
 
1 

 

    

8.5.2017 

   

TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA 

Diplomityö 

 

 

 

 

 

Rakennusliikkeen liiketoiminnan laajentaminen vuokra-

asuntotuotantoon 

 

 

 

 

 

 

Tero Ramstedt 

  



 
2 

 

TIIVISTELMÄ 
 
Tekijä: Tero Ramstedt 
Työn nimi: Rakennusliikkeen liiketoiminnan laajentaminen vuokra-
asuntotuotantoon 
Tiedekunta: LUT School of Business and Management 
Koulutusohjelma: Tuotantotalous/ Tuotannon johtaminen 
Vuosi: 2017 
Diplomityö: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
78 sivua, 9 kuvaa, 5 taulukkoa 
Tarkastaja: Associate Professor Petri Niemi 

Hakusanat: rakennusliike, asuntosijoitusyhtiö, asuntorahasto, vuokra-
asuntotuotanto, asunto kiinteistösijoittaminen, asuntosijoittaminen, exit-
strategia 
Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen liiketoiminnan laajentumista vuokra-

asuntotuotantoon. Vuokra-asuntotuotannossa rakennusliike rakennuttaisi 

vuokrauskäyttöön uusia asuinkiinteistöjä, joita vuokrattaisiin ja 

hallinnoitaisiin perustettavan asuntosijoitusyhtiön kautta. Asuinkiinteistöjen 

lisäksi diplomityön tutkimusalueena oli yksittäisten vuokra-asuntojen 

hallinnointi ja vuokraaminen. 

Diplomityön tavoitteena oli muodostaa kirjallisuuskatsauksen ja 

haastatteluiden avulla osa liiketoimintamallista vuokra-asuntotuotantoon. 

Osa-alueina olivat kohteiden valintaperiaatteet, resursointi ja exit-strategia. 

Diplomityössä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden avulla 

asuntosijoitustoimintaan käytettäviä rahoitusvaihtoehtoja ja velkavivun 

käyttöä sekä kannattavuuslaskelmia ja kannattavuuden tunnuslukuja. 

Kannattavuus ja laskelmatiedon pohjalta työn tavoitteena oli muodostaa 

tuottolaskelmat eri skenaarioilla, joiden avulla analysoitiin mahdollisen 

laajentumisen kannattavuutta. Lisäksi työn tavoitteena oli vastata 

kysymykseen: onko oman asuntosijoitusyhtiön perustaminen kannattavaa? 

Verrattuna malliin, jossa asuinkiinteistöjä ja asuntoja myydään ulkopuolisille 

sijoittajille. 
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Käsitteet ja määritelmät 

Asuntosijoitusyhtiö 

Osakeyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu pääosin asuinkiinteistöjen 

rakennuttamiseen, ostamiseen ja hallinnointiin vuokratakseen asuntoja eteenpäin. 

Asuntorahasto 

Tässä työssä asuntorahastolla tarkoitetaan kiinteistöpääomarahastoa, joka sijoittaa 

varallisuuttaan pääosin asuinkiinteistöihin ja asuntoihin. Yhtiömuodoltaan rahastot 

ovat yleisesti kommandiittiyhtiöitä ja rakenteeltaan suljettuja, joka tarkoittaa 

rahastoilla olevan ennalta määrätty toimintakausi, tyypillisesti 7-10 vuotta. 

Asunto kiinteistösijoittaminen 

Pääoman sitominen asuinkiinteistöihin taloudellisen voiton tai muun hyödyn 

saamiseksi. 

Asuntosijoittaminen 

Pääoman sitominen asuntoihin taloudellisen voiton tai muun hyödyn saamiseksi 

Exit-strategia 

Asuntorahastojen käyttämä termi strategiasta rahastojen omistuksien 

realisoinneille. 
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1 Johdanto 

1.1  Tausta 

Tämä diplomityö toteutetaan rakennusliike JM Suomi Oy:lle, joka on vuodesta 

2006 alkaen ollut kehittämässä Suomessa pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa. JM 

Suomi Oy:n emoyhtiö JM AB on Pohjoismaiden johtava asuntojen kehittäjä. 

