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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tarkastella asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä 

monipuolisesti sekä menneen kehitykseen perusteella että tulevaisuuden kehityssuunnat 

huomioon ottaen. Erilaisten riskityyppien tunnistamisen jälkeen selvitettiin, kuinka riskit 

vaihtelivat tutkielmaan valituilla asuntomarkkina-alueilla (pääkaupunkiseutu, Tampere, 

Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu) vuosien 2005–2015 aikana ja oliko näitä riskejä 

rationaalista hajauttaa maantieteellisesti. Tämän lisäksi tutkimuksen kohteena oli 

asuntosijoituksen kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden riskiarviointi. 

 

Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä kuvaava tutkimusaineisto kerättiin Tilastokeskuksen 

tuottamista neljännesvuositilastoista. Asuntomarkkina-alueisiin sisältyvää riskiä mitattiin 

asunnon arvonnousun ja nettovuokratuoton perusteella syntyvän kokonaistuoton 

keskihajonnan avulla. Maantieteellisiä hajautushyötyjä tutkittiin tuottojen välisten 

korrelaatioiden avulla. Herkkyysanalyysin avulla taas pyrittiin selvittämään, kuinka suuria 

riskejä korko- ja vuokratason muutokset aiheuttavat asuntosijoittajalle. 

 

Alueiden välisessä riskivertailussa neljännesvuosituottojen keskihajonnat vaihtelivat 

pääkaupunkiseudun 1,82 %:sta Lahden 2,62 %:iin. Pienemmät kaupungit vaikuttivat 

keskimäärin olevan suuria kasvukeskuksia riskisempiä sijoituskohteita. Tuotto/riski-

vertailun perusteella suuret kaupungit näyttäytyivät asuntosijoittajalle kannattavimpana 

vaihtoehtona. Maantieteelliset hajautushyödyt olivat melko rajalliset korkeiden positiivisten 

tuottokorrelaatioiden vuoksi. Herkkyysanalyysin tulosten perusteella korkoriski on 

asuntosijoittajalle huomattavasti vuokratason heilahteluita oleellisempi riskin lähde. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to examine the risks of real estate investing by 

taking past trends, as well as future prospects into account. After identifying the main 

sources of risk, the empirical part of the thesis was conducted by using quantitative 

methods. The objective of empirical part was to find out how risk levels varied in the 

housing market areas being examined (i.e., Helsinki Metropolitan Area, Tampere, Turku, 

Lahti, Jyväskylä, Kuopio and Oulu) during the period from 2005 to 2015, and in addition, 

whether the Finnish housing market offers any geographical diversification benefits. In 

addition, risk assessment of factors affecting the profitability of real estate investment was 

conducted. 

 

The dwelling price and rental data were collected from Statistics Finland’s quarterly 

statistics. The risks in the housing market areas were quantified by the standard deviation 

of total return. Correlation analysis was used to determine the degree of diversification 

benefits in the Finnish housing market, whereas sensitivity analysis was employed for 

analyzing interest rate and rent risks. 

 

The standard deviations of the quarterly returns varied from 1,82 % for Helsinki 

Metropolitan Area to 2,62 % for Lahti. These results suggested that, on average, smaller 

cities are riskier for real estate investors than growth centers. The risk-adjusted returns 

were also more favourable for larger cities. The opportunities to lower portfolio risk through 

geographical diversification were limited because of high and positive return correlations. 

The results of the sensitivity analysis showed the importance of interest rate risk 

management. 
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1 Johdanto 
	

Asuntosijoittamisen suosio Suomessa on noussut huimasti viime vuosien aikana ja 

siitä on tullut varteenotettava vaihtoehto monien muiden sijoitusmuotojen rinnalle (OP 

Osuuskunta 2016). Ehkäpä selkeimpänä syynä suosion kasvuun voidaan pitää jo 

pitkään jatkunutta historiallisen matalaa korkotasoa, mikä on ajanut monia 

asuntosijoittamisen pariin korkeampien tuottotasojen perässä. Tämän lisäksi matala 

korkotaso on mahdollistanut edullisen lainarahoituksen saamisen asunnon hankintaa 

varten, mikä on epäilemättä vauhdittanut asuntosijoittamisen yleistymistä. 

Velkavivutettu asuntosijoittaminen on kasvanut jopa siinä määrin, että alan 

valvonnasta ja säätelystä vastaava viranomainen katsoi tarpeelliseksi tehdä 

muutoksia asuntolainoituksen luototussuhteeseen ehkäistäkseen liian suurten riskien 

muodostumista sekä asuntomarkkinoiden ylikuumenemista (Finanssivalvonta 

2016a). Asuntosijoittamisen vauhdittumisen takana on matalan korkotason lisäksi 

myös asuntojen kysyntäpuolen vahvistuminen, mihin rakennuttajat tarjontapuolen 

edustajana eivät ole kyenneet vastaamaan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä 

muutamissa kasvukeskuksissa vallitsee tällä hetkellä ylikysyntä pienistä 

vuokrayksiöistä ja –kaksioista eikä tälle kehityssuunnalle ole näkyvissä muutosta 

(RAKLI ry 2015).  

 

Asuntosijoittaminen tarjoaa vallitsevissa olosuhteissa varsin korkean tuoton, minkä 

vuoksi yksityisten sijoittajien pääomia on yhä enemmän virrannut muista 

sijoitusluokista kiinteistösijoituksiin. Myös muihin kiinteistötyyppeihin verrattuna 

asunnot ovat tarjonneet keskimääräistä korkeampaa ja vakaampaa tuottoa 

pääomalle. Vuosi 2015 oli jo kahdeksas perättäinen vuosi asuinkiinteistöille parhaiten 

tuottavana kiinteistötyyppinä. Asuntojen arvonnoususta ja nettovuokratuotosta 

muodostuva kokonaistuotto oli kyseisenä vuotena 8,9 %. Vuokratuotoilla oli selkeä 

tasaava vaikutus eri vuosien välisiin kokonaistuottoasteen vaihteluihin. (KTI 

Kiinteistötieto 2016) 

 

Asuntosijoittaminen voi parhaimmillaan olla siis hyvin tuottava kohde. Edullisen 

lainarahan oloissa on hyvä pitää mielessä, että hyvistä tuottomahdollisuuksista 
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huolimatta asuntosijoittaminen sisältää riskejä aivan samalla tavalla kuin kaikki 

muukin tuottoa tavoitteleva sijoitustoiminta. Riskien ymmärtäminen ja niiden 

hyödyntäminen on avainasemassa onnistuneen asuntosijoituksen kannalta. 

Yllättävänä seikkana voidaan kuitenkin pitää, että asuntosijoittamisen riskeihin on 

ryhdytty kiinnittämään toden teolla huomiota vasta hiljattain,  vaikka kaikentyyppisiin 

kiinteistöihin sijoittaminen on ollut maailmalla jo pitkään suosittua (Manganelli 2015, 

144). Muun muassa viime vuosikymmenten epäsuotuisat suhdannesyklit ovat 

herättäneet asuntosijoittajien mielenkiinnon erilaisia riskianalyysejä kohtaan, kun on 

havaittu, etteivät kaikki kohteet olekaan automaattisesti tasaista kassavirtaa tuottavia 

rahasampoja. 

 

Asuntosijoittamiseen sekä sen riskeihin liittyy monia erityispiirteitä, joilla se eroaa 

perinteisempinä pidetyistä sijoitusmuodoista. Orava ja Turunen ovat kirjassaan 

”Osta, vuokraa ja vaurastu” käyneet läpi asuntosijoittamisen eroavuuksia verrattuna 

osakesijoittamiseen (Orava & Turunen 2013, 37-40). Ensimmäisenä eroavuutena he 

nostavat esille korkean velkavivun käytön mahdollisuuden asuntosijoittamisessa. 

Koska asuntosijoittaminen on yleisesti katsoen osakesijoittamista vähäriskisempää ja 

varsinaisen sijoituskohteen eli asunnon vakuusarvo on huomattavasti osakkeita 

korkeampi, on yksityisellä sijoittajalla mahdollisuus kasvattaa velkavivun määrä jopa 

sataan prosenttiin pankkilainan turvin. Toisena eroavuutena Orava ja Turunen  

listaavat asuntosijoituksien heterogeenisuuden verrattuna osakkeisiin. Jokainen 

asunto on oma yksilöllinen tapauksensa sijaintinsa, kuntonsa, kokonsa sekä 

taloyhtiönsä puolesta. Asuntosijoittajalta vaaditaankin aikaa, osaamista ja ennen 

kaikkea vaivaa sijoituskohteen valinnassa sekä hallinnassa, jotta kaikki kohteeseen 

liittyvät riskitekijät tulisivat ilmi ja jotta se tuottaisi toivotulla tavalla kassavirtaa.  

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelmat 
	

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää merkittävimpiä asuntosijoittamiseen 

liittyviä riskitekijöitä. Asuntosijoittamiseen liittyvät riskit voivat olla esimerkiksi 

taloudellisia, kuten esimerkiksi hintariski, korkoriski ja vuokratasoriski tai 

vuokrasuhteeseen liittyviä, kuten vuokranmaksun laiminlyönnit ja vahingonteot. Myös 

muunlaiset riskit, kuten remontti- ja veroriskit ovat mahdollisia (Suomen 
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Vuokranantajat 2016). Tarkoituksena on selvittää tutkielmassa näitä riskejä 

tarkemmin alan kirjallisuuteen sekä aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen ja 

muodostaa näin teoriakehikko tutkielman alaongelmia varten. Erilaisten riskityyppien 

tunnistaminen ja ymmärtäminen on olennaista tämän kandidaatintutkielman 

empiirisen osion kannalta. 

 

Tutkielman empiriaosuudessa tavoitteena on ottaa selvää, kuinka suuresti 

asuntosijoittamisen riskit vaihtelevat eri asuntomarkkina-alueilla Suomessa ja onko 

suorien asuntosijoitusten riskiä mahdollista vähentää maantieteellisen  hajautuksen 

avulla. Tässä tarkastelussa asuntosijoittamisen riskipuolta edustavat hinta- ja 

vuokratasoriski, jotka käytännössä määräävät asuntosijoituksen tuoton suuruuden. 

Riski muodostuu siitä, kuinka suuresti näiden muuttujien muodostamat tuotot ovat 

vaihdelleet keskiarvojensa ympärillä eli toisin sanoen kuinka volatiili tuotto on ollut 

(Vaihekoski 2004, 196). Eri alueiden välisten tuottojen korrelaatio on taas 

tutkimuksen kohteena, kun pyritään selvittämään asuntomarkkinoiden sisäisten 

hajautushyötyjen olemassaoloa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole lähteä 

muodostamaan optimaalisimman tuotto-riski -suhteen asuntosijoitussalkkua, vaan 

tutkia yleisellä tasolla tuottojen välisiä riippuvuussuhteita hajautuksen kannalta. 

Edellä mainittujen tarkasteluiden puutteena on, että ne ottavat riskien arvioinnissa 

huomioon vain menneen kehityksen. 

 

Asuntosijoitusten riskejä on tässä tutkielmassa tavoitteena arvioida monipuolisesti, 

minkä vuoksi myös tulevaisuuden kehityssuunnat tullaan ottamaan huomioon. 

Valtaosa asuntosijoittamiseen liittyvistä riskeistä nivoutuu asuntolainoihin, sillä ne 

ovat kestoltaan tyypillisesti hyvin pitkiä ja tätä kautta alttiita tulevaisuudessa 

tapahtuville muutoksille taloudellisessa ympäristössä. Tämä tulevaisuuden 

aiheuttama epävarmuus asuntosijoittamisen riskien muodostajana tullaan ottamaan 

huomioon tutkielmassa herkkyysanalyysien avulla. Herkkyysanalyysien tarkoituksena 

on saada selville, millä tavoin keskimääräisen velallisen asuntosijoittajan asema ja 

riskit muuttuvat, kun taloudellisessa ympäristössä tapahtuu muutoksia korko- ja 

vuokratason vaihteluiden myötä. Suoritettaessa herkkyysanalyysi useammalle 

kannattavuuskomponentille, saadaan selville niiden voimakkuuksien erot sijoituksen 

kannattavuuteen (Aho 1982, 164).  Herkkyysanalyysien kautta pystytään nostamaan 

esille pienienkin muutosten vaikutukset kannattavuuslaskelmien lopputulokseen, 
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etenkin kun aikaperspektiivi on pitkä. Tällä tavoin asuntosijoituspäätöksiin pystytään 

sisällyttämään tulevaisuuden tuomaa epävarmuutta sekä varautumaan erilaisiin 

skenaarioihin. 

 

Edellä mainituista tutkimuksen tavoitteista voidaan johtaa seuraavanlainen 

pääongelma tutkimukselle: 

 

”Minkälaisia riskejä asuntosijoittamiseen liittyy?” 

 

Sekä alaongelmat, joiden tavoitteena on tuottaa pääongelman kannalta relevanttia 

tietoa: 

 

”Kuinka asuntosijoittamisen riskit vaihtelevat eri alueiden välillä ja onko tämä riski 

hajautettavissa?” 

  

”Kuinka suuri vaikutus taloudellisen ympäristön muutoksilla on velallisen 

asuntosijoittajan riskien suuruuteen?” 

