen etenkin tehokkaasti hajautetun portfolion tapauksessa, jolloin 

epäsystemaattisen riskin voidaan ajatella olevan olematon. Sharpen indeksi on 

käyttökelpoisempi, kun sijoittajalla on vain yksi sijoitus salkussaan. (Sharpe 1966, 

128–129) 

3.4 Hinta-vuokrasuhde 

Poterban (1984, 731–732) sekä Kivistön (2012, 11–12) mukaan sijoittajan voidaan 

olettaa haluavan asuntomarkkinoilta vuokratuottoa, joka vastaa vaihtoehtoisista 

sijoituskohteista saatavaa tuottoa. Vuokratasoon vaikuttaa asuntojen hintojen lisäksi 

pääoman käyttökustannukset, jotka määräytyvät korkotason, veroasteen, 

ylläpitokustannusten sekä asunnon odotetun arvonnousun mukaan.  

Vuokra-asumisen hintaa suhteessa omistusasumisen hintaan voidaan kuvata 

yksinkertaisesti jakamalla alueellinen asuntoneliömetrin hinta alueellisella vuotuisella 

neliövuokratasolla. Suhdeluku siis kertoo, kuinka monen vuoden vuokrat tarvitaan 

omistusasunnon ostamiseen. Luku muistuttaa osakemarkkinoiden p/e-lukua ja voi 

antaa viitteitä alueellisten asuntomarkkinoiden hintakuplista. (Holappa et al. 2015, 

30) Teoriassa hintojen ja vuokrien välillä pitäisi olla pitkällä aikavälillä 

tasapainosuhde, jos oletetaan, että vuokra-asuminen on omistusasumisen 

substituutti. Vuokra- ja omistusasumisen tulisi siis olla samanhintaisia kuluttajalle. 

Käytännössä tämä suhde ei ole kuitenkaan pysynyt Suomessa vakiona, vaan se on 

välillä laskenut ja välillä noussut. Huomioitavaa on, että Suomessa omistus- ja 

vuokra-asuminen eivät kuitenkaan ole täydellisiä substituutteja sosiaalisin perustein 

jaettavien Ara-asuntojen vuoksi. (Kivistö 2012, 11–13)  
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Muutokset asuntojen hintojen ja vuokrien välisessä suhteessa voivat johtua 

rakenteellisista tai suhdanteisiin liittyvistä syistä. Esimerkiksi pienten vuokra-

asuntojen kysynnän kasvaminen ja asuntorahoituksen kiristyminen voi johtaa 

vuokrien kasvuun. Epävarmassa suhdannetilanteessa vuokra-asuminen on 

kotitalouksien kannalta myös turvallisempi vaihtoehto kuin omistusasuminen. 

(Holappa et al. 2015, 28–29) Myös korkotason vaihtelut sekä odotukset koskien 

tulotason tai väestön määrän kasvua alueella voivat muuttaa asuntojen hintojen ja 

vuokrien välistä suhdetta (Oikarinen 2007, 122). Asuntosijoittajan näkökulmasta on 

mielenkiintoista tutkia, eroavatko eri kaupunkien hinta-vuokrasuhteet toisistaan. 

Kaupunki saattaa olla houkutteleva asuntosijoituskohde, jos sieltä saa hankittua 

asunnon edulliseen hintaan suhteessa vuokratuottoon. 
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4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA AIHEESTA 

Asuntomarkkinoiden yleisenä mielenkiinnon kohteena oleminen näkyy runsaana 

aiheesta saatavilla olevan tiedon määränä. Aihetta on tutkittu varsin paljon ja varsin 

monista näkökulmista ympäri maailmaa. Suomen asuntomarkkinoiden tuottoja on 

tutkittu verrattain vähän, Yhdysvaltojen asuntomarkkinoita koskevaa tutkimusta on 

huomattavasti enemmän tarjolla. Tässä luvussa käsiteltävien tutkimusten päätulokset 

on kerätty myös taulukkoon (liite 1). 

Kuosmanen (1999) on tutkinut asuntojen merkitystä sijoitushyödykkeinä ja niiden 

riskiä suhteessa tuottoon sekä asuntosijoittamisen tuottojakaumia Suomessa vuosina 

1970–1998. Tutkimuksen mukaan tuottosarjat noudattivat hyvin normaalijakaumaa. 

Lisäksi tuottojen mittaaminen aritmeettisen keskiarvon avulla tuottaa paremman 

riskin ja tuoton välisen korrelaation kuin geometrisella keskiarvolla. Kuosmasen 

mukaan lisäksi capital asset pricing -mallista johdettu beeta-kerroin on riskin mittarina 

asuntomarkkinoilla yhtä relevantti kuin keskihajonta.  

Oikarinen (2007, 177–185) tutki väitöskirjassaan Suomen eri kaupunkien 

asuntomarkkinoita. Hän havaitsi, että eri kaupunkien asuntojen arvostustasot eivät 

korreloineet kovinkaan voimakkaasti keskenään neljännesvuosittaisella aineistolla. 

Kuitenkin vuosittaisella aineistolla kaupunkien välillä oli nähtävissä melko voimakasta 

korrelaatiota. Mielenkiintoista oli, että korrelaatio aikavälillä 1987–1992 oli 

huomattavasti suurempaa kuin vuosina 1993–2006. Luonnollisesti 

pääkaupunkiseudun alueellisten asuntomarkkinoiden hintatasot korreloivat 

huomattavasti voimakkaammin toistensa kanssa. Asuntomarkkinoiden riski 

keskihajonnalla mitattuna laski merkittävästi, kun havaintojen aikaväliä pidennettiin. 

Hintojen keskihajonta oli pääkaupunkiseudulla hieman pienempää kuin muualla 

maassa ja aikavälillä 1993–2006 korkeammalla tasolla kuin aikavälillä 1987–1992. 

Falkenbach (2009) puolestaan havaitsi Suomen asuntomarkkinoiden tuottojen olleen 

aikavälillä 2002–2006 joukkovelkakirjojen ja osakemarkkinoiden tuottojen välissä. 

Riski oli kuitenkin pienintä näistä kolmesta. Korrelaatio osakkeiden kanssa oli 

positiivista ja joukkovelkakirjojen kanssa voimakkaan negatiivista. 
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Amerikkalaisista tutkimuksista yksi tunnetuimmista on Goetzmannin (1993) tutkimus 

neljän amerikkalaisen suurkaupungin asuntomarkkinoista vuosina 1971–1985.  

Kaupunkien asuntomarkkinoiden vuosituotot liikkuivat 7,0 ja 11,5 % välillä, kun 

osakkeet tuottivat keskimäärin 12,1 % ja valtion joukkovelkakirjat 8,7 %. Myös tällä 

aineistolla asuntojen riski oli pienempää kuin osakkeilla tai joukkovelkakirjoilla. 