Nykyinen JM Suomi Oy:n liiketoiminta perustuu asuntojen uudisrakentamiseen 

perustajaurakointina. Perustajaurakoinnissa rakennusliike hankkii tontin tai maa-

alueen ja kehittää asuinalueen rakentamista varten, perustaa asunto-osakeyhtiön, 

rakentaa tontille asuinkiinteistön ja myy perustamansa asunto-osakeyhtiön 

osakkeet eli asunnot.  

Diplomityössä tutkitaan JM Suomi Oy:n liiketoiminnan laajentamista vuokra-

asuntotuotantoon. Vuokra-asuntotuotannossa rakennusliike rakennuttaisi 

vuokrauskäyttöön uusia asuinkiinteistöjä, joita vuokrattaisiin ja hallinnoitaisiin  

perustettavan asuntosijoitusyhtiön kautta. Asuinkiinteistöjen lisäksi diplomityön 

tutkimusalueena on yksittäisten vuokra-asuntojen hallinnointi ja vuokraaminen. 

Työssä tutkitaan asuntosijoitus liiketoiminnan periaatteita sekä mahdollisen 

laajentumisen kannattavuutta. 

Viime vuosien aikana Suomen asuntomarkkinoille on muodostunut paljon 

asuntorahastoja, jotka sijoittavat pääomia asuntoihin saadakseen toiminnasta 

taloudellista hyötyä. Rahastojen lisäksi asuntosijoitusyhtiöt pyrkivät voimakkaasti 

kasvattamaan asunto-omistuksiaan vuokra-asuntomarkkinan jatkaessa kasvua. 

Asuntosijoitusyhtiöt rakennuttavat joko itse uusia asuinkiinteistöjä tai ostavat niitä 

rakennusliikkeiltä, sen sijaan asuntorahastot toimivat pitkälti vain rahoittajan 

roolissa ostaessaan rakennusliikkeiltä valmiita asuinkiinteistöjä. 

Markkinoiden muutoksen myötä rakennusliikkeet rakentavat sijoittajille paljon 

asuinkiinteistöjä, joita vuokrataan eteenpäin kuluttajille. Suomessa mikään yritys ei 

kuitenkaan toimi uusien asuinkiinteistöjen rakennuttajana, rakentajana ja 

sijoitusyhtiönä. 
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1.2  Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on luoda osa liiketoimintamallista vuokra-asuntotuotantoon. Osa-

alueina ovat kohteiden valintaperiaatteet, resursointi ja exit-strategia. 

Työn tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Millä perusteilla rakennettavia asuinkiinteistöjä valittaisiin 

vuokrakohteiksi? 

- Minkälainen lisä resurssien tarve syntyisi? Minkälaisella 

organisaatiorakenteella liiketoimintaa pyöritettäisiin? 

- Exit-strategian toimintaperiaatteet: eli myydäänkö vuokra-asuntoja ennalta 

määrättyjen pitovuosien jälkeen pois? Jos myydään, niin milloin ja miten? 

Työssä selvitetään myös asuntosijoitustoimintaan käytettäviä rahoitusvaihtoehtoja 

ja velkavivun käyttöä sekä kannattavuuslaskelmia ja kannattavuuden tunnuslukuja. 

Kannattavuus ja laskelmatiedon pohjalta on tavoitteena toteuttaa tuottolaskelmat eri 

skenaarioilla, joilla voidaan analysoida laajentumisen kannattavuutta. 

Työn tavoitteena on myös vastata kysymykseen: Onko oman asuntosijoitusyhtiön 

perustaminen kannattavaa? Verrattuna malliin, jossa asuinkiinteistöjä ja asuntoja 

myydään ulkopuolisille sijoittajille. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja raportin rakenne 

Diplomityön kirjallisuuskatsauksessa (luku 2) perehdytään aihetta koskevaan 

kirjallisuuteen ja tehtyihin tutkimuksiin. Kirjallisuutta ja tutkimuksia tutkitaan 

kiinteistö- ja asuntosijoittamisen näkökulmista niin yksittäisten asuntojen kuin 

myös kokonaisten asuinkiinteistöjen osalta. Näkökulmia aiheeseen otetaan 

asuntosijoitusyhtiöiden ja asuntorahastojen kannalta. 