 

1.2 Tutkielman rajaukset ja rakenne 
 

Tutkimus rajautuu maantieteelliseltä alueeltaan Suomeen eli tarkastelun kohteena on 

Suomessa toimivaan asuntosijoittajaan kohdistuvat riskit. Alueiden välisten riskien 

tutkimista varten tarkasteluun on valittu seuraavat asuntomarkkina-alueet: 

pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio sekä Oulu. 

Pääkaupunkiseuduksi luetaan Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. 

Valinnan perusteena on toiminut mahdollisimman kattavan ja monipuolisen kuvan 

saaminen Suomen asuntomarkkinoiden tilanteesta. Tutkimuksen aikaperiodi on 

kuluneet yksitoista vuotta eli käytettävä aineisto asuntomarkkinoilta on vuosien 2005-

2015 väliseltä ajalta. Riittävän pitkän tarkasteluvälin valitseminen on tarpeellista, sillä 

asuntosijoittamisessa sijoitushorisontti on tyypillisesti monia muita sijoitustyyppejä 

pidempi. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi Tilastokeskuksen keräämällä aineistolla 

on ollut voimakas ohjaava vaikutus asuntomarkkina-alueiden sekä aikaperiodin 

valinnassa. 
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Asuntosijoittamisen riskejä tutkitaan tässä työssä yksityissijoittajan näkökulmasta, 

mikä tarkoittaa institutionaalisten sijoittajien rajaamista tarkastelun ulkopuolelle. 

Kumpaakin tahoa koskevat sinänsä samat sijoittamisen lainalaisuudet, mutta tämän 

tutkielman kannalta on ollut järkevämpi rajata näkökulma yksityissijoittajiin, jotta 

myös tutkimuksen lopputulokset olisivat hyödyllisempiä heidän kannalta (Gitman, 

Joehnk & Smart 2011, 7). Asuntosijoittamiseksi on tässä tutkimuksessa määritelty 

suora sijoitus vanhoihin osakeasuntoihin eli rahastojen kautta sijoittaminen ja muut 

kiinteistötyypit kuin asuinkiinteistöt jäävät rajauksen ulkopuolelle. Vuokratason 

tarkastelussa keskitytään ainoastaan vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, sillä ne 

edustavat tyypillisintä vuokra-asumismuotoa (Asuntosuomi 2016). Valtion tuella 

rakennetut vuokra-asunnot eli niin kutsutut ARA-vuokra-asunnot ovat jätetty 

tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden asukasvalintaan sekä vuokranmääritykseen 

liittyy erinäisiä rajoituksia, eivätkä ne siten ole kannattava vaihtoehto 

asuntosijoittajalle (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2016).  

 

Tämä tutkielma jakautuu kuuteen erilliseen päälukuun. Johdantoluvun jälkeen seuraa 

kirjallisuuskatsaus, jossa perehdytään alan kirjallisuuden sekä aikaisempien 

tutkimusten kautta asuntosijoittamisen riskeihin, niiden hajauttamiseen sekä 

hallintaan. Tämän jälkeen tulee tutkimusaineisto –kappale, jossa esitellään ja 

käydään tarkemmin läpi empiriaosuudessa käytettävä aineisto. Seuraavassa luvussa 

tutustutaan työssä käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja avataan keskeisimpien 

laskukaavojen sisältö. Alatutkimusongelmiin saadut keskeisimmät tulokset esitellään 

tutkimustulokset –luvussa. Tutkielman päättää yhteenveto ja johtopäätökset –

kappale, jossa kootaan yhteen työn keskeisin sisältö. 

2 Kirjallisuuskatsaus 
	

Kirjallisuuskatsausluvun tarkoituksena on tutustua aluksi, miten aikaisemmassa 

kirjallisuudessa ja tutkimuksissa ollaan käsitelty asuntosijoittamisen riskejä yleisellä 

tasolla, mutta myös niiden hajauttamisen ja hallitsemisen näkökulmasta. 

Kirjallisuuskatsauksen ideana on siis täsmentää tutkielman teoreettista viitekehystä. 
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Kirjallisuuskatsauksen loppupuoliskolla perehdytään varsinaisiin 

asuntosijoittamisessa vaikuttaviin riskityyppeihin tarkemmin.  

 

2.1 Aikaisempi kirjallisuus ja tutkimus 
 

Asuntosijoittamisen teoreettinen viitekehys on melko monipuolinen ja aikaisempaa 

tutkimustietoa sekä kirjallisuutta löytyy runsaasti. Valtaosa tästä tutkimustiedosta ja 

kirjallisuudesta on angloamerikkalaista, mutta sinänsä täysin hyödynnettävissä 

suomalaisessa viitekehyksessä. Myös aikaisempaa suomalaista tutkimustietoa 

asuntosijoittamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä löytyy, mutta selkeästi ulkomaista 

rajatummin.  Ajantasaisen kotimaisen tutkimustiedon suppeus olikin yksi tämän 

tutkielman aiheen valintaan johdattelevista tekijöistä.  

 

Petri Kuosmanen on yksi keskeisimpiä suomalaisia asuntosijoittamisen tutkijoita. 

Kuosmanen on muun muassa tutkinut erilaisia tapoja mitata asuntosijoituksen riskiä 

ja tuottoa sarjajulkaisussaan ”Riskin ja tuoton mittaaminen asuntomarkkinoilla”. 

Kyseisessä julkaisussa nostetaan esille huomio, kuinka riskin ja tuoton mittaamisen 

ongelmia ollaan totuttu käsittelemään lähinnä osakemarkkinoiden näkökulmasta, 

vaikka sijoitushyödykkeiden hinnoittelun teorian mukaan riskin suhde tuottotasoon 

pätee myös muihin sijoitustyyppeihin, mukaan lukien asuntosijoitukset (Fama 1968, 

33). Riskin mittaamisen osalta tutkimustavoitteena oli vertailla, antaako beta-kerroin 

asuntomarkkinoiden kohdalla samansuuntaisen kuvan sijoitushyödykkeen riskistä 

kuin muutkin riskiä mittaavat tunnusluvut. Riskimittareiden väliseen vertailuun 

Kuosmanen oli valinnut CAP-mallissa käytetyn beta-kertoimen verrokeiksi muun 

muassa keskihajonnan, keskipoikkeaman, semi-deviationin ja vaihteluvälin. 

Tulokseksi saatiin, että pitkää aikasarjaa (1970-1998) ja vuositason havaintoväliä 

käytettäessä beta-kerroin korreloi vahvasti kaikkien muiden riskimittareiden kanssa. 

Voimakkainta korrelaatio oli keskihajonnan kanssa 0,988 suuruisella 

korrelaatiokertoimella. Saatu tulos oli linjassa aikaisemman osakemarkkinoita 

koskevan tutkimuksen kanssa, jossa oltiin myös havaittu päteväksi riskimittariksi 

todistetun keskihajonnan korreloineen eniten beeta-kertoimen kanssa (Laakkonen & 

Pynnönen 1988).  Kyseisten tulosten perusteella tässä tutkielmassa käytettyä 
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keskihajontaa voidaan siis pitää relevanttia informaatiota asuntomarkkinoiden 

riskisyydestä tuottavana riskimittarina. (Kuosmanen 1999, 4-17)  

 

Kansainvälisessä kiinteistösijoittamista käsittelevässä kirjallisuudessa on jo hyvän 

aikaa ymmärretty kiinteistöt portfoliosijoituksina, jolloin hajauttamisen rooli nousee 

tärkeäksi tekijäksi sijoitussalkun riskitason pienentämisen kannalta (Froland, Gorlow 

& Samson 1986; Grissom, Kuhle & Walther 1987; Firstenberg, Ross & Zisler 1988). 

Tällaisissa tutkimuksissa on usein ollut tavoitteena optimaalisen  sijoitussalkun 

löytäminen noudattaen Harry Markowitzin (1952) esittelemän portfolioteorian 

periaatteita. Sijoittaja on tällöin ensisijaisesti kiinnostunut salkun tuoton 

maksimoinnista valitulla riskitasolla tai kääntäen riskitason minimoinnista halutulla 

tuottotasolla.  Salkun optimoinnissa tärkeä tieto sijoittajan kannalta on, kuinka salkun 

eri sijoituskohteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Sijoituskohteiden välistä 

vuorovaikutusta voidaan mitata korrelaation tai kovarianssin avulla. Mitä vähemmän 

sijoitushyödykkeiden arvonkehityksien liike on samansuuntaista, sitä tehokkaammin 

salkun riskiä pystytään hajauttamaan. Hajautettavissa olevaa riskiä kutsutaan 

epäsystemaattiseksi riskiksi, kun taas sijoituskohteeseen kiinteästi liittyvää eli 

hajauttamisen ulottumattomissa olevaa riskiä kutsutaan markkinariskiksi. Yhdessä 

nämä muodostava sijoituskohteen kokonaisriskin (Brealey, Myers & Allen 2011, 198). 

 

Monet kansainväliset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että erityyppisiin kiinteistöihin 

sekä maantieteellisesti hajauttamalla voidaan parantaa tuotto-riski -suhdetta myös 

kiinteistösijoitusportfolion tapauksessa (Goetzmann & Wachter 1995; Kallberg & Liu 

1996, 369). Tässä tutkimuksessa näistä kahdesta hajautustavasta tullaan 

tarkastelemaan ainoastaan maantieteellistä hajautusta. 

 

Suomessa asuntosijoituksien hajauttamista maantieteellisen sijainnin sekä eri 

asuntotyyppien avulla on tutkinut Kuosmanen sarjajulkaisussaan 

”Portfoliosijoittaminen asuntomarkkinoilla”. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin 

optimaalisinta asuntosijoitusstrategiaa tapauksessa, jossa oli tehty päätös sijoittaa 

pelkästään asuntoihin. Tutkimustulosten mukaan hajautuksen kannalta parhaaseen 

tuotto-riski kombinaatioon päästiin, kun asuntosijoitussalkkuun sisällytettiin saman 

verran yksiöitä ja suuria perheasuntoja. Maantieteellisen hajautuksen kannalta 

yllättävää oli se, ettei keskipitkällä aikavälillä (13 vuotta) optimaaliseen 
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sijoitusportfolioon sisältynyt lainkaan Helsingin ydinkeskustan asuntoja, joissa 

hintojen nousu oli ollut voimakasta. Sen sijaan Oulun ja Lappeenrannan painotukset 

salkussa olivat korkeita lähes kaikissa tehokkaan rintaman vaihtoehdoissa. 

(Kuosmanen 2000, 19-22) 

 

Kotimaisen asuntosijoittamista käsittelevän kirjallisuuden suppeudesta kertoo jotain 

se, että ensimmäinen suomalainen kirja asuntosijoittamisesta julkaistiin vasta 

muutama vuosi sitten. Vuonna 2013 julkaistun ”Osta, vuokraa, vaurastu” –teoksen 

kirjoittajat Orava sekä Turunen mainitsevat yhtenä syynä kirjan kirjoittamiselle 

ulkomaisen kirjallisuuden paikoin heikon hyödynnettävyyden johtuen 

asuntomarkkinoiden paikallisuudesta. Kirjassa asuntosijoittamista käsitellään hyvin 

käytännönläheisesti  ja monesta eri näkökulmasta, käyden läpi onnistuneen 

asuntosijoitusprosessin kaikki eri vaiheet ostoprosessin aloittamisesta aina 

sijoitusasunnon hallintaan. Teoksen kattavuuden vuoksi sitä ollaan käytetty hyväksi 

tämän tutkielman eri osioissa ja etenkin riskityyppien tarkastelussa kyseisestä 

kirjasta on ollut suuri hyöty. (Orava & Turunen 2013) 

 

Suomalaisesta väitöskirjallisuudesta löytyy myös joitakin asuntosijoittamista 

käsitteleviä tutkimuksia. Yksi näistä on Elias Oikarisen vuonna 2007 Turun 

kauppakorkeakoulussa tekemä väitöskirja ”Studies on housing price dynamics”, 

jossa hän tutkinut Suomen asuntomarkkinoiden hintojen muodostumisen 

dynamiikkaa, alueellisia hintaeroavaisuuksia hajautushyötyjen kannalta sekä asunto- 

ja osakemarkkinoiden välisiä yhteyksiä. Saadut tutkimustulokset vahvistivat 

aikaisempaa käsitystä asuntomarkkinoiden hintakehityksen hyvästä 

ennustettavuudesta. Merkittävimpinä syinä tähän löydettiin hintadynamiikan suuri 

riippuvuus menneestä kehityksestä sekä hintatason hidas mukautuminen 

tarjontapuolella tapahtuviin muutoksiin. Väitöskirja osoitti myös pääkaupunkiseudun 

nopean hintatason nousun olleen vahvasti yhteydessä kotitalouksien käytettävissä 

olevien tulojen voimakkaaseen kasvuun sekä lisääntyneeseen lainanottoon. 