Yksittäisen asunnon riski oli myös suurempi kuin saman kaupungin sisällä hajautetun 

asuntoportfolion, eron kuitenkin tasoittuen sijoitusaikaväliä pidennettäessä. 

Kaupunkien tuotot eivät korreloineet keskenään eivätkä osakemarkkinoiden kanssa 

juurikaan, mutta joukkovelkakirjojen ja kaupunkien välillä oli lievää negatiivista 

korrelaatiota. Hyvin samanlaisiin tuloksiin päätyivät myös Falzon et al. (2003) 

vuosien 1973–2001 aineistolla.   

Myös Holliday ja Eisenberg (2002) havaitsivat amerikkalaisella aineistolla, että 

lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoiden vuosittainen tuotto oli maltillisempaa 

osakemarkkinoihin verrattuna ja tuottojen keskihajonta alhaisempaa. 

Joukkovelkakirjojen tuotto oli lähes samalla tasolla kuin asuntosijoituksilla, mutta 

keskihajonta lähes yhtä suuri kuin osakkeilla. Keskimäärin hiukan yli puolet asuntojen 

tuotoista muodostui arvonnoususta ja hiukan alle puolet vuokratuloista. Pitkällä 

kymmenen vuoden aikajänteellä oli nähtävissä sama ilmiö suuremmassa 

mittakaavassa: osakemarkkinoiden tuotto oli huomattavasti asuntoja ja 

joukkovelkakirjoja suurempi, mutta myös keskihajonta oli selvästi suurempaa. 

Sijoitusasunnon tuotto oli selvästi riippumattomampaa sen hankintahetkestä kuin 

osakkeiden tai joukkovelkakirjojen.  

Samansuuntaisia tuloksia saivat Flavin ja Yamashita (1998) Yhdysvalloista aikavälillä 

1968–1992. Asunnot tuottivat keskimäärin 6,6 %, kun osakkeiden tuotto oli 8,2 % ja 

joukkovelkakirjojen 0,6 %. Tuottojen keskihajonnat seurasivat riskiä ollen suurimmat 

osakkeilla. Asuntojen tuottojen havaittiin lisäksi korreloivan negatiivisesti osakkeiden 

ja joukkovelkakirjojen kanssa, tehden niistä hyviä hajauttajia portfolioon.  

Case, Cotter ja Gabriel (2011) tutkivat asuntojen hintakehitykseen vaikuttavia 

tekijöitä Yhdysvalloissa 151 kaupunkialueella vuosina 1985–2007. He havaitsivat 

vahvan positiivisen riski-tuotto –suhteen asuntosijoituksissa, indikoiden investoijien 

haluamaa kompensaatiota ottamalleen riskille. Myös spekulatiivisilla voimilla näytti 
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olevan suuri merkitys asuntojen hintakehitykseen. Tutkimuksessa määritettiin myös 

beeta-kertoimet alueiden asuntomarkkinoille, ja odotetusti kertoimet poikkesivat 

suuresti toisistaan maantieteellisesti, ollen suurimmat suurimmissa metropoleissa.  

Myös Cannon et al. (2006) havaitsivat tutkimuksessaan positiivisen korrelaation 

asuntosijoituksen riskin ja tuoton välillä Yhdysvalloissa. Tutkimuksen mukaan 

vuotuinen tuotto asuntomarkkinoilla kasvoi 2,48 % tuoton volatiliteetin noustessa 10 

%:lla. Myös asunnon hintataso vaikutti tuottoihin; kalliimmat asunnot olivat 

tuottavampia kuin halvat. Myös Miller ja Pandher (2008) havaitsivat Yhdysvaltain 

alueellisilla asuntomarkkinoilla, että epäsystemaattisen riskin kasvaessa myös tuotot 

nousivat. Cannon et al. (2006) tutkivat myös osakemarkkinoiden ja 

asuntomarkkinoiden välistä yhteyttä. S&P 500 –indeksin noustessa alueellisilla 

asuntomarkkinoilla, joiden beeta-kerroin oli 0,5, tuotot olivat 8,2 % suuremmat kuin 

asuntomarkkinoilla, joiden beta oli nolla. Päinvastaisesti osakemarkkinoiden 

laskukaudella ensin mainittujen asuntomarkkinoiden tuotot jäivät 7,9 % viimeksi 

mainituista. Osake- ja asuntomarkkinoiden samansuuntaisten tuottojen syyksi tutkijat 

olettivat pääasiassa osakemarkkinoiden kehityksen vaikutuksen kotitalouksien 

tuloihin.  

Iacoviello ja Ortalo-Magne (2003) tutkivat Britannian ja Lontoon asuntomarkkinoita 

vuosilta 1977–2000. Heidän tutkimuksen mukaan Britannian asuntomarkkinoiden 

tuotto oli pienempää kuin osakemarkkinoiden, mutta korkeampaa kuin 

joukkovelkakirjojen. Myös tuottojen varianssit käyttäytyivät samoin näiden 

sijoitusmuotojen kesken. Lontoon asuntomarkkinoiden tuotot kuitenkin olivat jopa 

osakemarkkinoita paremmat, mutta myös volatilimmat kuin koko maan 

asuntomarkkinat. Mielenkiintoista oli yksittäisen lontoolaisasunnon tuoton suuri 

varianssi lyhyellä aikavälillä, joka kuitenkin aikavälin pidentyessä laski lähelle koko 

Lontoon asuntomarkkinoiden riskitasoa. Asuntomarkkinoiden korrelaatio osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoiden kanssa lyhyellä aikavälillä oli vähäistä, mutta 

pidemmällä aikavälillä selvä positiivinen korrelaatio, varsinkin osake- ja 

asuntomarkkinoiden välillä oli havaittavissa. Joukkovelkakirjamarkkinat eivät edes 

pitkällä aikavälillä korreloineet merkittävästi asuntomarkkinoiden kanssa. Englund et 

al. (2002) puolestaan havaitsivat ruotsalaisella aineistolla aikaväliltä 1981–1993 

asuntojen tuottaneen jopa joukkovelkakirjoja vähemmän. Myös tässä tutkimuksessa 
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havaittiin yhden asunnon suurempi riski verrattuna asuntoindeksiin, joka kuitenkin 

laski lähes samalle tasolle aikaväliä pidennettäessä. Asuntojen ja osakkeiden 

tuottojen välillä havaittiin vain vähäistä positiivista korrelaatiota, asuntojen ja 

joukkovelkakirjojen välillä negatiivista. Lisäksi alueellisten asuntomarkkinoiden 

tuottojen havaittiin korreloivan voimakkaasti keskenään.  