Diplomityön empiirisessä osiossa (luku 3) perehdytään Suomessa toimivien 

asuntosijoitusyhtiöiden toimintaan sekä JM Suomi Oy:n emoyhtiön JM Ab:n 

kiinteistökehityksen toimintaan haastatteluiden avulla. Lisäksi haastatellaan 

yrityksen omia asiantuntijoita liiketoiminnan periaatteiden kannalta. 
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Haastatteluiden avulla pyritään saamaan oleellista tietoa diplomityön tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta. 

Luvussa 4 muodostetaan tavoitteiden mukaiset liiketoimintamallin osa-alueet 

vuokra-asuntotuotantoon. Osa-alueet pohjautuvat tietoon ja johtopäätöksiin 

kirjallisuuskatsauksesta sekä yrityksen ulkopuolisista ja sisäisistä haastatteluista. 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden perusteella luodaan tuottavuuslaskelmat 

(luku 5) eri skenaarioilla, joiden perusteella analysoidaan liiketoiminnan 

kannattavuutta. 

Diplomityöraportin rakenne ja tutkimuksen kulku on havainnollistettu kuvassa 1. 

Kirjallisuuskatsauksesta edetään haastatteluihin ja liiketoimintamallin osa-alueiden 

muodostukseen. Näiden pohjalta luodaan tuottavuuslaskelmat eri skenaarioilla ja 

analysoidaan kannattavuus. 
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Kuva 1. Diplomityöraportin rakenne ja tutkimuksen kulku 

  

Kirjallisuuskatsaus
Aiemmat tutkimukset

Kirjallisuus ja Artikkelit
Asuntosijoittajien jukaisut

Haastattelut
Asuntisjoitusyhtiöt

Emoyhtiö
Yrityksen omat asiantuntijat

Liiketoimintamallin osa-alueet

Tuottolaskelmat ja 
kannattavuuden analysointi

Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset
Jatkotutkimusaiheet
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2 Kirjallisuuskatsaus kiinteistö- ja asuntosijoittamiseen 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi kirjallisuudesta ja tehdyistä tutkimuksista 

löytynyttä tietoa liittyen kiinteistö- ja asuntosijoitustoimintaan. Näkökulmana 

pidetään työn tavoitteita. 

Työn tavoitteisiin nähden ei kirjallisuudesta ja tutkimuksista löydy kovin kattavaa 

yksittäistä teosta. Tämän takia asioita tullaan kokoamaan monesta eri lähteestä sekä 

eri lähtökohdista kiinteistö- ja asuntosijoittamiseen. Tietoa niin yksittäisten 

sijoitusasuntojen ostamisesta kuin isommassa mittakaavassa asuinkiinteistöjen 

ostamisesta niin asuntosijoitusyhtiöiden kuin asuntorahastojenkin näkökulmasta 

voidaan soveltaa. Näkökulmaa otetaan asuntosijoitusyhtiöiden sekä 

asuntorahastojen toimintaperiaatteista, sillä monella tavalla niistä voidaan ottaa 

mallia liiketoimintaa suunniteltaessa. 

2.1 Vuokrakohteiden valintaperiaatteet 

Tässä kappaleessa käsitellään kirjallisuudesta löytyviä valintaperiaatteita 

vuokrakohteille. 

Asuntosijoitusyhtiö SATOn mukaan vuokra-asuntojen sijainti on edelleen yksi 

tärkeimmistä, ellei jopa tärkein kriteeri asuntokohteiden valintaperusteena. 

Kohteita tulisi rakennuttaa asiakkaiden odotusten mukaisesti kasvukeskuksiin 

palveluiden ja julkisten liikenneyhteyksien lähelle. (SATO, 2015 vuosikertomus) 

(SATO, 2016 vuosikertomus) 

SATOn vuokra-asuntojen keskipinta-ala oli vuoden 2015 lopulla 56,2 m2. 

Keskipinta-ala on pieni ja pienentymään päin sen takia, että kasvukeskuksissa 

asuntojen koon trendi muuttuu suurkaupunkien suuntaan. Tämä tarkoittaa yhden ja 

kahden hengen talouksien määrän kasvavan sen ollessa vuonna 2015 noin 70-80 % 

kaikista talouksista, lisäksi asumisessa arvostetaan väljyyttä tärkeämmäksi mm. 

pohjaratkaisun toimivuutta, parveketta ja pintamateriaaleja. (SATO, 2015 

vuosikertomus) 
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Rakennusliikkeiden tekemästä uudisasuntotuotannosta on viime vuosina jopa 50 % 

myyty asuntorahastoille tai muille sijoittajille. Markkinoilla toimivat asuntorahastot 

hankkivat asuinkiinteistöjä vuokrattaviksi lähinnä pääkaupunkiseudulta sekä 

suurimmista kaupungeista. Lähtökohtaisesti asuntorahastot hankkivat pieniä 

asuntoja, jotka ovat hyvillä sijainneilla ja lähellä julkisia kulkuyhteyksiä. 