Maantieteellisten hajautushyötyjen olemassaoloa Oikarinen tutki hintaindeksien ja 

pääomalle saatavan tuoton avulla. Lyhyen aikavälin tarkastelussa 

korrelaatioanalyysistä selvisi, että hajautushyötyjä olisi löydettävissä jopa 

pääkaupunkiseudun sisältä. Oikarinen kuitenkin huomauttaa, että asuntosijoittamisen 

pitkän sijoitushorisontin vuoksi lyhyen aikavälin tarkastelu ei anna todenmukaista 
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kuvaa tuottojen välisistä korrelaatioista, vaan se liioittelee hajautushyötyjen 

potentiaalia. Pitkän aikavälin tarkastelussa pääkaupunkiseudun sisäinen 

hajautushyöty oli nimittäin jo lähes olematon, tuottojen välisten korrelaatiokertoimien 

lähestyessä yhtä. Myös eri kaupunkien välinen hajautushyöty jäi tässä tarkastelussa 

varsin vaatimattomaksi. Toisaalta tarkasteluperiodi sisälsi asuntomarkkinoiden 

voimakkaan nousukauden, jolloin koko maan hintatasoon samansuuntaisesti 

vaikuttavilla makroekonomisilla tekijöillä oli ylikorostunut vaikutus. Tulosten 

perusteella Oikarinen nostaa esille ajatuksen asuntosijoituksien keskittämisestä vain 

yhteen kaupunkialueeseen hajauttamisen sijasta. Tätä kautta sijoittaja voi päästä 

hyötymään mahdollisista keskittämisen tuomista tehokkuuksista informaation ja 

sijoituksien hallinnan osalta. (Oikarinen 2007) 

 

Manganelli (2015, 151-155) on laajassa asuntosijoittamista käsittelevässä kirjassaan 

käynyt läpi herkkyysanalyysin eri vaiheita ja roolia asuntosijoittamisen 

riskienhallinnan yhtenä työkaluna. Hän korostaa investoinnin kannattavuuteen 

vaikuttavien tekijöiden suhteellisten osuuksien selvittämistä ennen varsinaista 

herkkyysanalyysin tekoa, jotta analyysiin tulisi mukaan vain oleellisimmat 

kassavirtaan vaikuttavat tekijät. Asuntosijoituksen tapauksessa merkittävimmät 

kassavirtaan vaikuttavat tekijät ovat asunnosta saatava vuokratuotto, asuntolainan 

korkokulut sekä asunnon arvonmuutos. Analysoitavien komponenttien valinnan 

jälkeen suoritetaan itse herkkyysanalyysi, jonka tarkoituksena on korostaa 

komponenttien muutoksien vaikutusta asuntosijoituksen tuottoon erilaisissa 

skenaarioissa. Tämän tutkielman osittaisherkkyysanalyysin tapauksessa kummankin 

kannattavuuteen vaikuttavan tekijän lähtöoletusta muutetaan kerrallaan toisen 

pysyessä ennallaan. Tämän jälkeen katsotaan, kuinka suuresti tuottoa kuvaava 

mittari  on muuttunut nykyhetken tilanteesta. Kannattavuustekijöiden erillisen 

tarkastelun lisäksi tutkitaan myös niiden yhteisvaikutusta asuntosijoituksesta 

saatavaan tuottoon. 

 

Manganelli huomauttaa, että herkkyysanalyyseillä on omat rajoitteensa sijoituksen 

riskien arvioinnissa. Jokaisen kannattavuuteen vaikuttavan tekijän erillinen tarkastelu 

ei ensinnäkään huomioi sitä, kuinka epävarmuus kohdistuu yleensä useaan tekijään 

samanaikaisesti. Analyysin tulokset eivät myöskään anna minkäänlaista vastausta 

siihen, kuinka suurella todennäköisyydellä jokin skenaario tulee toteutumaan, vaan 
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tämä jää täysin analyysin tekijän subjektiivisen arvion varaan. Viimeisenä puutteena 

Manganelli listaa sen, ettei herkkyysanalyysi tuota vaihtoehtoisia ratkaisuja sen 

avulla havaittuihin riskeihin. 

 

2.2 Asuntosijoittamisessa vaikuttavat riskit 
 

Tässä luvussa esitellään keskeisimmät asuntosijoittamisessa vaikuttavat riskitekijät, 

joilla on sijoituksen tuottoja heikentäviä sekä toimintaa ja hallintaa haittaavia 

vaikutuksia. Orava ja Turunen (2013, 197) mainitsevat, että nämä riskit eivät 

suinkaan ole samoja kaikille asuntosijoittajille, vaan niiden merkitys vaihtelee muun 

muassa sijoittajan kokemuksen, käytetyn velan määrän, asunnon sijainnin ja valitun 

vuokralaisen mukaan. 

 

Riskien luokittelussa ei ole olemassa yhtä vakiintunutta tapaa. Tässä tutkielmassa 

riskit on jaettu kolmeen erilliseen luokkaan niiden vaikutusalueen ja syntymissyyn 

perusteella. Ensimmäinen näistä luokista on taloudelliset riskit, jotka nimensä 

mukaisesti aiheutuvat taloudellisessa ympäristössä tapahtuvista muutoksista tai ovat 

muuten vahvasti sidoksissa sijoituksen taloudellisiin ominaisuuksiin. Taloudellisia 

riskejä ovat esimerkiksi hinta-, korko-, vuokrataso- ja likviditeettiriski. 

Vuokrasuhteeseen liittyvät riskit muodostavat toisen merkittävän riskiluokan. 

Kyseiseen luokkaan kuuluvat vuokralaisriski ja tyhjien kuukausien riski. Kolmannen 

riskiluokan muodostavat muut sellaiset riskit, joihin asuntosijoittajalla ei juurikaan ole 

vaikutusmahdollisuuksia, mutta joiden tiedostaminen sijoituspäätöstä tehtäessä on 

silti kannattavaa. Tässä tutkielmassa muita riskejä edustavat erilaiset poliittiset riskit 

sekä taloyhtiön sisäiset remontti- ja vastikeriskit. 

 

2.2.1 Taloudelliset riskit 
 

Asunnon arvonnousun kautta saatava myyntivoitto on vuokratuoton ohella toinen 

asuntosijoittamisen tuottokeinoista. Hintariskillä tarkoitetaan asunnon mahdollista 

markkina-arvon putoamista jopa alle ostohinnan, jolloin tavoiteltu myyntivoitto 

saattaakin vaihtua myyntitappioksi. Suomen asuntomarkkinoita voidaan pitää varsin 

vakaina ja vähäriskisinä, suorien asuntosijoitusten tuottojen keskihajonnan jäädessä 



	 11	

jopa velkakirjojen vastaavaa lukua pienemmäksi (Falkenbach 2009, 27). Tästä 

huolimatta asuntojen hintaindeksiä tarkasteltaessa voidaan havaita, ettei suuriltakaan 

hintaromahduksilta olla Suomen asuntomarkkinoilla vältytty. Hyvänä esimerkkinä 

hintariskin realisoitumisesta toimii asuntokuplan puhkeaminen 90-luvun vaihteessa, 

jolloin pääkaupunkiseudun asuntojen hinnoissa tapahtui poikkeuksellisen suuri 60 % 

romahdus (Oikarinen 2007, 60-61).  Orava ja Turunen (2013, 198-201) huomauttavat 

kuitenkin, että hintariskin merkitys riippuu suuresti valitusta sijoitusstrategiasta. 

Hintojen muutokset ovat merkityksellisiä asuntosijoittajalle, mikäli hän on lähiaikoina 

osto- tai myyntiaikeissa, asuntoa käytetään lisälainan vakuutena sekä silloin, kun 

velkavivun määrä ylittää 70 % asunnon markkina-arvosta. Nopeita myyntivoittoja 

hakevalle ja korkeaa velkavipua käyttävälle asuntosijoittajalle hintariski muodostaa 

oleellisen uhan, kun taas velattomalle kassavirtasijoittajalle lyhyen ajan 

hintaheilahtelut ovat merkityksettömiä, sillä rullaavat vuokratulot takaavat tasaisen 

tuoton pääomalle hintamuutoksista huolimatta. Mitä pidempi sijoitusasunnon pitoaika 

on, sitä epäoleellisemmaksi hintariski siis muodostuu.  

 

Merkittävin velallisen asuntosijoittajan kassavirtoihin vaikuttava tekijä on vallitseva 

korkotaso, minkä vuoksi korkoriskin huomioiminen on asuntosijoittamisessa 

ensiarvoisen tärkeää. Korkoriski muodostuu sitä oleellisemmaksi uhaksi, mitä 

suurempaa velkavipua asunnon hankkimisessa on käytetty. Hyvänä nyrkkisääntönä 

voidaan pitää 50 % velkavipua, jonka ylittyessä korkoriskiin olisi hyvä kiinnittää 

erityistä huomiota. Asuntolainalle valittu lyhennystapa määrä sen, millainen vaikutus 

korkotason nousulla on lainan takaisinmaksuun. Tasaerälainan tapauksessa lainaa 

maksetaan samansuuruisina maksuerinä, mutta laina-aika kasvaa, kun taas 

tasalyhennyslainan tilanteessa tapahtuu päinvastaisesti eli maksuerän suuruus 

kasvaa laina-ajan pysyessä muuttumattomana (Finanssivalvonta 2016b). Kumpikin 

näistä tilanteista voi hankaloittaa velallisen asemaa oleellisesti, mikäli hän ei ole 

varautunut riittävän hyvin korkotason nousuun. Korkoriskiä tarkasteltaessa 

vähemmälle huomiolle jää usein se, että korkotason nousulla on asuntosijoituksesta 

saatavien kassavirtojen madaltumisen lisäksi myös sijoituskohteen arvoa madaltava 

vaikutus (Gitman et al. 2011, 135). 

 

Orava ja Turunen (2013, 202) listaavat erilaisia suojautumiskeinoja korkoriskin 

varalta, vaikkakin muistuttavat samalla, ettei epäsuotuisilta korkotason muutoksilta 
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voi täysin välttyä. He mainitsevat kiinteän koron sekä korkokaton käytön tilanteissa, 

joissa halutaan varmistua koron pysymisestä ennalta määritetyissä raameissa.  

Kuten jo edellä todettiin, suuren velkavivun käyttö lisää korkoriskille altistumista, sillä 

tällöin pienikin korkotason nousu kasvattaa huomattavasti kuukausittain maksettavia 

lainaeriä. Maltillinen velkarahan käyttö onkin yksi tehokkaimmista keinoista suojautua 

tulevaisuuden arvaamattomilta korkomuutoksilta. Mikäli runsasta velkavipua halutaan 

kuitenkin käyttää, nousee vararahaston tai muun vastaavan likvidin omaisuuden 

olemassaolo tärkeäksi suojaksi asuntosijoittajalle. Sen avulla pystytään nopeastikin 

keventämään velkataakkaa, mikäli korko nousee kestämättömälle tasolle. 

 

Vuokratasoriskin realisoitumisella on hyvin samankaltaisia vaikutuksia kuin 

korkoriskilläkin eli alueellisen vuokratason laskun myötä pienentyy myös 

asuntosijoituksesta saatava kuukausittainen kassavirta. Riskinä vuokratason 

mahdollinen lasku ei kuitenkaan ole lähellekään yhtä oleellinen kuin korkoriski, sillä 

nimellishintaiset vuokrat ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain kasvaneet 

pitkän aikavälin tarkastelussa (Orava & Turunen 2013, 206). Periaatteessa nopea ja 

yllättävä inflaatio voisi syöstä reaalisen vuokratason laskusuuntaiseksi, kun se ei 

pysyisi enää kohoavan hintatason perässä. Käytännössä asuntosijoituksesta saatava 

vuokratuotto toimii kuitenkin eräänlaisena inflaatiosuojana, sillä se on usein 

neuvoteltavissa uudelleen vastaamaan kohonnutta hintatasoa (Maurer & Sebastian 

2002, 48). Alueellisen vuokratason laskun sijasta vuokratasoriskin toteutuminen liittyy  

useimmiten liian korkeaksi tehtyyn arvioon vuokrien suuruudesta esimerkiksi 

tuntemattoman asuntomarkkina-alueen tai uudiskohteen tapauksessa. Tällöin 

vuokrapyyntiä on yksinkertaisesti pienennettävä, vaikka sijoituskohteen 

kannattavuuslaskelmat olisikin tehty toisenlaisten olettamuksien varassa.  

 

Suorissa asuntosijoituksissa likviditeettiriski on olennaisesti läsnä ja siihen 

varautuminen ennen sijoituspäätöksen tekoa voi säästää suurilta hankaluuksilta 

tulevaisuudessa. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan hankaluutta muuttaa sijoituskohde 

takaisin likvidiin muotoon eli käytännössä sen myyntiä nopeassa ajassa kohtuulliseen 

hintaan. (Gitman et al. 2011, 135). Asuntosijoitusten likviditeettiä voidaan pitää varsin 

heikkona moniin muihin sijoitusmuotoihin kuten esimerkiksi osakkeisiin verrattuna 

(Miller & Pandher 2008, 13). Suorien asuntosijoitusten likviditeettiä heikentävät  

muun muassa suuri yksikkökustannus, heterogeenisuus, vähäinen vaihdanta sekä 
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korkeat kaupankäyntikustannukset (Oikarinen 2007, 36). Edellä mainittujen seikkojen 

vuoksi asunnon myyntiaika saattaa venyä hyvinkin pitkäksi ja tavoitellusta 

myyntihinnasta voidaan joutua tinkimään paljon. Likviditeettiriskin suuruus vaihtelee 

asuntotyypin sekä sijainnin mukaan (Oikarinen 2007, 172). Pieni kerrostaloyksiö 

pääkaupunkiseudulla on sijoituskohteena huomattavasti likvidimpi kuin suuri 

omakotitalo vähemmän halutulla alueella.  