Samoin kuin Cannon et al. (2006) sekä Miller ja Pandher (2008) huomasivat 

Yhdysvalloissa, Zheng et al. (2015) havaitsivat tutkiessaan Hong Kongin 

asuntomarkkinoita asuntojen likviditeettiriskin nousun vaikuttavan positiivisesti myös 

niiden tuottoihin. Quan ja Titman (1997) havaitsivat asuntojen hintojen ja vuokrien 

korreloivan voimakkaan positiivisesti osakemarkkinoiden kanssa erityisesti Aasian 

maissa. Lin Lee (2008) puolestaan havaitsi asuntomarkkinoiden korreloivan 

negatiivisesti sekä osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden kanssa Australiassa myös 

pitkällä aikavälillä, kertoen asuntojen potentiaalista hyvänä hajautuskeinona 

sijoitussalkussa. Myös tässä tutkimuksessa asuntomarkkinoiden tuottotason 

havaittiin olevan osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden välissä, ja keskihajonnalla 

mitattu riskitaso oli jopa joukkovelkakirjoja matalampi. Lin Lee määritti 

tutkimuksessaan sijoitusinstrumenteille myös tuoton ja riskin suhteuttavan Sharpen 

indeksin, ja tällä mittarilla asunnot olivat kaikkein menestynein sijoituskohde. Samaan 

tulokseen päätyivät myös Falzon et al. (2003, 70) amerikkalaisella aineistolla. 

Myös Suomen hinta-vuokrasuhdetta tutkinut Oikarinen (2007, 122) raportoi suhteen 

nousseen vuosina vuodesta 1975 1990-luvun alkuun, jolloin se kääntyi jyrkkään 

laskuun. 1990-luvun puolivälistä asti suhde on noussut saavuttaen vuonna 2006 

pitkän ajan keskiarvonsa. Hiebert ja Sydow (2011, 88–98) tutkivat kahdeksan 

Euroopan maan asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä aikavälillä 1978–

2009. Suomen vuokra-hintasuhde on aikavälillä laskenut tutkimuksen mukaan hiukan 

(hinnat nousseet enemmän kuin vuokrat), ja paljon enemmän kuin Keski-Euroopan 

suurilla valtioilla (Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Belgia). Samaan tulokseen 

päätyivät Campbell, Davis, Gallin ja Martin (2009) Yhdysvaltojen aineistolla vuosilta 

1975–2005. Asuntojen hintojen suurempaan nousuun verrattuna vuokriin merkittävin 

syy oli asuntojen riskipreemioiden kasvu. 
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5 TUTKIMUKSEN AINEISTO 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään tilastollista aineistoa asumisesta ja asuntojen 

hinnoista sekä arvopaperimarkkinoista. Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa 

käytettävä aineisto ja kuvataan sitä havainnollistavien kuvioiden avulla.  

5.1 Asuntomarkkina-aineisto 

Asuntojen hintoja, vuokria sekä hoitokuluja kuvaava aineisto vuosilta 2005–2015 on 

hankittu Tilastokeskuksen (2016) PX-Web Statfin –tietokannasta. Aineisto on 

neljännesvuosittaista. Tiedot vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnoista ja 

kuukausivuokrista on kerätty kaupunkikohtaisesti tutkimuksessa mukana olevista 

kaupungeista (Helsinki, PKS, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio). Hinnat, vuokrat 

sekä hoitokulut on ilmoitettu aineistossa neliömetriä kohden. Aineistossa on mukana 

kaikenkokoiset rivi- ja kerrostaloasunnot.  

Asuntojen keskihinnat oli ilmoitettu tietokannassa postinumeroalueittain, joten 

kaupunkikohtainen hinta-aineisto on saatu laskemalla kauppamäärillä painotettu 

keskiarvo kuhunkin kaupunkiin kuuluvien postinumeroalueiden keskihinnoista. 

Keskiarvoisia vuokria kuvaava aineisto on tehty yhdistämällä vuosien 2005–2012 ja 

2013–2015 tiedot eri aineistoista. Kaupunkikohtaiset luvut olivat kuitenkin 

aineistoissa valmiina. Aineiston niukkuudesta johtuen kaupunkikohtaisia tietoja 

keskivuokrista oli aikavälille saatavilla vain uusille ja vanhoille kerros- ja rivitaloille 

yhteensä. Kuukausivuokrat on kerrottu kolmella neljännesvuosittaisen datan 

saamiseksi. Asuntojen hoitokuluja on jouduttu aineistossa kuvaamaan samalla 

arvolla kaupungista riippumatta, ja aineisto on muodostettu yhdistämällä vuodet 

2005–2008 ja 2009–2015 eri aineistoista. Lisäksi keskimääräisistä kuukausittaisista 

hoitokuluista oli saatavilla tietoa vain vuositasolla. Neljännesvuosittaiset arvot on 

saatu kertomalla kuukausittaiset hoitokulut kolmella.  

Kuviosta 3 voidaan helposti havaita pääkaupunkiseudun hintatason olevan täysin 

erillään muista kaupungeista. Aikavälillä hintaero on kasvanut entisestään näiden 

välillä. Muiden kaupunkien hintatasot ovat tarkasteluajanjaksolla olleet hyvin 

samankaltaisia ja nousseet samaa tahtia, Tampereen erottuen hieman muista. 
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Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin vaikutus asuntojen hintoihin näkyy selvästi 

pienenä notkahduksena, joka on korjaantunut kuitenkin nopeasti. 

 

Kuvio 3. Kaupunkien kerros- ja rivitaloasuntojen neliöhintojen kehitys 

Kuvion 4 kuvaamien kaupungittaisten vuokratasojen kehitys on ollut pitkälti 

samansuuntaista. Pääkaupunkiseutu erottuu selvästi muista kaupungeista, 

Tampereen vuokratason ollessa hieman muita korkeampi. Kolmen pienimmän 

kaupungin välinen järjestys on vaihtunut jatkuvasti. Kaikkien kaupunkien vuokrien 

nousu on kuitenkin ollut lähes yhtä ripeää, eikä ero pääkaupunkiseudun ja muiden 

kaupunkien välillä ole kasvanut huomattavasti.  

 

Kuvio 4. Kaupunkien kerros- ja rivitaloasuntojen neliövuokrien kehitys 
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5.2 Arvopaperimarkkina-aineisto 

Tavallisimmin markkinoiden vaihtelua ja osakeportfolion suoriutumista mitataan 

erityyppisten indeksien avulla, jotka kuvaavat esimerkiksi hintojen tai tuottojen 

kehitystä (Adams, Booth, Bowie & Freeth 2003, 273) Monissa amerikkalaisissa 

tutkimuksissa osakemarkkinoita on kuvattu S&P 500 –osakeindeksillä (esim. 