Asuntorahastot kokevat asuinkiinteistöjen ominaisuuksissa oleelliseksi 

mahdollisimman kevyet parkkipaikkaratkaisut, sillä kalliiden parkkipaikkojen 

rakentamisesta koituvia kustannuksia ei kateta niiden vuokratuotoilla. (Rämö, 

2016, 78-79) 

Asuntorahastot kokevat kaavoitukseen liittyvät asiat myös tärkeiksi, jotta kohteita 

pystytään aloittamaan. Esimerkiksi ilman kaupunkien joustoa asuntojen keskipinta-

alavaatimuksissa sekä autopaikkavaatimuksissa, olisi asuntorahastojen mukaan 

moni investointi jäänyt tekemättä. (Rämö, 2016, 79) 

Asuntosijoitusyhtiö VVO on analysoinut markkinatilanteeseen ja vuokra-asuntojen 

valintaan vaikuttavia trendejä sekä niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tämä 

on esitetty kuvassa 2, jossa vasemmalla on trendi sekä sen vaikutuksia 

yhteiskuntaan ja oikealla trendin vaikutuksia VVO-konserniin. (VVO, 2015, 

vuosikertomus) 

 

Kuva 2. Asuntosijoitusyhtiö VVO:n analysoimat trendit vuokra-asumiseen (VVO, 2015, 
vuosikertomus) 
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VVO:n mukaan kaupungistumisen myötä vuokra-asumisen kysyntä 

kasvukeskuksissa kasvaa, jonka vuoksi kohteita tulisi olla hyvillä kulkuyhteyksillä 

lähellä palveluita. Perhekoot pienenevät, sillä ihmiset asuvat yhä enemmän yhden 

tai kahden hengen kotitalouksissa, myös ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa, jolloin 

vuokra-asunnoissa tulisi panostaa yhä pienempiin asuntoihin sekä tehokkaaseen 

tilankäyttöön. (VVO, 2015, vuosikertomus) 

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan jopa 80 % kaikista asuntokunnista on yhden 

tai kahden hengen asuntokuntia. Määrä on jatkuvasti kasvanut, kun samaan aikaan 

viime vuosina suurempien asuntokuntien määrä on jopa laskenut. (Findikaattori, 

2016, asuntokuntien koko) 

Pienistä ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on ollut pulaa monien viime 

vuosien aikana eikä kysynnän uskota vähenevän. Sen sijaan vuonna 2016 

markkinoilla alkoi olemaan jo ylitarjonnan merkkejä pienistä tai isommista 

vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista, joiden vuokrat on hinnoiteltu aivan 

markkinavuokrien ylärajoille. (Helsingin sanomat, 2016) 

Asumisen trendin muutoksesta puhuminen pienempiin asuntoihin kohtaa myös 

kritiikkiä. Helsingin asuntotuotantotoimisto Att:n toimitusjohtajan mukaan ihmiset 

eivät halua asua pienissä asunnoissa vaan he haluavat pieniä asumiskuluja, jolloin 

ihmiset kyllä valitsevat isompia asuntoja, mikäli niihin on varaa. (Rakennuslehti, 

2017). Tämän voisi tulkita pakottavan ihmisiä yhä pienempiin asuntoihin kasvavien 

asuntojen hintojen ja asumiskustannusten vuoksi. 
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2.2 Kannattavuusaskelmat ja kannattavuuden tunnusluvut 

Tässä luvussa käsitellään kirjallisuudesta ja tutkimuksista löytyviä kiinteistö- ja 

asuntosijoitusten kannattavuuslaskelmia ja kannattavuuden tunnuslukuja sekä 

niiden laskemista ja käyttötarkoitusta. 