 

2.2.2 Vuokrasuhteeseen liittyvät riskit 
 

Vuokrasuhteeseen liittyvistä riskeistä asuntosijoittaja törmää todennäköisimmin 

tyhjien kuukausien riskiin. Vuokra-asunnon tyhjillään olo aiheuttaa merkittävää 

rasitusta asuntosijoittajan talouteen, sillä se katkaisee sijoituskohteesta saatavan 

kassavirran kulujen juostessa yhä normaaliin tapaan esimerkiksi vastikkeen 

muodossa. Tyhjien kuukausien määrää ilmaistaan usein vuokrausasteen avulla, 

jolloin 100 %:n vuokrausaste tarkoittaa asunnon täyskäyttöä ilman tyhjiä kuukausia. 

Metsola Vuokraturvasta huomauttaa asuntosijoittajan pettävän itseään ylioptimistisilla 

tuottolaskelmilla, mikäli vuokra-asunnon tyhjillään olon mahdollisuutta ei ole 

sisällytetty laskelmiin (Määttänen 2009, 32). Mitä useampia asuntoja sijoittajalla on, 

sitä selvemmin kyseisen erän huomiotta jättäminen vääristää kassavirtalaskelmia. 

Metsola suositteleekin noin yhden kuukauden vuokratuoton vähentämistä vuositason 

tuotoista realistisen kassavirtalaskelman saamiseksi. Näin tyhjien kuukausien riski 

sekä muut satunnaiset ylläpitokulut tulevat varmasti sisällytettyä laskelmiin.  

 

Orava ja Turunen (2013, 204) mainitsevat, että tyhjiltä vuokrakuukausilta pystyy 

välttymään parhaiten hankkimalla sijoitusasunnon, joka sopii mahdollisimman 

monelle vuokralaiselle. Esimerkiksi hyväkuntoinen yksiö jonkin yliopistokaupungin 

keskustasta on varsin kysytty vuokrakohde, jota tuskin tarvitsee pitää tyhjillään 

kauan. He varoittavat myös liian korkeasta vuokrapyynnistä; ylihintaisiin kohteisiin 

tuskin löytyy pitkäaikaista vuokralaista, jolloin riski kassavirran katkeamisesta 

kasvaa. 

 

Toinen huomattavasti harvinaisempi vuokrasuhteisiin liittyvä riski on vuokralaisriski. 

Se käsittää kaikki vuokralaisesta aiheutuneet ylimääräiset taloudelliset rasitteet 
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viivästyneestä vuokranmaksusta aina asunnossa aiheutettuihin vahingontekoihin. 

Vuokralaisen maksukyvyttömyys voi aiheuttaa suurenkin kuluerän, sillä vuokralaisen 

häätö ja uuden löytäminen tilalle on usein aikaa ja vaivaa vievä prosessi, jolloin 

vuokratuotto saattaa katketa kuukausien ajaksi (Delaney & Rose 2009, 173). Hyvän 

ja luotettavan vuokralaisen valinta kannattaa siis tehdä huolella, vaikka se tuntuisikin 

työläältä. Vuokralaisriskin realisoitumista on mahdotonta estää täysin, mutta siihen 

voi varautua etukäteen esimerkiksi luottotietojen tarkistuksella sekä 

vuokravakuusjärjestelyiden avulla (Orava & Turunen 2013, 205). Riittävänä 

vuokravakuutena pidetään tyypillisesti yhden tai kahden kuukausivuokran  suuruista 

vakuutta. 

 

2.2.3 Muut asuntosijoittamisen riskit 
 

Yllättävät remontit taloyhtiössä muodostavat asuntosijoittajalle remonttiriskin, joka 

pahimmassa tapauksessa saattaa muodostua hyvinkin suureksi kulueräksi. Pätevä 

asuntosijoittaja osaa kuitenkin huomioida remonttien mahdollisuuden joko karttaen 

niitä uudiskohteiden avulla tai toisaalta käyttämällä niitä hyväksi nopean 

arvonnousun tavoittelussa osta-remontoi-myy –strategiaa noudattaen (Orava & 

Turunen 2013, 199, 209). Edes taitavinkaan asuntosijoittaja ei pysty huolellisesta 

perehtymisestä huolimatta ennakoimaan kaikkia remonttikuluja, minkä vuoksi 

jälkimmäinen sijoitusstrategia vaatii riskinottokykyä. Putkiremontit edustavat 

tyypillisintä remonttiriskin lähdettä, sillä niissä aikataulun venymiset ja budjetin 

ylitykset eivät ole harvinaisia. Suurista remonteista aiheutuva vastikeriskin 

realisoituminen kasvaneen rahoitusvastikkeen muodossa sekä tyhjät kuukaudet ovat 

kokemattomien asuntosijoittajien tyypillisimpiä kompastuskiviä. 

 

Poliittiset riskit edustavat ehkäpä kaikista hankalimmin ennakoitavaa riskiluokkaa 

asuntosijoittajan kannalta. Poliittisilla riskeillä tarkoitetaan kaikkia asuntosijoittajan 

kannalta epäsuotuisia poliittisia päätöksiä, jotka yleensä madaltavat tuottoja, 

hankaloittavat sijoituksen hallinnointia ja aiheuttavat yleistä epävarmuutta (Cashman, 

Harrison & Seiler 2016, 115-120). Esimerkkeinä poliittisista riskeistä ovat muun 

muassa muutokset asuntosijoitusten verotuksessa, korkojen vähennysoikeuden 
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poistaminen, erilaisten asumistukijärjestelmien muuttaminen sekä alueelliset 

päätökset esimerkiksi kaavoitukseen liittyen (Orava & Turunen 2013, 2010). 

3 Tutkielman aineisto 
 

Seuraavaksi esitellään tutkielman empiirisessä osiossa käytetty tutkimusaineisto 

yleispiirteiltään. Tutkielman ensimmäisessä empiirisessä osiossa ollaan hyödynnetty 

Tilastokeskuksen tuottamaa asuntomarkkina-aineistoa asuntojen hintojen sekä 

vuokrien kehityksen osalta. Toista empiiristä osiota varten esitellään Suomen Pankin 

keräämää tilastotietoa suomalaisten kotitalouksien ottamista asuntolainoista sekä 

niiden keskikoroista. 

 

3.1 Asuntomarkkina-aineisto 
 

Tutkielmassa on käytetty vanhojen osakeasuntojen hintakehityksen aineistona 

Tilastokeskuksen neljännesvuositason tilastoja asuntojen keskimääräisistä 

neliöhinnoista vuosilta 2005-2015 (Tilastokeskus 2016a). Kyseinen tilasto ilmaisee 

myös eri alueiden neliöhintojen suhteellisen muutoksen indeksipistelukuna valittuun 

perusvuoteen nähden, joka tämän tutkielman tapauksessa on 2005. 

Neljännesvuositilasto antaa vuositilastoon verrattuna hieman tarkempaa 

informaatiota asuntojen hintakehityksen liikkeistä etenkin, kun tarkasteltava 

aikaperiodi on verrattain lyhyt. Termillä ”vanha osakeasunto” tarkoitetaan tässä 

yhteydessä kaikkia osakeasuntoja, jotka ovat valmistuneet ennen tilastovuotta 

edeltävää vuotta (Tilastokeskus 2016b). Talotyypiksi on valittu ainoastaan 

kerrostaloasunnot eli osakeasuntomuotoiset rivi- ja pientalot on päätetty jättää 

tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne eivät edusta tyypillisintä asuntosijoituskohdetta. Sen 

sijaan kerrostaloasunnoista tarkastelussa ovat mukana huoneluvultaan 

kaikenkokoiset asunnot.  

 

Kuvio 1 osoittaa, että jokaisella tutkielmaan valitulla asuntomarkkina-alueella 

asuntojen hinnat ovat nousseet lähestulkoon koko tarkasteluperiodin ajan. Kuvioon 

valittu vuositason tarkasteluväli tosin tasoittaa kaikista terävimpiä nousu- sekä 

laskupiikkejä. Esimerkiksi finanssikriisi vuosina 2007-2009 näkyy eri asuntomarkkina-
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alueiden asuntojen hinnoissa lähinnä kasvun pysähtymisenä tai loivana laskuna, 

vaikka yksistään vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä koko maan asuntojen 

hinnoissa laskua oli tuolloin 4 prosenttiyksikköä (Tilastokeskus 2016c).  

 

	
Kuvio 1. Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi (2005=100). Lähde: Tilastokeskus 

	

Finanssikriisin lisäksi toinen yleinen hintojen kasvun taittuminen on nähtävissä 

tarkasteluperiodin loppupuolella vuoden 2014 tienoilla. Tämä oli seurausta pitkälti 

asuntojen kauppamäärien pienentymisestä, jolloin myös myyjien hintapyyntien täytyi 

maltillistua (Holappa, Huovari, Karikallio & Lahtinen 2015, 19). Yleisen taloudellisen 

epävarmuuden lisäksi asuntojen kauppamääriä on pienentänyt pankkien 

omarahoitusvaatimuksien kiristyminen (Lahtinen, Alho, Holappa & Pakarinen 2014, 

15-18). Tarkasteltavien asuntomarkkina-alueiden keskimääräinen hintojen nousu 

vuosien 2005-2015 välillä on ollut noin 30 %:n luokkaa, mikä tarkoittaa hieman alle 3 

%:n vuositahtia. 

 

Eri alueiden hintakehitys on ollut pääasiassa hyvin samansuuntaista koko 

tarkasteluperiodin ajan, vaikka pääjoukosta on eroteltavissa kaksi erityistapausta. 

Toinen näistä on pääkaupunkiseutu, jossa asuntojen hintataso on noussut 

huomattavasti muita alueita nopeammin, etenkin seitsemän viime vuoden aika. 
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Holappa et al. (2015, 25) toteavatkin, että kyseisenä aikana Helsingin asuntojen 

tulotasoa nopeampi nousu ei selity niinkään makrotaloudellisilla tekijöillä, vaan 

hintakehityksen takana ovat olleet muut kuin ansiotuloilla asunnon hankinnan 

rahoittavat kotitaloudet. Merkittävimpänä tekijänä he mainitsevat asuntosijoittajat, 

joiden määrä pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla on kasvanut merkittävästi 

vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen kuten velkakirjojen heikon tuoton takia. Muun 

muassa tämän seurauksena  pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat kohonneet 

lähes 50 % vertailuvuoteen nähden.  

 

Toinen selkeästi valtavirran kehityksestä eroava asuntomarkkina-alue on Oulu. 

Päinvastoin kuin pääkaupunkiseudulla, Oulussa asuntojen hintakehitys on ollut muita 

markkina-alueita heikompaa.  Koko tarkasteluperiodin ajan asuntojen hintaindeksi on 

pysynyt selvästi muuta joukkoa matalampana. Finanssikriisin aikoihin asuntojen 

hinnat painuivat jopa alle lähtövuoden tason, mitä ei tapahtunut millään muulla 

alueella. Lahtinen et al. (2014, 23) mainitsevat Oulun lukeutuvan 

rakennemuutoksesta kärsivien kaupunkien joukkoon, mikä selittää suurelta osin sen 

muista alueista poikkeavaa hintakehitystä. Tarkasteluperiodin lopussa asuntojen 

hinnat Oulussa olivat nousseet vertailuvuoteen nähden vain 10 %, mikä tarkoittaa 

alle prosentin keskimääräistä vuosikasvua.  

 

Vuokratuottojen tarkastelussa aineistona toimii Tilastokeskuksen 

neljännesvuositilasto vapaarahoitteisten asuntojen kuukausittaisista neliövuokrista 

vuosilta 2005-2015 (Tilastokeskus 2016d). Koska Tilastokeskuksella ei ole yhtenäistä 

tilastoa vuokrien kehityksestä tältä ajalta, on neliövuokrien muunnos indeksiksi 

suoritettu vasta kahden tilaston yhdistämisen jälkeen. Kyseinen toimenpide on 

mahdollinen, sillä mittauskriteerit ja –luokitukset ovat pysyneet samoina 

kummassakin tilastossa. Vuokra-asuntokannasta ovat mukana huoneluvultaan 

kaikenkokoiset kerrostaloasunnot. 

 

Kuviosta 2 käy ilmi vapaarahoitteisten asuntojen vuokratason kehitys tutkielmaan 

valituilla asuntomarkkina-alueilla. Asuntojen hintaindeksivertailun tavoin myös tässä 

kuviossa vuokrataso on esitetty vuositason muutoksina, mikä tarkoittaa siis koko 

vuoden keskiarvoa vuosineljänneksittäin mitatuista kuukausivuokrista.  
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Kuvio 2. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraindeksi (2005=100). Lähde: Tilastokeskus 

	

Kuviosta 2 voidaan havaita, kuinka eri alueiden välisissä vuokratasoissa on ollut 

vähemmän hajontaa kuin asuntojen hinnoissa. Vuokratason kehittyminen on ollut 

myös tasaisempaa useimmilla alueilla verrattuna hintakehitykseen. Tämän voi 

havaita esimerkiksi siitä, ettei finanssikriisin aikoihin vuokrissa näy samanlaista 

yhtenäistä notkahdusta kuin asuntojen hinnoissa, vaan päinvastoin lähes kaikilla 

alueilla vuokrat nousivat tuolloin. Orava ja Turunen selittävät tätä ilmiötä 

kotitalouksien riskinkaihtamisella; epävarmoissa taloustilanteissa vuokra-asuntojen 

kysynnällä on tapana vahvistua ja omistusasumisen suosion taas vastaavasti 

heikentyä, sillä asunnon ostoa lykätään myöhemmäksi tulevaisuuteen (Orava & 

Turunen 2013, 34-36). Vuokraindeksikuvio ilmentää hyvin tutkielman aikaisemman 

toteamuksen, kuinka kassavirtasijoittajan on turha murehtia asuntojen 

hintaheilahteluista, sillä asuntojen hintatason alenemisella ei juurikaan ole vaikutusta 

sijoittajan saamaan kuukausittaiseen vuokratuottoon. 