Goezmann 1993, Holliday & Eisenberg 2002). Osakemarkkinoiden tuottoa 

kuvaamaan on valittu Seligson & Co:n OMX Helsinki 25 –indeksirahaston (liite 2) 

tuotto. Rahasto sijoittaa mukaillen OMX Helsinki 25 –indeksiä, joka kuvaa hyvin 

hajautettua Helsingin pörssin osakkeista muodostuvaa sijoitussalkkua. Indeksi 

koostuu 25 Helsingin Pörssin vaihdetuimmasta osakkeesta, ja sitä käytetään yleisesti 

vertailuindeksinä suomalaisiin hajautettuihin sijoitusportfolioihin (Nasdaq 2016). 

Pörssin hintaindeksin sijaan rahaston arvokehitystä käytetään, sillä se sisältää myös 

maksetut osingot, ja sen kulut voidaan mieltää osakesijoittamisen 

kaupankäyntikuluiksi. Aineistossa rahaston arvo on ilmoitettu neljännesvuosittain. 

Holliday ja Eisenberg (2002, 10) käyttivät joukkovelkakirjamarkkinoiden tuoton 

kuvaamiseen indeksiä, joka kuvasi maturiteetiltaan kymmenen vuotta tai pidempien 

USA:n valtion joukkovelkakirjojen tuottoa. Nämä joukkovelkakirjat eivät sisällä 

käytännössä ollenkaan riskiä velan takaisinmaksun laiminlyömisestä, joten riski 

muodostuu ainoastaan korkotason vaihtelun mahdollisuudesta. Tässä tutkimuksessa 

joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottoa kuvataan Suomen valtion 10-vuotisten 

joukkovelkakirjojen kokonaistuottoindeksillä (liite 3). Myös tämä aineisto on 

neljännesvuosittaista. Sekä osake- että joukkovelkakirjamarkkinoita kuvaava aineisto 

on hankittu Thomson Reutersin Datastream-tietokannasta. 

Nikkisen et al. (2002, 104) mukaan Yhdysvalloissa riskitöntä tuottoa kuvataan usein 

valtion velkasitoumuksien (T-bill) korolla, mutta Euroopassa käytäntönä on käyttää 

Euribor-korkoa kuvaamaan riskitöntä korkokantaa. Näin ollen Sharpen indeksin 

määrityksessä riskittömänä korkokantana käytetään keskiarvoa 12 kuukauden 

Euribor-korosta (liite 4), joka on laskettu tutkimuksen aikaväliltä. Euribor-koron arvot 

on saatu Suomen Pankilta (2016).   
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksen teorian pohjalta saadut tulokset. 

Kaupunkikohtaisten asuntomarkkinoiden tuotot ja riskit esitetään ja niitä verrataan 

osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden vastaaviin lukuihin. Myös tuottojen 

korrelaatioita kaupunkien ja eri sijoituskohteiden välillä verrataan ja eri 

sijoituskohteiden menestystä tutkimuksen aikavälillä tarkastellaan Sharpen indeksin 

avulla. Lopuksi tarkastellaan kaupunkien asuntomarkkinoiden hinta-vuokrasuhteiden 

kehitystä. 

6.1 Asuntomarkkinoiden tuotto ja riski 

Asuntomarkkina-aineistosta määritettiin kaavan (2) mukaan neljännesvuosittaiset 

tuotot jokaisen kaupungin asuntomarkkinoille. Taulukkoon 1 on koottu tuottoaineiston 

kuvailevat tunnusluvut. Tuottojen normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-

Smirnov –testillä. Testin nollahypoteesi on, että muuttujan saamat arvot eivät poikkea 

normaalijakaumasta (Park 2006, 11–18). Jokaisen kaupungin osalta nollahypoteesi 

normaalijakautuneisuudesta jäi voimaan 5 % riskitasolla p-arvojen ollessa yli 0,15.  

Myös vinous ja huipukkuus kertovat tuottojen jakaumasta verrattuna 

normaalijakaumaan. Symmetrisessä sarjassa vinous on nolla ja huipukkuus kolme. 

Vasemmalle vinon jakauman vinous on negatiivinen, oikealle vinon positiivinen. 

Huipukkuuden ollessa yli kolme tuottojen jakauma on huipukkaampi kuin 

normaalijakauma (leptokurtinen), ja sen ollessa alle kolme jakauma on tasaisempi 

kuin normaalijakauma (platykurtinen). (Hill, Griffiths & Lim 2012, 658–659) Lähes 

jokaisen kaupungin tuottojakaumat olivat lievästi vasemmalle vinoja, vain Jyväskylän 

tuotot olivat lievästi oikealle vinoja. Jakaumien huipukkuuksissa oli suuria eroja, 

mutta vain pääkaupunkiseudun tuotot olivat jakautuneet normaalijakaumaa 

huipukkaammin. Turun ja Jyväskylän jakaumat olivat erittäin tasaisia.  

Keskiarvoisten neljännesvuosittaisten tuottojen voidaan havaita olevat jopa yllättävän 

lähellä toisiaan. Tulokset eivät sinällään tuota suuria yllätyksiä; suurimmat tuotot on 

saavutettu Helsingissä sekä Tampereella neljännesvuosittaisten tuottojen ollessa 

molemmissa kaupungeissa keskimäärin 2,14 %. Sen jälkeen järjestys on 

tuottoisimmasta vähiten tuottoisaan: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Kuopio. 
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Näyttäisi siis siltä, että mitä suurempi kaupunki on kyseessä, sitä suurempaa on 

myös sen asuntomarkkinoiden tuotto. Suurien kaupunkien tuottavuutta selittää 

varmasti ainakin osittain vahva kaupungistumisliike, joka on pitänyt asuntojen 

kysynnän suurena ja hinta- ja vuokratasot nousevina. Kuopionkin asuntomarkkinat 

tuottivat kuitenkin keskimäärin 1,98 %, joten kovin suurista eroista ei kaupunkien 

välillä voida puhua. On myös hyvä muistaa, että asuntojen hoitokuluja mallinettiin 

samalla luvulla kaupungista riippumatta, mutta todellisuudessa esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla hoitokulut ovat muuta Suomea korkeammat, kuten 

Tilastokeskukset (2016) PX—Web Statfin –tietokannasta käy ilmi. Näin siis 

todellisuudessa alueellisten asuntomarkkinoiden tuotot ovat varmasti vieläkin 

lähempänä toisiaan. 

Asuntosijoituksen riskiä tarkasteltiin tuottojen keskihajonnan avulla, eikä 

kaupunkikohtaisissa keskihajonnoissakaan olen valtavan suuria eroja. Vertailussa 

pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla on pienin riski tuottojen 

neljännesvuosittaisen keskihajonnan ollessa 2,59 %. Pääkaupunkiseudun asuntojen 

tuotot ovat siis heilahdelleet vähiten tarkasteluajanjaksolla, ts. eri kvartaalien välillä ei 

ole ollut niin suuria tuottoeroja kuin muissa kaupungeissa. Muiden kaupunkien 

järjestys riskillä mitattuna pienimmästä suurimpaan oli: Helsinki, Tampere, Kuopio, 

Jyväskylä, Turku.  Järjestys siis muuttui mielenkiintoisella tavalla tuottojen vertailusta. 