 

Keskimäärin vuokrat ovat nousseet tarkasteltavilla alueilla noin 37 % vertailuvuoteen 

nähden eli vuokratason kohoaminen on ollut sekä yleistä inflaatiota että asuntojen 
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hintakehitystä nopeampaa. Oulu jäi ainoana asuntomarkkina-alueena selvästi alle 

keskiarvon vuokrien nousun suhteen. Tarkasteluperiodin loppupuolella vuokrat ovat 

yhä jatkaneet kasvua, vaikka asuntojen hintakehitys koki samoihin aikoihin 

pysähdyksen. Taustasyinä tähän olivat niin rakenteelliset kuin myös suhdanteeseen 

liittyvät tekijät (Holappa et al. 2015, 28). 

 

Asuntosijoituksen tuoton laskentaa varten tarvitaan tietoja myös asuntosijoituksen 

kuluista. Tässä tutkielmassa kulupuolta edustaa asunto-osakeyhtiössä maksettavat 

hoitokulut, joista Tilastokeskus on kerännyt vuositason tietoa (Tilastokeskus 2016e). 

Vuositason tiedoista Tilastokeskus on laskenut koko maata koskevia kuukausittaisia 

keskiarvoja neliökohtaisista hoitokuluista, joita voidaan pitää riittävän tarkkoina tämän 

tutkielman kannalta.  

 

3.2 Asuntolaina-aineisto 
 

Tutkielman toisessa empiirisessä osiossa tarkastellaan herkkyysanalyysin avulla, 

kuinka suuria riskejä suomalaisten asuntolainoihin ja sitä kautta asuntosijoituksiin 

keskimäärin liittyy. Tätä varten asuntomarkkina-aineiston lisäksi tutkielmassa 

hyödynnetään myös Suomen Pankin keräämää aineistoa suomalaisten 

kotitalouksien asuntolainojen suuruuksista sekä niiden keskimääräisistä koroista. 

 

Suomessa talletuspankit ovat merkittävin asuntolainoja kotitalouksille myöntävä taho, 

mutta niiden lisäksi asuntolainoja myöntävät muun muassa erilaiset 

kiinnitysluottolaitokset. Asuntolainojen myöntämisperusteena on useimmiten 

omistusasunnon tai asumisoikeusosuuden osto, mutta joskus myös asunnon 

rakentaminen tai korjaaminen. 

 

Kuviosta 3 nähdään suomalaisten kotitalouksien keskimääräinen asuntolainan 

suuruus vuosien 2005-2015 välillä (Suomen Pankki 2016a). Asuntolainojen suuruus 

on jo pitkän aikaa ollut tasaisessa nousussa. Syinä tähän ovat olleet lainaa hakevien 

kohonnut tulotaso, maksukyvyn paraneminen sekä asuntojen yleinen hintojen nousu 

(Finanssialan Keskusliitto 2007, 7). Toisaalta pankkien vaatiman 

omarahoitusosuuden suureneminen sekä epävarmuus työmarkkinoilla ovat hillinneet 
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hieman asuntolainojen kasvua viimeisimpien vuosien aika, vaikka madaltunut 

korkotaso on houkutellut suurempiin lainasummiin  (Lahtinen et al. 2014, 15-18). 

Finanssialan Keskusliiton teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2015 tyypillisin 

asuntolainan takaisinmaksuaika oli 20 vuotta ja seuraavaksi yleisin aika 25 vuotta. 

Viimeisimpien vuosien aikana takaisinmaksuajat pidentyneet asuntolainan suuruuden 

sekä lainaosuuden kasvun mukana (Finanssialan Keskusliitto 2015, 23). 

 

	
Kuvio 3. Suomen kotitalouksien euromääräiset asuntolainat 2005-2015. Lähde: Suomen Pankki 

 

Asuntolainasta maksettava kokonaiskorko muodostuu valitusta viitekorosta kuten 

esimerkiksi Euriborista tai pankkikohtaisesta prime-korosta sekä näiden päälle 

tulevasta asiakaskohtaisesta marginaalista. Viitekorkojen suuruus määräytyy 

pankkien välisillä rahamarkkinoilla, kun taas lainan marginaaliin vaikuttavat pankin 

käyttämä hinnoittelupolitiikka, asiakassuhteen laatu, vallitseva kilpailutilanne ja 

asuntolainalle saatava vakuus (Finanssialan Keskusliitto 2007, 5). 

Vaihtuvakorkoisessa lainassa viitekorko määrää kokonaiskoron muutokset, sillä 

lainan marginaali pysyy samana. Kiinteäkorkoisessa asuntolainassa kokonaiskorko 

pysyy nimensä mukaisesti kiinteänä tietyn ajan, mutta tyypillisesti se on ainakin 

lainanottohetkellä vaihtuvakorkoista lainaa kalliimpi vaihtoehto.  

 

Kuviosta 4 käy ilmi Suomen rahalaitosten euroalueella oleville kotitalouksille 

myönnettyjen asuntolainojen keskikorkoprosentti sekä 12 kuukauden Euribor-

viitekorko vuosina 2005-2015 (Suomen Pankki 2016b; Suomen Pankki 2016c). 

Keskikorkoprosentti sisältää siis sekä viitekoron että lainan marginaalin. 12 
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kuukauden Euribor on valittu kuvioon havainnollistamaan asuntolainojen tyypillistä 

viitekorkoa, sillä se on ollut jo pitkään suosituin asuntolainojen viitekorko (Suomen 

Pankki 2016d). Tilasto sisältää suomalaisten rahalaitosten myöntämät asuntolainat 

koko euroalueelle, mutta koska muiden maiden osuus on erittäin pieni, voidaan 

tilastoa pitää käyttökelpoisena Suomen asuntolainamarkkinoiden tarkastelun 

kannalta.  

 

		
Kuvio 4. Suomen rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen keskikorko ja 12kk Euribor 
2005-2015. Lähde: Suomen Pankki 

		

Kuten kuviosta 4 voi nähdä, on korkotason liikehdintä ollut melko voimakasta ja 

epätyypillistä tarkasteluperiodin aikana. Vuosina 2006-2008 korkotaso oli vielä 

tasaisessa nousussa kohti kuutta prosenttia, kunnes se finanssikriisin seurauksena 

koki romahduksen loppuvuonna 2008. Siitä lähtien korkotaso on pysynyt 

historiallisen matalana ja lähestynyt kohti nollakorkotasoa. Asuntolainoista 

maksettava keskikorko ei kuitenkaan ole viitekoron tavoin painunut alle prosentin 

tason muun muassa rahalaitosten vaatiman lainamarginaalin vuoksi. 

4 Tutkimusmenetelmät 
 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisessä osiossa käytetyt 

tutkimusmenetelmät, laskukaavat sekä tunnusluvut. Tutkielman empiria jakautuu 

kahteen osioon, joissa kummassakin käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Ensimmäisessä empiirisessä osiossa tutkitaan riskien vaihtelua asuntomarkkina-
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alueilla ja sen hajauttamisen mahdollisuutta maantieteellisesti. Tätä varten käydään 

läpi asuntosijoituksen tuoton laskeminen, riskin mittaaminen sekä näiden kahden 

suhteuttaminen toisiinsa tuotto/riski-tarkastelussa. Tämän lisäksi käydään läpi 

menetelmät alueiden riippuvuussuhteiden tarkastelua varten. Toisessa empiirisessä 

osiossa selvitetään herkkyysanalyysillä taloudellisen ympäristön muutoksia 

riskitekijänä, minkä vuoksi herkkyysanalyysin eri vaiheet tullaan myös käymään läpi 

tässä luvussa. 

 

4.1 Tuottojen laskeminen  
 

Asuntosijoituksen tuotto on laskettu tässä tutkielmassa prosentuaalisina 

neljännesvuosituottoina, jotta tuoton liikkeistä saataisiin vuositasoa tarkempaa tietoa. 

Asuntosijoituksen prosentuaalinen tuotto (𝑅! ) on laskettu seuraavalla osakkeiden 

tuottolaskelmistakin tutulla kaavalla, jossa osakkeiden osingot on vain korvattu 

asuntosijoituksesta saatavalla vuokratuotolla: 

 

𝑅! =  !!!!!!!
!!!!

 +  !"#!
!!!!

		 	 	 (1) 

 

Kaavasta (1) nähdään, kuinka asuntosijoituksen tuottoa laskettaessa huomioidaan 

sekä arvonnousu ((Pt – Pt-1) / Pt-1)  että vuokratuotto (NOIt / Pt-1). Pt ja Pt-1 edustavat 

kaavassa asunnon euromääräistä neliöhintaa (€/m2) ajankohtina t ja t-1.  NOIt kuvaa 

taas asunnon euromääräistä nettovuokratuottoa neliötä kohti hetkellä t. 

Nettovuokratuotto saadaan laskettua, kun neliökohtaisesta vuokratuotosta 

vähennetään siihen kohdistuvat hoitokulut. Koska Tilastokeskus ilmoittaa asuntojen 

vuokratason ja hoitokulut kuukausittaisina keskiarvoina, ovat kummatkin kerrottu 

kolmella kvartaalitason tuottojen saamiseksi. Tuottojen keskiarvot lasketaan 

aritmeettisina keskiarvoina eli havaintojen summat on jaettu havaintojen 

lukumäärällä. 
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4.2 Riskin mittaaminen 
 

Asuntosijoituksen riskisyyttä mitataan tutkielmassa neljännesvuosituottojen 

keskihajonnalla eli volatiliteetilla. Mitä suurempi volatiliteetti tietyn alueen 

asuntosijoituksella on, sitä enemmän sen neljännesvuosituotot ovat keskimäärin 

poikenneet tuottojen keskiarvosta tutkielman tarkasteluperiodin aikana. 

Sijoituskohteiden vertailussa suuremman keskihajonnan omaava kohde sisältää siis 

myös suuremman riskin (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2007, 29).  Keskihajonta 

voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

 

𝑆𝑇𝐷 = (!!!!)!!
!!!
!!!

    (2) 

 

, jossa 𝑅!  kuvaa periodin t tuottoa, 𝑅  koko ajanjakson keskimäräistä tuottoa ja 𝑛 

periodien lukumäärää koko ajanjaksolla. Tämän tutkielman tapauksessa yksittäisen 

periodin pituus on neljännesvuosi ja koko ajanjakson 11 vuotta, jolloin periodien 

lukumääräksi tulee yhteensä 44.  

 

Tuoton keskihajonta mittaa sijoituskohteen kokonaisriskiä, joka koostuu sekä 

hajautettavissa olevasta epäsystemaattisesta riskistä että sijoituskohteeseen 

kiinteästi liittyvästä systemaattisesta riskistä, jota ei pysty hajauttamaan. Sijoittaja on 

ensisijaisesti kiinnostunut jälkimmäisestä, sillä vain systemaattisesta riskistä saa 

korvauksen parempana tuotto-odotuksena. (Kallunki et al. 2007, 270) 

 

Kun sijoitushyödykkeeseen liittyvä riski on määritelty keskihajonnaksi, täytyisi 

tuottojakaumien olla normaalijakautuneita, jotta käytettävien tuottosarjojen 

huipukkuutta tai vinoutta ei tarvitsisi ottaa huomioon riskejä analysoitaessa 

(Kuosmanen 2002, 11). Tämän vuoksi asuntomarkkina-alueiden tuottojen 

analysoinnissa tarkastellaan myös niiden jakaumien ominaisuuksia. 
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4.3 Tuoton suhteuttaminen riskiin 
	

Eri asuntomarkkina-alueiden absoluuttisten tuottotasojen vertailu ei kerro vielä 

itsessään kovin paljon kyseisestä alueesta. Tietyn alueen muita korkeampi 

tuottoprosentti voi olla merkki siihen liittyvästä korkeammasta riskitasosta, jolloin 

sijoittajat ovat siis saaneet luonnollisen korvauksen ottamastaan riskistä. Jotta 

asuntomarkkina-alueiden välisistä tuotto- ja riskitasoista saataisiin syvällisempi kuva, 

ollaan tässä tutkielmassa riski-tuottovertailun avulla suhteutettu kyseiset muuttujat 

toisiinsa.  