Esimerkiksi Turun asuntojen tuotto on siis keskimäärin ollut parempaa kuin 

Jyväskylän ja Kuopion, mutta myös riski ollut suurempi. Kuitenkin voidaan nähdä, 

että samat kaupungit, jotka ovat olleet tuottoisimpia, ovat samaan aikaan olleet myös 

vähäriskisimpiä sijoituskohteita, mitä voidaan pitää yllättävänä. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että keskihajonta mittaa sekä positiivista että negatiivista riskiä, eli suuri 

keskihajonta voi olla seurausta suuresta tuottojen kasvusta yhtä hyvin kuin tuottojen 

laskusta. Esimerkiksi Turun asuntomarkkinoiden maksimiarvo tuotolle oli 10,84 %, 

mikä on samalla koko joukon korkein maksimiarvo.  
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Taulukko 1. Asuntomarkkinoiden tuottojen kuvailevat tunnusluvut aikavälillä 2005–2015 

 

Helsinki PKS Tampere Turku Jyväskylä Kuopio 

Keskiarvo 2,14 % 2,12 % 2,14 % 2,07 % 2,06 % 1,98 % 

Keskivirhe 0,39 % 0,39 % 0,40 % 0,55 % 0,53 % 0,46 % 

Mediaani 2,46 % 2,21 % 2,05 % 1,98 % 1,98 % 2,07 % 

Keskihajonta 2,60 % 2,59 % 2,66 % 3,65 % 3,52 % 3,02 % 

Minimi -7,04 % -8,65 % -4,46 % -6,81 % -7,82 % -8,61 % 

Maksimi 7,00 % 6,20 % 9,73 % 10,84 % 10,04 % 9,62 % 

Huipukkuus 2,48 5,78 1,30 0,61 0,61 2,83 

Vinous -0,98 -1,45 -0,02 -0,06 0,08 -0,79 

Kolmogorov-
Smirnov  

0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 

K-S p-arvo  >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 

Havaintojen lkm 44 44 44 44 44 44 

 

Asuntosijoituksen tuottojen tarkastelua jatkettiin vielä erottelemalla 

kaupunkikohtainen arvonnousu ja vuokratuotto toisistaan (Liite 5). Tämä erottelu 

jouduttiin kuitenkin tekemään laskentateknisistä syistä tavallisilla tuotoilla ilman 

logaritmitransformaatiota, joten kokonaistuotot poikkeavat hiukan taulukon 1 

tuotoista. Se ei kuitenkaan haittaa, kun vertaillaan arvonnousu- ja vuokratuottojen 

suhteita kaupunkien välillä.  

Mielenkiintoista on, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla arvonnousu on 

muodostanut suuremman osan kokonaistuotosta kuin vuokratuotto. Muissa 

kaupungeissa tilanne on päinvastainen. Voidaan myös sanoa, että mitä pienempi 

kaupunki on kyseessä, sitä suurempi merkitys vuokratuotolla on ollut. Suurin 

keskimääräinen arvonnousutuotto tarkasteluajanjaksolla on ollut Helsingissä (1,24 % 

neljännesvuodessa (p.q.)), kun taas suurinta vuokratuottoa on saatu Jyväskylässä 

(1,22 % p.q.). Vaikka siis jokaisen kaupungin asuntomarkkinoiden kokonaistuotot 

ovat olleet hyvin lähellä toisiaan, arvonnousun ja vuokratuoton suhde on vaihdellut 

kaupungeittain hyvin merkittävästi. Helsingin tai pääkaupunkiseudun 

asuntomarkkinoiden suuri arvonnousutuotto verrattuna muuhun maahan ei ole 

kovinkaan yllättävää alueen hintojen viimevuosien jyrkän nousun vuoksi. Sen sijaan 

yllättävämpänä voidaan pitää melko suuria eroja vuokratuotoissa kaupunkien väleillä. 

Toinen hyvin kiinnostava seikka ilmenee tarkasteltaessa arvonnousu- ja 

vuokratuottojen keskihajontoja. Jokaisen kaupungin kohdalla vuokratuoton 
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keskihajonta on ollut erittäin pieni (0,06-0,08 % p.q.). Valtaosa kokonaistuoton 

keskihajonnasta on siis ollut asuntojen arvonnousun keskihajontaa, joka on ollut 

kaupungeissa välillä 2,54–3,66 % p.q.. Tämä on toki varsin luonnollista, kun 

tiedetään vuokrien yleisesti nousevan tasaisella vauhdilla ja vain harvoin laskevan. 

Hintakehitys sen sijaan on usein epätasaisempaa, kuten kuviosta 3 voidaan havaita, 

ja alttiimpaa suhdanteiden sekä kysynnän ja tarjonnan vaihteluille.  

6.2 Arvopaperimarkkinoiden tuotto ja riski 

Arvopaperimarkkina-aineistosta määritettiin neljännesvuosittaiset tuotot osake- sekä 

joukkovelkakirjamarkkinoille. Taulukossa 2 on koottuna laskettujen tuottojen 

kuvailevat tunnusluvut. Kolmogorov-Smirnov –testin perusteella osakemarkkinoiden 

tuotot eivät olleet normaalijakautuneet 5 % riskitasolla. Tuottojen jakauma oli melko 

vino vasemmalle, joten äärituotot ovat todennäköisemmin negatiivisia kuin 

positiivisia. Osakemarkkinoiden tuottojakauma oli hiukan platykurtinen. 

Joukkovelkakirjamarkkinoiden tuotot sen sijaan olivat normaalijakautuneet testin p-

arvon ollessa 0,13.  Tuottojen jakauma oli aavistuksen vasemmalle vino ja todella 

platykurtinen. 

Taulukko 2. Arvopaperimarkkinoiden tuottojen kuvailevat tunnusluvut aikavälillä 2005–2015 

 

Osake JVK 

Keskiarvo 1,48 % 0,67 % 

Keskivirhe 1,89 % 0,40 % 

Mediaani 2,11 % 0,92 % 

Keskihajonta 12,55 % 2,65 % 

Minimi -39,16 % -5,02 % 

Maksimi 25,72 % 7,50 % 

Huipukkuus 2,32 0,07 

Vinous -1,04 -0,10 

Kolmogorov-Smirnov 0,22 0,12 

K-S p-arvo <0,01 0,13 

Havaintojen lkm 44 44 

 

Tarkasteluaikavälillä osakemarkkinat ovat tuottaneet keskimäärin yllättävän vähän, 

vain 1,48 %. Alhaiseen keskimääräiseen tuottoon on vaikuttanut merkittävästi 

vuoden 2008 finanssikriisi sekä vuoden 2011 velkakriisi euroalueella, jolloin OMXH 

25 –indeksi laski runsaasti. Myös joukkovelkakirjamarkkinoiden tuotot ovat olleet 
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hyvin matalia, keskimäärin vain 0,67 % neljännesvuodessa. Näin siis jokainen 

tutkimuksessa mukana oleva kaupunki on tarkasteluajanjaksolla peitonnut sekä 

osake- että joukkovelkakirjamarkkinat tuottavuudellaan selvästi.  