 

Erilaiset menestysmittarit ovat oiva keino vertailla salkkujen suorituskykyä, sillä niissä 

toteutunutta tuottoa verrataan riskiin. Kolme yleisintä portfoliosijoitusten 

menestysmittaria ovat Sharpen, Treynorin ja Jensenin mittarit. Yhden 

asuntomarkkina-alueen voidaan ajatella edustavan sijoitussalkkua, sillä se sisältää 

monia yksittäisiä asuntosijoituskohteita, joiden tuotoista ollaan kiinnostuneita. Tässä 

tarkastelussa menestysmittariksi on valittu Sharpen mittari, jossa salkun riskittömän 

tuoton ylittävä osa suhteutetaan kyseisen salkun kokonaisriskiin, jota keskihajonta 

edustaa. Treynorin ja Jensenin käytön menestysmittarina tässä tutkielmassa rajaa 

ulos se, että niissä riskimuuttujana toimii pelkästään salkun systemaattisen riskin 

huomioiva beta-kerroin. (Kallunki et al. 2007, 279-281) 

 

Sharpen luku (𝑆!) lasketaan oheisella kaavalla: 

 

𝑆! =  (!!! !!)
!"#!

    (3) 

 

Kaavassa (3) 𝑅!  kuvaa salkun eli tässä tapauksessa asuntomarkkina-alueen 

keskimääräistä neljännesvuosituottoa, 𝑅!  keskimääräistä riskitöntä tuottotasoa ja 

𝑆𝑇𝐷!  salkun keskihajontaa tarkasteluperiodilla. Riskittömänä tuottona käytetään 

tutkielman aineistossa esiteltyä 12 kuukauden Euribor-viitekorkon keskiarvoa, joka 

on muunnettu neljännesvuosimuotoon, jotta se olisi yhteismitallinen 

asuntosijoituksien tuottojen kanssa. 
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Sharpen mittarista saatava luku kertoo, kuinka monta lisätuottoprosenttia 

sijoituskohteesta ollaan saatu kutakin riskiyksikköä kohden (Nikkinen, Rothovius, 

Sahlström 2002, 220). Mitä suurempi Sharpen mittarin antama luku on, sitä parempi 

tuotto salkulla on ollut suhteutettuna riskiin.  

 

4.4 Riippuvuussuhteiden tarkastelu 
	

Asuntomarkkina-alueiden välisiä riippuvuussuhteita tarkastellaan kovarianssin ja 

korrelaatiokertoimen avulla. Asuntosijoitussalkun riski riippuu siinä olevien kohteiden 

määrästä ja niiden tuottojen välisistä yhteisvaihteluista eli kovariansseista. Kahden 

alueen (i, j) tuottojen välinen kovarianssi lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑐𝑜𝑣 𝑖, 𝑗 =  !
!!!

(𝑅!" − 𝑅!)(𝑅!" − 𝑅!!
!!! )   (4) 

 

Kaavassa (4) 𝑇  kuvaa tuottoaikasarjan havaintojen lukumäärää. Kovarianssin on 

mahdollista saada mitä tahansa arvoja, mikä hankaloittaa tuottojen riippuvuuksien 

vertailua. Tämän takia kovarianssi standardoidaan korrelaatiokertoimeksi, joka voi 

saada arvoja vain väliltä [-1 ja 1]. (Kallunki et al. 2007, 62-64)  

 

Korrelaatiokerroin kuvaa kahden muuttujan välistä lineaarista riippuvuussuhdetta. 

Tuottojen korrelaationkertoimen ollessa -1, ne liikkuvat täysin päinvastaisesti toisiinsa 

nähden, kun taas kertoimen ollessa 1 tuotot ovat täysin positiivisesti korreloituneita ja 

liikkuvat samansuuntaisesti. Korrelaatiokerroin saa arvon 0, kun tuottojen välillä ei 

ole minkäänlaista yhteyttä. Hajautushyödyn kannalta optimaalinen tilanne on 

tuottojen täydellinen negatiivinen korrelaatio, sillä tällöin hajautus poistaa kokonaan 

salkun tuoton vaihtelun ja kokonaisriskistä jää jäljelle enää systemaattinen riski 

(Nikkinen et al. 2002, 44-45).  

 

Kovarianssin standardointi korrelaatiokertoimeksi onnistuu seuraavalla kaavalla: 

 

𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 =  !"# !,!
!!!!

    (5) 
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Kaavassa (5) tuottojen välinen kovarianssi jaetaan yksinkertaisesti niiden 

keskihajontojen tulolla. 

4.5 Herkkyysanalyysi 
	

Herkkyysanalyysi on oiva työkalu sijoituskohteeseen liittyvän epävarmuuden 

selvittämiseksi. Sijoitusmaailmassa epävarmuudella tarkoitetaan useamman eri 

skenaarion mahdollisuutta toteutua tulevaisuudessa, mitä lopulta tulee tapahtumaan 

(Brealey et al. 2011, 271). Riski ja epävarmuus eivät siis ole toistensa synonyymejä, 

vaikka kummatkin liittyvät epävarmaan tietämykseen tulevaisuudesta. Riskin 

kohdalla tietämyksen aste on korkeampi, sillä tulevaisuuden mahdollisten 

tapahtumien lisäksi tiedetään myös niiden toteutumistodennäköisyydet, minkä vuoksi  

sitä kutsutaan toisinaan myös mitattavissa olevaksi epävarmuudeksi (Aho 1982, 

162).  

 

Investointiin liittyviä epävarmuuden lähteitä on olemassa lukuisia syitä ja ne voivat 

olla hyvinkin erityyppisiä. Yhtenä merkittävänä epävarmuuden lähteenä Canada 

mainitsee ympäristössä tapahtuvat muutokset, joiden takia menneisyyteen perustuva 

ekstrapolointi ei ole mahdollista (Canada 1971, 193-194). Tämän tutkielman 

herkkyysanalyysissä epävarmuutta tarkastellaan juuri taloudellisen ympäristön 

muutoksilla, joita korko- sekä vuokratason muutokset edustavat. Kyseiset parametrit 

määräävät pitkälti asuntosijoituksesta saatavan kassavirran suuruuden. Asunnon 

arvonnousun kautta tuleva voitto / tappio on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

huomio on haluttu kiinnittää nimenomaan asuntolainan aikaisiin riskeihin. 

 

Herkkyysanalyysi suoritetaan aluksi niin kutsuttuna osittaisherkkyysanalyysinä, jossa 

kumpaakin parametria muutetaan kerrallaan ja katsotaan, millainen vaikutus sillä on 

sijoituksen kannattavuuteen eli tässä tapauksessa kassavirtojen suuruuteen ja sitä 

kautta omalle pääomalle saatavaan tuottoon sijoituksen alkuvaiheessa. Oman 

pääoman tuottoprosentti ottaa huomioon velkavivun käytöstä syntyvän riskin 

korkokulujen muodossa. Asuntosijoituksesta saatava oman pääoman tuotto on 

laskettu seuraavalla kaavalla: 

 

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 % =  !" × (!"#$%&! !!"#!$%&#"'(!!.  !"ä! !"#!"!$%$&)
!"" × !"#$#!!"#$%!%$$%

   (6) 
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Osittaisherkkyysanalyysi on melko yksinkertainen toteuttaa ja sen avulla saadaan 

selkeä kuva siitä, kuinka herkkä laskelman lopputulos on lähtöoletuksissa 

tapahtuville muutoksille. Toisaalta, se ei ota huomioon muuttujien välisiä yhteyksiä. 

Esimerkiksi suuret muutokset korkotasossa saattavat samanaikaisesti vaikuttaa 

myös vuokratasoon omistusasumisen suosion kautta. Jotta tämä puoli tulisi 

huomioitua, osittaisherkkyysanalyysin jälkeen  on myös laskettu korko- ja 

vuokratason samanaikaisen muutoksen vaikutus omalle pääomalle saatavaan 

tuottoon. 

5 Tutkimustulokset 
	

Seuraavaksi käydään tutkielman empiirisessä osiossa saatuja tutkimustuloksia läpi. 

Ensimmäisen empiirisen osion osalta esitellään asuntomarkkina-alueiden 

analysoinnin pohjalta selvinneitä tuloksia niiden tuotoista, riskeistä sekä näiden 

kahden tekijän keskinäisestä suhteesta. Tämän lisäksi korrelaatiomatriisin avulla 

esitetään saatuja tuloksia alueiden välisistä riippuvuussuhteista. Toisen empiirisen 

osion kohdalta esitellään osittaisherkkyysanalyysistä selvinneitä tuloksia, siitä kuinka 

suuri vaikutus merkittävimmillä riskikomponenteilla on keskimääräisen 

asuntosijoituksen kannattavuuteen. 

 

5.1 Tuotto ja riski asuntomarkkinoilla 
	

Taulukosta 1 käy ilmi tarkasteltujen asuntomarkkina-alueiden 

neljännesvuosituottoihin liittyvät keskeisimmät tunnusluvut tarkasteluperiodin ajalta 

eli vuosilta 2005-2015. Ensimmäisellä rivillä on ilmoitettu laskennassa olleiden 

tuottohavaintojen lukumäärä, joka on peräisin 11 vuoden tarkasteluperiodin ja 

neljännesvuosittaisten havaintojen tulosta. 
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Taulukko 1. Asuntomarkkinoiden neljännesvuosituotot 2005-2015 

Tuotot	

asuntomarkkinoilla	

PKS	 TRE	 TKU	 LTI	 JKL	 KPO	 OUL	

Havaintoja	 44	 44	 44	 44	 44	 44	 44	

Keskiarvo	 2,11	%	 2,17	%	 2,16	%	 2,19	%	 2,07	%	 1,92	%	 1,59	%	

Mediaani	 2,14	%	 2,29	%	 2,29	%	 2,45	%	 2,37	%	 1,87	%	 1,24	%	

Max	 5,86	%	 5,39	%	 6,35	%	 9,84	%	 6,84	%	 6,92	%	 5,64	%	

Min	 -4,21	%	 -3,98	%	 -6,57	%	 -3,19	%	 -2,56	%	 -3,85	%	 -2,52	%	

Keskihajonta	 1,82	%	 2,00	%	 2,52	%	 2,62	%	 2,49	%	 2,37	%	 2,23	%	

 

 

Keskiarvo ja mediaani kuvaavat keskilukuina tuottoaineiston keskikohtaa. Kyseisten 

tunnuslukujen perusteella asuntomarkkina-alueet jakautuvat selkeästi kahteen 

ryhmään tuottotasoiltaan. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Lahdessa 

sekä Jyväskylässä, eli käytännössä Etelä- ja Keski-Suomessa, asuntosijoitusten 

tuotot ovat keskimäärin olleet lähellä toisiaan, sillä asuntosijoitusten 

neljännesvuosituottojen keskiarvot ovat näillä alueilla vaihdelleet vain 2,07-2,19 

prosenttiyksikön välillä. Ehkä jopa hieman yllättäen Lahdessa tuottojen keskiarvo oli 

kaikista korkein pääkaupunkiseudun ollessa vasta joukon neljäs. Tuottojen suhteen 

toisen ryhmän asuntomarkkinoilla muodostavat pohjoisemmassa sijaitsevat Kuopio ja 

Oulu. Näissä kahdessa kaupungissa tuottoprosentti jäi selvästi alle muun ryhmän 

ollen Kuopiossa 1,92 % ja Oulussa 1,59 %. Tuottojen mediaanit antavat keskiarvojen 

kanssa hyvin samankaltaisen kuvan asuntomarkkinoista ja ainoastaan Jyväskylän 

sijoitus nousisi tuottovertailussa mediaanikriteeriä käytettäessä. 

 

Asuntosijoituksen riskiä kuvaavaa keskihajontaa tarkasteltaessa selviää, ettei 

Lahden korkein tuottotaso ole tullut täysin vastineetta, sillä kyseisellä alueella on ollut 

myös korkein tuottojen keskihajonta. Lahden alueella neljännesvuosittainen tuotto on 

siis heilunut eniten keskiarvonsa ympärillä tehden siitä riskisimmän sijoituskohteen.  

Keskihajontaa Lahdessa on todennäköisesti nostanut selkeästi muita alueita 

korkeampi maksimiarvo tuotoissa, mitä sinänsä voidaan pitää positiivisena riskinä 

sijoittajan kannalta. Pääkaupunkiseudulla tuottojen keskihajonta on vastaavasti ollut 

joukon pienin, mikä oli osittain ennakko-odotusten vastaista, sillä 

pääkaupunkiseudun kaltaisilla joustamattoman asuntotarjonnan alueilla volatiliteetti 
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on usein korkeinta (Oikarinen 2007, 173-174). Samalla Oikarinen kuitenkin 

muistuttaa, että pienempien kaupunkien kohdalla neljännesvuositilastot saattavat 

liioitella volatiliteetin suuruutta vähäisempien havaintomäärien vuoksi. 

 

Taulukosta 2 selviää annualisoidun Sharpen luvun muodossa asuntosijoittajan 

kannalta mielenkiintoisin tieto alueiden kannattavuuseroista. Kun riskittömän tuoton 

(Rf) ylittävä keskimääräinen neljännesvuosituotto (Ri) on suhteutettu kyseisen alueen 

tuottojen keskihajontaan (Std), vastaavat saadut tulokset enemmän ennakko-

oletuksia kuin mitä tuottojen ja riskien erillisestä tarkastelusta saatiin tulokseksi.  