Osakemarkkinoiden keskihajonnalla mitattu riskisyys on ollut odotetunlaisesti 

huomattavasti korkeampaa kuin asunto- tai joukkovelkakirjamarkkinoilla, 12,55 %. 

Näin suuri keskihajonta on selvää kun katsoo tuottojen saamia minimi- ja 

maksimiarvoja: maksimi on 25,72 % ja minimi jopa -39,16 %. Mielenkiintoista on, että 

osakkeisiin liittyy näin huomattavasti suurempi riski kuin asuntoihin, mutta samaan 

aikaan niiden tuotto on ollut pienempi kuin yhdenkään kaupungin 

asuntomarkkinoiden. Joukkovelkakirjamarkkinoihin liittyvä riski on ollut 

osakemarkkinoita selvästi matalampaa, 2,65 %. Se on siis samaa luokkaa kun 

vähäriskisimpien kaupunkien asuntomarkkinoilla. Joukkovelkakirjojen tuotot kuitenkin 

jäävät paljon asuntojen antamista tuotoista.  

6.3 Tuottojen yhteisvaihtelu 

Korrelaation avulla voidaan arvioida tuottojen välistä lineaarista riippuvuutta. 

Korrelaatiokerroin voi saada arvoja väliltä [-1,1], arvon 1 tarkoittaen täydellistä 

positiivista ja arvon -1 täydellistä negatiivista korrelaatiota. (Vaihekoski 2004, 201) 

Taulukossa 3 on esitetty kaupunkikohtaisten asuntomarkkinoiden sekä pörssi- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottojen keskinäiset korrelaatiot.  

Taulukko 3. Asunto- ja arvopaperimarkkinoiden keskinäiset korrelaatiot 

 
Helsinki PKS Tampere Turku Jyväskylä Kuopio Osake JVK 

Helsinki 1 
       

PKS 0,93 1 
      

Tampere 0,46 0,47 1 
     

Turku 0,48 0,49 0,43 1 
    

Jyväskylä 0,48 0,61 0,30 0,44 1 
   

Kuopio 0,61 0,71 0,42 0,59 0,69 1 
  

Osake 0,15 0,14 0,26 0,18 0,06 0,01 1 
 

JVK -0,05 0,02 0,07 -0,16 0,07 0,10 -0,38 1 
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Helsingin ja pääkaupunkiseudun asuntojen tuotot korreloivat luonnollisesti vahvasti 

keskenään, ovathan Helsingin asuntomarkkinat suuri osa pääkaupunkiseudun 

asuntomarkkinoita. Muilta osin kaupunkien tuotot korreloivat selvästi positiivisesti 

toistensa kanssa, mutta korrelaatio on melko maltillista. Huomionarvoisena Jyväskylä 

ja Kuopio korreloivat melko voimakkaasti keskenään sekä pääkaupunkiseudun 

kanssa, korrelaation ollessa 0,61–0,71.  

Sen sijaan osakemarkkinoiden ja kaupunkien asuntomarkkinoiden välillä korrelaatio 

on erittäin pientä, korrelaation ollessa 0,01–0,26. Vähäinen korrelaatio voi johtua 

siitä, että talouden suhdanteet heijastuvat osakemarkkinoille usein nopeammin ja 

voimakkaammin kuin asuntomarkkinoille. Joukkovelkakirjamarkkinoiden ja 

asuntomarkkinoiden tuottojen yhteisvaihtelu on vieläkin heikompaa, ja joidenkin 

kaupunkien kohdalla jopa negatiivista. Osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden 

tuottojen yhteisvaihtelu on merkittävän negatiivista korrelaation ollessa -0,38. 

6.4 Menestyminen Sharpen indeksillä mitattuna 

Tuotoissa mitattuna kaupunkien paremmuusjärjestys oli siis joiltakin osin eri kuin 

riskillä mitattuna. Sharpen indeksin avulla menestystä voidaan tarkastella ottaen 

huomioon sekä tuotto että riski. Sharpen indeksi laskettiin kaupunkien lisäksi myös 

osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoille. Jokaiselle sijoituskohteelle laskettiin yksi arvo 

kuvaamaan menestystä koko tarkasteluajanjaksolla, käyttäen keskiarvoja 

neljännesvuosittaisista tuotoista sekä keskihajonnoista. Taulukossa 4 on esitetty 

saadut Sharpen indeksit kullekin sijoituskohteelle.  

Taulukko 4. Asunto- ja arvopaperimarkkinoiden Sharpen indeksit 

 

Helsinki PKS Tampere Turku Jyväskylä Kuopio Osake JVK 

𝑅𝑖 2,14 % 2,12 % 2,14 % 2,07 % 2,06 % 1,98 % 1,48 % 0,67 % 

𝑅𝑓 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

𝜎𝑖 2,57 % 2,56 % 2,63 % 3,61 % 3,48 % 2,99 % 12,40 % 2,62 % 

Sharpe 0,64 0,63 0,62 0,44 0,45 0,50 0,08 0,07 

 

Sharpen indeksillä mitattuna luonnollisesti Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat olleet 

menestyneimmät. Myös Tampere on ollut hyvä kaupunki asuntosijoittamiseen tämän 
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menestysmittarin perusteella. Muut kolme kaupunkia ovat menestyneet Sharpen 

indeksin mukaan selvästi heikommin; toisaalta tämä johtuu näiden kaupunkien 

hieman matalammista tuotoista, mutta ennen kaikkea tuottojen suuremmista 

keskihajonnoista. Mikään kaupungeista ei ole kuitenkaan menestynyt ollenkaan 

huonosti, kun verrataan niiden Sharpen lukuja osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoiden saamiin lukuihin. Kummankin menestys on 

tarkasteluaikavälillä ollut erittäin heikkoa. Osakemarkkinat ovat pärjänneet 

joukkovelkakirjamarkkinoita aavistuksen paremmin huomattavasti suurempien 

tuottojen ansiosta, vaikka myös tuottojen keskihajonta on ollut suurta.  

6.5 Hintojen ja vuokrien välinen suhde 

Vaikka oletusten mukaan asuntojen neliöhintojen ja vuotuisten neliövuokrien suhteen 

tulisi olla melko sama kaupungista riippumatta, näin ei näytä Suomessa olevan. 

Myös yhdenkään kaupungin hinta-vuokrasuhde ei ole tarkasteluajanjaksolla pysynyt 

vakiona, vaan vaihtelut ovat olleet paikoin hyvin merkittäviä. Kuvio 5 havainnollistaa 

tätä hinta-vuokrasuhteiden kehitystä. Neliöhinnat ja neliövuokrat on muutettu 

selkeyden parantamiseksi vuotuisiksi keskiarvoiksi.  

 

Kuvio 5. Asuntomarkkinoiden hinta-vuokrasuhteiden kehitys 

Helsinki sekä pääkaupunkiseutu erottuvat myös tällä mittarilla muista kaupungeista. 

Näillä asuntomarkkinoilla hinnat ovat huomattavasti korkeammalla tasolla suhteessa 

vuokriin kuin muualla. Suhde on kasvanut tarkasteluaikavälillä, eli vuokrat eivät ole 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Helsinki

PKS

Tampere

Turku

Jyväskylä

Kuopio



31 
 

pysyneet hintojen nousun perässä. Finanssikriisin aikaan muutokset hintojen ja 

vuokrien suhteissa ensin alas- ja sitten ylöspäin ovat olleet jyrkkiä.  

Neljän muun kaupungin hinta-vuokrasuhteet ovat olleet paljon lähempänä toisiaan 

koko tarkasteluaikavälin ajan. Järjestys kaupunkien kesken on kuitenkin muuttunut 

vuodesta riippuen. Alhaisemmat hintojen ja vuokrien suhteet kertovat 

omistusasumisen edullisuudesta näissä kaupungeissa verrattuna 

pääkaupunkiseutuun. Eroa pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä voidaan 

havainnollistaa toteamalla, että pääkaupunkiseudulla asunnon hankkimiseen tarvittiin 

vuonna 2015 n.18,5 vuoden vuokrat, kun muualla maassa asunnon sai 13,5–14,5 

vuoden vuokrilla. Mielenkiintoista on myös, että muualla maassa suhdeluku on 

kasvanut hyvin maltillisesti tarkasteluajanjaksolla, ja viime vuosina se on 

pikemminkin pienentynyt, eli vuokrat ovat nousseet hintoja nopeammin.   

Helsingin ja pääkaupunkiseudun muita kaupunkeja huomattavasti suurempien hinta-

vuokrasuhteiden voidaan ajatella johtuvat siitä, että alueen vuokrat eivät ole voineet 

nousta niin korkealle kuin hinnat. Vuokrataso on tiukasti sidoksissa ihmisten 

tulotasoon ja käytettävissä olevan rahan määrään, kun taas omistusasumisen hinta 

voi nousta paljon vapaammin, koska asunto ostetaan usein suurimmaksi osaksi 

lainarahalla. Vaikka pääkaupunkiseudun vuokratasoa usein kauhistellaan, on se siis 

todellisuudessa muuta maata paljon edullisempi omistusasumisen hintaan 

verrattuna. Jos syystä tai toisesta alueen hinta-vuokrasuhteessa tapahtuisi 

korjausliike kohti muun maan tasoa ja hintataso alentuisi, vaikuttaisi se merkittävästi 

asuntojen arvonnoususta saatuun tuottoon, joka on siis muodostanut pääosan 

kokonaistuotosta tällä alueella.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asuntosijottamisen kannattavuutta 

Suomen kaupungeissa aikavälillä 2005-2015 tarkastelemalla näiden kaupunkien 

asuntomarkkinoiden toteutuneita tuottoja sekä riskejä. Tavoitteena oli myös havaita 

mahdollisia eroja tuottojen muodostumisessa kaupunkien välillä. Alueellisten 

asuntomarkkinoiden suoriutumista verrattiin myös osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoihin. Näiden sijoitusmuotojen vertailua jatkettiin myös tuoton 

ja riskin suhteuttavalla Sharpen indeksillä. Myös asunto-, osake- ja 

joukkovelkakirjamarkkinoiden keskinäiset korrelaatiot määritettiin tuottojen 

yhteisvaihtelun selvittämiseksi. Lopuksi tarkasteltiin ja vertailtiin vielä eri kaupunkien 

asuntomarkkinoiden hinta-vuokrasuhteita. 

Kaupunkien asuntomarkkinoiden neljännesvuosittaiset tuotot vaihtelivat 2,14-1,98 % 

välillä ollen suurimmat Helsingissä ja Tampereella ja pienimmät Kuopiossa. 

Suurimpien kaupunkien muita paremmat kokonaistuotot johtuivat pääasiassa 

asuntojen paremmasta arvonkehityksestä. Toisaalta pienemmissä kaupungeissa 

vuokratuotto oli parempaa. Tämä johtui näiden kaupunkien pienemmästä hinta-

vuokrasuhteesta, eli pienemmällä pääomalla on ollut mahdollista saada suurempaa 

kassavirtaa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat eivät ole pysyneet hintojen kasvun 

perässä, ja vuokratuotto on ollut pienempää kuin muualla.  

Myös keskihajonnalla mitatun riskin perusteella pääkaupunkiseutu ja Helsinki 

osoittautuivat parhaiksi kohteiksi asuntosijoittamiseen. Suurin riski kaupungeista 

mitattiin Turussa. Lisäksi huomattiin, että asuntosijoituksen kokonaisriski koostuu 

pääasiassa asunnon hinnan heilahtelusta, vuokratuoton riski oli sen sijaan mitätön. 

Mielenkiintoista kuitenkin oli, että poiketen aiemmista tutkimuksista, suurempi riski ei 

tarkoittanut suurempaa tuottoa.  

Osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoihin verrattuna jokaisen kaupungin 

asuntomarkkinat osoittautuivat tuottoisammiksi. Tämä poikkeaa aiemmissa 

tutkimuksissa (esim. Falkenbach (2009), Falzon et al. (2003)) säännöllisesti 

raportoidusta osakemarkkinoiden asuntomarkkinoita selvästi paremmasta tuotosta. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa näiden tulosten kanssa varmasti 
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pääasiassa siksi, koska finanssikriisi muutti markkinoita niin dramaattisesti; 

asuntomarkkinoilla muutos ei ole kuitenkaan näkynyt yhtä voimakkaana tuottojen 

alenemisena. Asunnot osoittautuivat myös yhtä vähäriskisiksi kuin joukkovelkakirjat, 

osakkeiden riskin ollessa paljon suurempi. Tämä tulos on hyvin linjassa lähes 

kaikkien aikaisempien tutkimusten kanssa (esim. Iacoviello & Ortalo-Magne (2003), 

Englund et al. (2002)). 

Sharpen indeksillä mitattuna asuntomarkkinat olivat selvästi menestynein 

sijoituskohde, kuten myös Lin Lee (2008) havaitsi. Alueellisista markkinoista 

menestynein oli Helsinki. Aikaisemmin havaittu asuntojen heikko korrelaatio  

osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa (esim. Goetzmann (1993), Falzon et al. 