 
Taulukko 2. Tuotto/riski-suhde Sharpen lukuna 

Tuotto/riski-suhde	 PKS	 TRE	 TKU	 LTI	 JKL	 KPO	 OUL	

Ri	 2,11	%	 2,17	%	 2,16	%	 2,19	%	 2,07	%	 1,92	%	 1,59	%	

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

Std	 1,82	%	 2,00	%	 2,52	%	 2,62	%	 2,49	%	 2,37	%	 2,23	%	

Sharpe		 1,78	 1,66	 1,32	 1,30	 1,26	 1,20	 0,98	

 

 

Tuotto/riski-suhteella mitattuna pääkaupunkiseutu on paras asuntosijoituskohde, 

vaikka keskimääräisten tuottojen perusteella se oli vain joukon keskikastia. Muutos 

sijoituksessa on seurausta ryhmän pienimmästä keskihajonnasta, jolloin 

pääkaupunkiseudulla sijoittajan ei ole tarvinnut ottaa suurta riskiä päästäkseen kiinni 

kohtuullisiin tuottoihin. Myös maamme toiseksi suurimmassa  kasvukeskuksessa 

Tampereella tuotto/riski-suhde oli lähellä pääkaupunkiseudun tasoa. Sen sijaan 

Lahti, jossa keskimääräinen tuottotaso oli joukon korkein, on Sharpen 

menestysmittarilla mitattuna vain keskinkertainen asuntosijoitusmarkkina. Oulun 

verrattain suuri keskihajonta yhdistettynä joukon pienimpään tuottotasoon teki siitä 

kannattamattomimman markkina-alueen. 

 

5.2 Tuottojen jakaumat 
 

Taulukkoon 3 on koottu edellä tarkasteltujen tuottojen jakaumia koskevia 

testisuureita vinouden, huipukkuuden ja Jarque-Bera -testin muodossa. Tuottojen 
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normaalijakautuneisuuden tutkiminen on olennainen osa tuotto- ja riskianalyysiä, sillä 

normaalijakautuneisuuden aste määrittää, kuinka relevanttia tietoa volatiliteetti antaa 

sijoituskohteen riskisyydestä. 

 
Taulukko 3. Neljännesvuosituottojen jakaumat 2005-2015 

Tuottojen	jakaumat	 PKS	 TRE	 TKU	 LTI	 JKL	 KPO	 OUL	

Vinous	 -0,63	 -0,67	 -0,77	 0,30	 0,01	 -0,29	 0,03	

Huipukkuus	 2,39	 0,80	 1,93	 0,58	 -0,82	 -0,13	 -0,95	

Jarque-Bera	p-arvo	 0,008	 0,166	 0,015	 0,655	 0,516	 0,720	 0,420	

 

 

Vinous kertoo, kuinka epäsymmetrinen tuottojen jakauma on verrattuna 

normaalijakaumaan. Täydellisesti normaalijakautuneen aineiston vinous on nolla eli 

se sisältää yhtä paljon positiivia ja negatiivisia arvoja. Negatiivinen vinous taas 

merkitsee, että tuotto ei ole normaalisti jakautunut vaan se saa enemmän negatiivisia 

arvoja ja jakauman kuvaaja näyttää vasemman suuntaan vinolta. Jakauman suuri 

vinous kumpaan tahansa suuntaan on ongelmallista volatiliteetin kannalta, koska se 

ei silloin enää mittaa tasaisesti keskiarvon ylittäviä ja alittavia tuottoja. (Vaihekoski 

2004, 197) Kuten taulukosta 3 nähdään, useimmilla alueilla tuottojen jakaumat olivat 

hieman vasemmalle vinoja. Suurinta vinous oli Turussa ja sielläkin se sai vain arvon -

0,77.  Jyväskylässä ja Oulussa jakaumat olivat hyvin symmetrisiä vinouden ollessa 

käytännössä nolla.  

 

Huipukkuus ilmaisee jakauman huipun korkeutta moodin eli useimmin esiintyvän 

arvon ympärillä. Taulukkoon 3 laskettu aineiston huipukkuus on normaalijakaumaa 

korkeampaa, mikäli huipukkuuden arvo on yli kolme ja mitä enemmän kyseinen 

viitearvo ylittyy, sitä suurempi osa tuotoista on lähellä keskiarvoa (Vaihekoski 2004, 

197). Millään tutkielmaan valitulla asuntomarkkina-alueella ei havaittu 

normaalijakauman ylittävää huipukkuutta. Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa 

tuottojen jakaumat olivat negatiivisesti huipukkaita. 

 

Varsinainen normaalijakautuneisuuden testaus on suoritettu Jarque-Bera -testin 

avulla. Kyseinen testi selvittää, kuinka hyvin aineiston vinous ja huipukkuus 



	 31	

vastaavat normaalijakaumaa (Thadewald & Büning 2007, 87-88). Taulukkoon 3 on 

laskettu Jarque-Bera –testin p-arvot jokaiselle alueelle. Mikäli p-arvo ylittää 5 %:n 

riskitason, jää nollahypoteesi voimaan ja aineiston on tällöin normaalijakautunut. 

Pääkaupunkiseutu ja Turku olivat ainoita alueita, joissa nollahypoteesi jouduttiin 

hylkäämään eikä tuotot olleet siten normaalijakautuneita niissä. Muilla alueilla 

neljännesvuosituottojen jakaumat täyttivät siis normaalijakauman määritelmän 5 % 

riskitasolla Jarque-Bera –testin mukaisesti. 

 

5.3 Alueiden väliset riippuvuussuhteet 
	

Taulukkoon 4 on koottu asuntomarkkina-alueiden tuottojen väliset riippuvuussuhteet 

käyttäen hyväksi Pearsonin korrelaatiokerrointa. Kuten jo aikaisemmin todettiin, 

korrelaatiokerroin kuvaa kahden muuttujan välistä lineaarista riippuvuussuhdetta 

laskemalla sille arvon [-1, 1] väliltä. Taulukoon on merkitty lihavoituna kaikki 

korrelaatiokertoimet, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä 5 % riskitasolla. Muissa 

korrelaatiokertoimissa p-arvo ylitti 5 % eikä ne olleet siten tilastollisesti merkitseviä ja 

perusjoukkoon yleistettäviä. 

 
Taulukko 4. Tuottojen väliset korrelaatiokertoimet 

Korrelaatio	 PKS	 TRE	 TKU	 LTI	 JKL	 KUO	 OUL	

PKS	 1,00	 		 		 		 		 		 		

TRE	 0,72	 1,00	 	 	 	 	 	

TKU	 0,58	 0,49	 1,00	 	 	 	 	

LTI	 0,39	 0,31	 0,25	 1,00	 	 	 	

JKL	 0,31	 0,27	 0,05	 -0,07	 1,00	 	 	

KUO	 0,51	 0,24	 0,14	 0,27	 0,08	 1,00	 	

OUL	 0,47	 0,36	 0,43	 0,23	 -0,03	 0,26	 1,00	

 

 

Taulukosta 4 nähdään kuinka eri alueiden tuottojen välinen korrelaatio on ollut 

yllättävän matalaa, vaihdellen pääkaupunkiseudun ja Tampereen välisestä 0,72:sta 

Lahden ja Jyväskylän väliseen -0,07 kertoimeen. Aikaisemmin tutkielmassa 

esitettyjen asuntojen hinta- ja vuokraindeksikuvion perusteella tuottojen välisien 
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korrelaatioiden olisi voinut olettaa olevan korkeampia. Neljännesvuositason 

tarkastelu sekä verrattain lyhyt tarkasteluperiodi pienentävät korrelaatioiden tasoja, 

sillä mitä lyhyempi tarkasteluväli on käytössä sitä korostuneempi rooli satunnaisilla 

tekijöillä on tuottoihin. Oikarinen (2007, 177-181) havaitsi väitöskirjassaan, kuinka jo 

pelkkä puolivuosittaisiin tuottoihin siirtyminen neljännesvuositason tarkastelusta 

kasvatti kaupunkien välisiä korrelaatioita huomattavasti antaen realistisemman kuvan 

hajautushyötyjen olemassaolosta. Vuosituottoja tarkasteltaessa kaupunkien väliset 

korrelaatiot nousivat jo lähelle yhtä. Tarkasteluperiodin pidentämisellä oli taas 

korrelaatioiden eroja tasoittava vaikutus. 

 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi asuntomarkkinoiden sisäistä hajautusta ei voida 

pitää järin tehokkaana keinona salkun riskien vähentämiseksi etenkään, kun 

asuntosijoitus mielletään usein pitkän tähtäimen sijoitukseksi. Mikäli 

sijoitusstrategiana on kuitenkin asunnon verrattain lyhyt pitoaika, saattaa 

maantieteellisestä hajautuksesta olla pientä hyötyä. Korrelaatiomatriisista nähdään 

korrelaatioiden olleen korkeinta eteläisen Suomen kolmen suurimman 

kasvukeskuksen, pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun välillä. 

Asuntosijoitussalkun epäsystemaattista riskiä pystyisi siis ainakin teoriassa lyhyellä 

aikavälillä pienentämään valitsemalla salkkuun suuremman kasvukeskuksen pariksi 

pienemmän kaupungin, kuten Jyväskylän tai Lahden. Myös pelkästään pienempiin 

kaupunkeihin sijoittamalla asuntosijoittajalla on mahdollisuus päästä kiinni 

hajautushyötyihin. 

 

5.4 Herkkyysanalyysi 
	

Herkkyysanalyysin tavoitteena oli selvittää korko- ja vuokratason muutoksien 

vaikutusta keskimääräisen velallisen asuntosijoittajan asemaan. Laskelmat on tehty 

edustamaan tyypillistä asuntosijoituskohdetta, noin 30m2 kokoista 

pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa yksiötä. Kyseinen kohde on hankittu 80 %:n 

velkaosuudella ja laina-aikana on 20 vuotta. Lainan lyhennystavaksi laskelmiin on 

valittu annuiteettilaina, jossa lainan kuukausittainen maksuerä pysyy samana, mutta 

lyhennyksen ja koron suhteellinen osuus muuttuvat. Tämän vuoksi korkokulu on 
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laskettu vain lainan ensimmäiselle erälle. Laskelmissa on huomioitu asunto-

osakeyhtiöin osakkeiden luovutuksesta suoritettava 2 %:n varainsiirtovero. 

	
Taulukko 5. Korkotason muutoksien vaikutus oman pääoman tuottoon 

MUUTOKSET	KORKOTASOSSA	 Nykyinen	tilanne	(2	%)	 Korkotaso	+2	%	 Korkotaso	+4	%	

Hankintahinta		 140	000,00	€	 140	000,00	€	 140	000,00	€	

Omarahoitusosuus	20	%	 28	000,00	€	 28	000,00	€	 28	000,00	€	

Velkaosuus	80	%	 112	000,00	€	 112	000,00	€	 112	000,00	€	

Vuokra	/	kk	 560,00	€	 560,00	€	 560,00	€	

Hoitovastike	/	kk	 -130,00	€	 -130,00	€	 -130,00	€	

Korkokulu	/	kk	 -191,33	€	 -382,67	€	 -574,00	€	

Vuokratuotto	/	kk	 238,67	€	 47,33	€	 -144,00	€	

Lainan	lyhennys	/	kk	 -389,42	€	 -313,00	€	 -248,46	€	

Nettokassavirta	/	kk	 -150,75	€	 -265,67	€	 -392,46	€	

Oman	pääoman	tuotto	alussa	 10,23	%	 2,03	%	 -6,17	%	

 

 

Taulukosta 5 selviää korkotason nousun vaikutus vuokratuottoon ja sitä kautta 

omalle pääomalle saatavaan tuottoon. Vuokratuotto kuvastaa sitä osuutta vuokrasta, 

joka jää asuntosijoittajalle hoitovastikkeen ja lainan korkokulujen jälkeen. Lainan 

lyhennys on sijoittajan varallisuutta kasvattava tekijä, minkä takia se on huomioitu 

vasta nettokassavirran kohdalla.  Tämän vuoksi negatiivinen nettokassavirta ei vielä 

yksistään tarkoita tappiollista sijoitusta. 

 

Taulukon 5 ensimmäisessä  laskelmasarakkeessa kuvataan nykyistä tilannetta, jossa 

korkotaso on käytännössä saavuttanut alimman mahdollisen pisteensä. 

Asuntolainasta maksettava 2 %:n kokonaiskorko koostuu suurelta osin lainan 

marginaalista viitekoron sijasta. Näin matalalla korkotasolla asuntosijoituksen oman 

pääoman tuotoksi muodostuu hyvä 10,23 %. Verrattain suuri velkavipu on toiminut 

tässä tapauksessa toivotulla tavalla nostaen oman pääoman tuottoa merkittävästi. 

Koron noustessa kaksi prosenttiyksikköä lähtöhetken tilanteesta, oman pääoman 

tuottoprosentti on jo selvästi matalampi ollen enää 2,03 %. Vaikka nettokassavirta on 

tässäkin tapauksessa negatiivinen, tuottaa sijoitus vielä korkokulujen jälkeen voittoa 
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sijoittajalle. Koron noustessa 6 %:iin, muuttuu sijoitus tappiolliseksi eli vuokra ei riitä 

enää kattamaan hoitovastiketta ja korkokuluja. Kriittinen korkotaso, jolla sijoitus ei 

tuota voittoa muttei myöskään tappiota ennen lyhennyksiä, on 4,49 %. 

 

Taulukossa 6 on korkotason muutosten kaltaisesti tarkasteltu vuokratason vaikutusta 

asuntosijoituksen tuottoon. Tässä tarkastelussa korkotaso on pysynyt koko ajan 

samana, mutta vuokran suuruus on vaihdellut nykyisestä tasosta kymmenen 

prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkielmassa aikaisemmin esitetyn 

vuokraindeksikuvion (kuvio 2) perusteella näin suurta laskua vuokratasossa ei voida 

pitää kovin todennäköisenä skenaariona, mutta toisaalta asuntosijoituksesta saatava 

vuokratuotto voi laskea muistakin syistä. Esimerkiksi jo yksi tyhjä kuukausi ilman 

vuokralaista tekee koko vuoden vuokratuottoihin huomattavan loven. 

 
Taulukko 6. Vuokratason muutoksien vaikutus oman pääoman tuottoon 

MUUTOKSET	VUOKRATASOSSA	 Nykyinen	tilanne	(560€)	 Vuokrataso	-10	%	 Vuokrataso	+10	%	

Hankintahinta		 140	000,00	€	 140	000,00	€	 140	000,00	€	

Omarahoitusosuus	20	%	 28	000,00	€	 28	000,00	€	 28	000,00	€	

Velkaosuus	80	%	 112	000,00	€	 112	000,00	€	 112	000,00	€	

Vuokra	/	kk	 560,00	€	 504,00	€	 616,00	€	

Hoitovastike	/	kk	 -130,00	€	 -130,00	€	 -130,00	€	

Korkokulu	(2	%)	/	kk	 -191,33	€	 -191,33	€	 -191,33	€	

Vuokratuotto	/	kk	 238,67	€	 182,67	€	 294,67	€	

Lainan	lyhennys	/	kk	 -389,42	€	 -389,42	€	 -389,42	€	

Nettokassavirta	/	kk	 -150,75	€	 -206,75	€	 -94,75	€	

Oman	pääoman	tuotto	alussa	 10,23	%	 7,83	%	 12,63	%	

 

 

Taulukon 6 alimmalta riviltä käy ilmi, ettei vuokratason muutoksilla ole ollut yhtä 

voimakasta vaikutusta oman pääoman tuottoprosenttiin kuin mitä korkotasolla oli. 

Oman pääoman tuottoprosentti on liikkunut vain muutaman prosenttiyksikön 

suuntansa, kun taas neljän prosenttiyksikön nousu korkotasossa teki sijoituksesta 

tappiollisen. Korko- ja vuokratason muutokset eivät ole suoraan toisiinsa 

verrattavissa, mutta oheiset tulokset havainnollistavat silti oman pääoman tuoton 
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herkkyyttä kummankin muuttujan suhteen. Vertailu vahvistaa korkoriskin suuren 

merkityksen, kun velkavivun määrä ylittää 50 % sijoituksen kokonaishinnasta.  

 
Taulukko 7. Korko- ja vuokratason muutoksien vaikutus oman pääoman tuottoon 

MUUTOKSET	KORKO-	JA	

VUOKRATASOSSA	

Nykyinen	tilanne	(2	%	ja	

560€)	

Korkotaso	+2	%	

Vuokrataso	-5	%	

Korkotaso	+4	%	

Vuokrataso	-10	%	

Hankintahinta		 140	000,00	€	 140	000,00	€	 140	000,00	€	

Omarahoitusosuus	20	%	 28	000,00	€	 28	000,00	€	 28	000,00	€	

Velkaosuus	80	%	 112	000,00	€	 112	000,00	€	 112	000,00	€	

Vuokra	/	kk	 560,00	€	 532,00	€	 504,00	€	

Hoitovastike	/	kk	 -130,00	€	 -130,00	€	 -130,00	€	

Korkokulu	/	kk	 -191,33	€	 -382,67	€	 -574,00	€	

Vuokratuotto	/	kk	 238,67	€	 19,33	€	 -200,00	€	

Lainan	lyhennys	/	kk	 -389,42	€	 -313,00	€	 -248,46	€	

Nettokassavirta	/	kk	 -150,75	€	 -293,67	€	 -448,46	€	

Oman	pääoman	tuotto	alussa	 10,23	%	 0,83	%	 -8,57	%	

 

 

Taulukossa 7 on vielä havainnollistettu tilannetta, jossa sekä korko- että vuokrataso 

muuttuvat samanaikaisesti asuntosijoittajan kannalta epäedulliseen suuntaan. 

Tämänkaltainen laskelma havainnollistaa, kuinka suuri puskuri on tarpeen 

esimerkiksi vararahaston tai muun likvidin omaisuuden muodossa, mikäli huonoin 

skenaario kassavirtojen suhteen toteutuu. Velkavivun määrää ja sijoituspäätöstä 

ylipäätänsä olisi syytä arvioida uudelleen, mikäli oma talous ei edes hetkellisesti 

kestä viimeisen sarakkeen kuvaamaa tilannetta, jossa oman pääoman tuotto on 

painunut lähes -9 %:iin. 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tarkastella monipuolisesti 

asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä. Erilaisten riskityyppien tunnistamisen jälkeen 

tutkittiin, kuinka suuresti asuntosijoitusten tuotot ja tätä kautta riskit vaihtelevat 
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tutkielmaan valituilla asuntomarkkina-alueilla. Lisäksi selvitettiin, onko näitä riskejä 

mahdollista vähentää maantieteellisen hajautuksen avulla. Oheinen riskitarkastelu 

perustui asuntosijoitusten menneeseen kehitykseen, minkä vuoksi myös 

tulevaisuuden kehityssuuntien merkitystä riskitekijöinä arvioitiin herkkyysanalyysin 

avulla. 

 

Asuntosijoittamisen riskejä tarkasteltaessa riskit jaoteltiin karkeasti kolmeen ryhmään 

niiden syntymissyyn ja vaikutusalueen perusteella. Tämän tutkielman keskiössä 

olivat erityisesti taloudelliset riskit, joiden lähempi tarkastelu jatkui empiirisessä 

osiossa. Taloudellisten riskien lisäksi perehdyttiin vuokrasuhteisiin liittyviin sekä 

muun tyyppisiin kuten esimerkiksi poliittisiin riskeihin. 

 

Asuntosijoitusten neljännesvuosittaisia tuottoja tarkasteltiin seitsemällä 

asuntomarkkina-alueella (pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, 

Kuopio ja Oulu) vuosien 2005-2015 välisenä aikana. Tuottojen laskennassa 

aineistona käytettiin Tilastokeskuksen tuottamaa neljännesvuositason tilastotietoa 

asuntojen hintojen ja vuokrien kehityksestä. Asuntosijoitusten tuotto muodostui siis 

sekä arvonnousun että vuokratuoton yhteisvaikutuksesta. Alueiden välistä 

riskivertailua varten jokaisen asuntomarkkina-alueen tuotoille laskettiin 

keskihajonnat. Tämän lisäksi riskimittarina toimiva keskihajonta suhteutettiin tuottoon 

Sharpen luvun avulla, jotta  alueiden välisiä riskieroja pystyttiin analysoimaan 

tarkemmin. Kysymykseen asuntomarkkinoiden sisäisen hajautushyödyn 

mahdollisuuksista etsittiin vastausta tutkimalla tuottojen välisiä korrelaatioita. 

 

Tutkimustulosten mukaan Suomi jakaantuu asuntosijoitusten tuotoissa selkeästi 

kahteen alueeseen; korkeamman tuottotason kasvukeskuksiin Etelä- ja Keski-

Suomessa sekä pohjoisemman Suomen matalamman tuottotason kaupunkeihin. 

Hieman yllättäen pääkaupunkiseutu oli tuottotasoltaan vain keskikastia. 

Riskivertailussa samanlaista kahtiajakoa ei havaittu. Keskihajonnan suuruus vaihteli 

pääkaupunkiseudun 1,82 %:sta Lahden 2,62 %:iin, joten alueiden riskisyydessä 

esiintyi kuitenkin vaihtelua. Tulosten mukaan riskiä karttavan asuntosijoittajan 

kannattaa välttää pienempiä kaupunkeja, sillä niissä tuoton volatiliteetti oli suurinta, 

mikä teki niistä isoja kasvukeskuksia riskisemmän sijoituskohteen. Kun alueiden riski 

suhteutettiin tuottoon Sharpen luvun avulla, olivat saadut tulokset odotetunlaisia. 
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Perinteisesti hyvinä asuntosijoitusalueina pidetyt pääkaupunkiseutu ja Tampere 

tarjosivat parasta tuottoa sijoittajan kantamaan riskiin suhteutettuna. 

Rakennemuutoksesta kärsivän Oulun tuottojen muita heikompi taso ja ailahtelevuus 

oli jo nähtävissä hinta- ja vuokraindeksikuvioista (kuviot 1 ja 2) eikä sen huonoin 

menestys Sharpen luvussa tullut siten yllätyksenä. 

 

Mitatut tuottokorrelaatiot asuntomarkkina-alueiden kesken vaihtelivat -0,07:stä 

0,72:een, mikä kertoo pienen hajautushyödyn olemassaolosta ainakin lyhyellä 

aikavälillä. Hajautushyötyä oli löydettävissä esimerkiksi yhdistämällä 

asuntosijoitussalkkuun kohteita pääkaupunkiseudulta ja Jyväskylästä taikka 

Tampereelta ja Lahdesta. Pienemmät kaupungit toimivat siis kohtuullisena 

hajautusparina  suuremmille kaupungeille, mutta tarjosivat myös toisiinsa nähden 

hajautushyötyä. Esimerkiksi Lahden, Jyväskylän ja Kuopion väliset korrelaatiot 

vaihtelivat välillä -0,07-0,27.  

 

Tutkielmassa suoritetun herkkyysanalyysin tavoitteena oli ottaa 

tulevaisuusnäkökulma huomioon ja selvittää, kuinka suuri vaikutus taloudellisen 

ympäristön muutoksilla on velallisen asuntosijoittajan asemaan ja riskeihin. 

Herkkyysanalyysi toteutettiin laskemalla tyypillisestä asuntosijoituksesta saatava 

oman pääoman tuotto erisuuruisilla korko- ja vuokratasoilla. Tarkastelu suoritettiin 

kassavirtasijoittajan näkökulmasta, minkä vuoksi hintariskin tutkiminen jätettiin 

laskelmien ulkopuolelle.  

 

Herkkyysanalyysistä saadut tulokset havainnollistivat korkoriskin suurta merkitystä, 

kun asuntosijoituksessa on käytetty kohtuullisen suurta velkavipua. Vuokratason 

muutoksiin verrattuna oman pääoman tuottoprosentti oli huomattavasti herkempi 

koron nousulle. Sen nousu esimerkiksi takaisin finanssikriisiä edeltäneelle tasolle 

leikkaisi omalle pääomalle saatavan tuoton alle puoleen nykyisestä tasosta. 

Vuokratason vaikutusta tuottoon testattiin menneeseen kehitykseen nähden 

suurillakin muutoksilla sen vaikuttamatta kuitenkaan merkittävästi tuottoprosenttiin.  

 

Tämän tutkielman tulokset tuovat käytännön hyötyä eniten asuntosijoittamisen 

aloittamista harkitseville henkilöille. Asuntosijoittamisen riskityyppeihin perehtymisen 

kautta tutkielman lukija saa hyvän yleiskuvan oleellisimmista riskeistä, jotka 
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huomioimalla voi säästyä monelta ongelmalta. Asuntomarkkina-alueiden 

riskitarkastelun avulla sijoittaja pystyy välttämään kaikista riskisimpiä alueita, mutta 

toisaalta keskittymään alueisiin, joissa saa kantamaansa riskiä vastaan suurimman 

korvauksen korkean tuoton muodossa. Tuottojen riippuvuussuhteiden tarkastelu 

viittasi pienien hajautushyötyjen olemassaoloon lyhyellä aikavälillä, mutta sijoittajan 

oman harkinnan varaan jää, lähteekö hyödyntämään näitä vai hakeeko mieluummin 

tehokkuushyötyjä keskittämällä asuntosijoitukset vain yhdelle alueelle. 

Herkkyysanalyysin tuloksista asuntosijoittamista harkitseva saa hyvän kuvan, kuinka 

tärkeää on kiinnittää huomiota menneen kehityksen lisäksi tulevaisuuden 

kehityssuuntiin, etenkin korkotason osalta. Kulloisenkin korkotason sijoittaja ottaa 

annettuna, mutta käytetyn velkavivun kautta jokainen pystyy vaikuttamaan ottamansa 

korkoriskin määrään. Historiallisen matalan korkotason oloissa tulokset antavatkin 

perspektiiviä, kuinka nopeasti tällä hetkellä suotuisa velkavivun vaikutus voi kääntyä 

itseään vastaan.  

 

Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena tutkielman aiheeseen liittyen olisi vertailla, 

kuinka suuresti asuntosijoittajan riskit muuttuvat, kun suorien asuntosijoituksien 

sijasta kiinteistöihin sijoitettaisiinkin kiinteistöihin erikoistuneiden REIT –rahastojen 

kautta. Kyseisten rahastojen suosio on kasvanut viime vuosien aikana paljon, kun 

piensijoittajat ovat halunneet päästä kiinni asuntosijoitusten tarjoamaan hyvään 

tuottotasoon pienellä pääomalla. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia ovatko REIT –

rahastot tarjonneet riskeihinsä nähden parempaa tuottoa kuin suorat 

asuntosijoitukset. 
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