(2003)) havaittiin selvästi. Alueellisten asuntomarkkinoiden keskinäinen korrelaatio 

sen sijaan oli voimakkaampaa, minkä myös Englund et al. (2002) havaitsivat. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa asuntosijoittamisen olevan huomattavan 

kannattava sijoitusmuoto. Erot kaupunkien välillä myös indikoivat, että sijoittajan 

halutessa lyhyellä aikavälillä suurta arvonnousua, Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat 

parhaat kohteet, kun taas tasaista kassavirtaa preferoivan sijoittajan paras ratkaisu 

voivat olla pienemmät kaupungit. Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden hinta-

vuokrasuhteen ollen huomattavasti muuta maata korkeammalla tasolla on myös hyvä 

pohtia, onko alueen markkinoiden arvostustaso liian korkea, ja onko jossain 

vaiheessa tiedossa korjausliike alaspäin omistusasumisen hinnassa.  

Vuokratuoton vähäisen riskin vuoksi pitkäaikaisen, pääasiassa vuokratuloihin 

perustuvan asuntosijoittamisen voidaan nähdä olevan melko vähäriskistä. Tällainen 

sijoitusstrategia onkin varmasti valtaosalla yksityissijoittajista. Asuntomarkkinoiden 

vähäinen korrelaatio arvopaperimarkkinoiden kanssa kertoo asuntojen hyvästä 

potentiaalista osakkeita ja joukkovelkakirjoja sisältävän sijoitussalkun hajautukseen. 

Asuntosijoituksien maantieteellisellä hajautuksella ei taas voida ajatella saavan  

kovinkaan suurta hyötyä alueellisten asuntomarkkinoiden keskinäisen melko 

merkittävän korrelaation vuoksi. 

Tulokset sisältävät kuitenkin rajoituksia. Tutkimuksessa ollaan oletettu, että 

sijoituksen kohteena oleva asunto edustaa kyseisen kaupungin keskiarvoista 
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asuntoa. Tulosten koskien alueellisia asuntomarkkinoita voidaankin ajatella 

edustavan kyseisen kaupungin sisällä hyvin hajautettua asuntoportfoliota pikemmin 

kuin yhtä tiettyä asuntoa. Kuten esim. Englund et al. (2002) sekä Iacoviello ja Ortalo-

Magne (2003) havaitsivat, yksittäisen asunnon riski on suurempi kuin koko alueen. 

Myös osakemarkkinoita kuvattiin vain tietyn indeksin arvokehityksen pohjalta; 

erilaisilla sijoitusstrategioilla on varmasti ollut mahdollista saavuttaa myös 

asuntomarkkinoita parempaa tuottoa. Tutkimuksen aikajänne asettaa myös omat 

rajoitteensa; jos aikaväli olisi ollut huomattavasti pidempi, tulokset olisivat varmasti 

olleet erisuuntaisia korostaen osakemarkkinoiden suurempia tuottoja.  

Lisäksi tutkimuksen tulokset koskevat vain menneisyyttä, joten tulevaisuutta niiden 

perusteella voi ennustaa vain varovasti. Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat kuitenkin 

historiallisesti kasvaneet tasaisesti ja varsinkin kasvukeskuksissa vain harvoin 

laskeneet. Tämä ero osakemarkkinoihin nähden parantaa täten asuntosijoittamisen 

kannattavuuden ennustettavuutta huomattavasti. Pieniä alueellisia muutoksia 

tuotoissa voi tulevaisuudessa tapahtua kysynnän ja tarjonnan vaihdellessa ja näin 

kaupunkien paremmuusjärjestys muuttua, mutta erot tutkimuksessa olleiden 

kaupunkien välillä pysyvät varmasti pieninä ja tuottojen suuruusluokka samana. 

Suurimpana epävarmuustekijänä voidaan pitää Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

asuntomarkkinoita; jatkavatko hinnat vielä pitkään voimakasta nousua, ja mitä 

tapahtuu vuokratasolle, jos niin käy.  

Juuri yksittäisen asunnon riskisyyden määrittäminen Suomessa tai tietyssä 

kaupungissa olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Nyt tehtyä tutkimusta voisi 

jatkossa lisäksi syventää huomioimalla esimerkiksi eri sijoitusmuotojen erilaisen 

verotuksen sekä määrittämällä oman pääoman tuoton eri määrillä vierasta pääomaa. 

Suomen asuntomarkkinoiden tutkimista voisi lähteä syventämään myös alueellisten 

asuntomarkkinoiden hintojen ja vuokrien kehityksen syiden tutkimiseen; mitkä tekijät 

selittävät hinta- ja vuokratasojen nousua tai laskua ja kuinka paljon 

osakemarkkinoiden liikkeet selittävät asuntomarkkinoiden tuottoja.  
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Liite 2. Seligson & Co OMX Helsinki 25 –indeksirahaston kehitys 
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Liite 4. 12 kuukauden Euribor-koron kehitys 
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Liite 5. Kaupungittaisten asuntomarkkinoiden arvonnousu- ja vuokratuotot sekä 

niiden keskihajonnat 

  Helsinki     PKS     

  Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä 

Neljännesvuosituotto 1,24 % 0,96 % 2,20 % 1,16 % 1,02 % 2,18 % 

Tuoton 
keskihajonta/3kk 2,56 % 0,06 % 2,59 % 2,54 % 0,06 % 2,57 % 

Annualisoitu tuotto 5,07 % 3,88 % 8,94 % 4,70 % 4,16 % 8,86 % 

Annualisoitu 
keskihajonta 5,13 % 0,12 % 5,19 % 5,08 % 0,12 % 5,14 % 

  Tampere     Turku     

  Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä 

Neljännesvuosituotto 1,04 % 1,16 % 2,20 % 1,00 % 1,16 % 2,16 % 

Tuoton 
keskihajonta/3kk 3,53 % 0,06 % 2,69 % 3,66 % 0,08 % 3,69 % 

Annualisoitu tuotto 4,23 % 4,70 % 8,94 % 4,06 % 4,74 % 8,79 % 

Annualisoitu 
keskihajonta 5,31 % 0,12 % 5,38 % 7,32 % 0,15 % 7,38 % 

  Jyväskylä     Kuopio     

  Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä Arvonnousu Vuokratuotto Yhteensä 

Neljännesvuosituotto 0,92 % 1,22 % 2,15 % 0,85 % 1,20 % 2,05 % 

Tuoton 
keskihajonta/3kk 3,53 % 0,08 % 3,56 % 2,99 % 0,07 % 3,02 % 

Annualisoitu tuotto 3,74 % 4,99 % 8,74 % 3,43 % 4,89 % 8,32 % 

Annualisoitu 
keskihajonta 7,06 % 0,17 % 7,13 % 5,99 % 0,14 % 6,03 % 

 