2.2.1 Yksityisen sijoittajan näkökulmasta yksittäisiin asuntoihin 

Yksityisen sijoittajan näkökulmasta asuntosijoittamisessa tulee määritellä 

saavutettava tavoite, tavoitteena voi olla kerryttää taseeseen nettovarallisuutta 

kohteen arvonnousulla tai vuokraamalla asuntoja saamalla hyvää kassavirtaa. 

Vahva kassavirta on kuitenkin tärkein tavoite, sillä vahvalla kassavirralla voidaan 

kattaa asunnoista aiheutuvat kaikki kulut sisältäen myös lainoista aiheutuvat kulut, 

jolloin unelmatilanteessa kassavirta voi jäädä positiiviseksi. Arvonnousussa 

tavoitteena on, että asunnon arvo nousee korkeammaksi kuin hankintahinta, 

ongelmana on kuitenkin, että se on aina jonkin verran spekulatiivista. (Kaarto, 

2015, 67-72)  

Arvonnousua ja kassavirtaa vertaillessa tulee muistaa, että usein arvonnousu on niin 

epävarmaa, ettei sen varaan kannata laskea vaan luottaa jatkuvaan kassavirtaan eli 

vuokratuottoon. Toisin sanoen arvonnousun voidaan ajatella tulevan mahdollisesti 

ikään kuin kaupan päälle. (Orava, Turunen, 2016) 

Kassavirta eli vuokrista saatava tulo on asuntosijoittajalle merkittävin tekijä 

etenkin, jos sijoituksessa käytetään voimakasta velkavipua. Kassavirtalaskelmassa 

nähdään menojen ja tulojen suhde huomioituna myös velkavivun vaikutukset 

rahoituskokonaisuuteen. (Kaarto, 2015, 28, 38-40, 67-72) 
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Taulukko 1. Yhden sijoitusasunnon kassavirtalaskelma yksityisenä sijoittajana. (Kaarto 2015, 72 

mukaillen) 

Asunnon velaton hankintahinta  60000 € 
Varainsiirtovero 2% 1200 € 
Oma pääoma 15300 € (25%) 
Vieras pääoma 45900 € (75%) 

+ Vuokra 500 €/kk 
- Hoitovastike 100 €/kk 

- Muut kulut 30 €/kk 
- Korko 153 €/kk 

- Vero (30%) 65 €/kk 
- Pääoman lyhennys 89 €/kk 

Kassavirta + 63 €/kk 
 

Taulukossa 1 on yksinkertainen esimerkki kassavirran laskemisesta yhteen 

sijoitusasuntoon yksityisenä sijoittajana. Huomioitavaa laskelmassa on, että vaikka 

kassavirta on positiivinen jopa 75 prosentin velkavivulla on asunnon velaton 

hankintahinta hyvinkin alhainen. Esitetyssä laskelmassa yksityisen sijoittajan 

verotettava tulo on 217 € (vuokra 500€ - hoitovastike 100€ - muut kulut 30€ - korot 

153€). Asunnosta aiheutuvat muut kulut ovat mm. asunnon uudelleen 

vuokrauskulut, kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ja asunnon vajaakäyttö 

(Kaarto, 2015, 72). 

2.2.2 Asuntosijoitusyhtiön ja asuntorahaston näkökulmasta 

Asuntosijoitusyhtiön ja asuntorahaston näkökulmasta asuinkiinteistö sijoituksen 

kokonaistuoton voidaan todeta muodostuvan vuokratuottoihin perustuvasta 

nettotuotosta sekä kiinteistön arvonmuutostuotosta. Näistä nettotuoton voidaan 

todeta olevan hyvin ennustettavissa, sen sijaan arvonmuutostuotto on historiallisesti 

heilahdellut hyvinkin paljon. Arvonmuutostuoton heilahtelut johtuvat 

kiinteistömarkkinoiden syklisyydestä, johon vaikuttavat paikallisten markkinoiden 

muutokset sekä kotimaisen- ja kansainvälisentalouden kehittyminen. Tämän vuoksi 

kiinteistösijoitusten kokonaistuottojen arvioiminen pitkällä tähtäimellä on hyvin 
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vaikeata, ellei jopa mahdotonta. Lyhyellä tähtäimellä markkinoiden kehitystä 

voidaan kuitenkin ennakoida. (Hjorth, 2011, 92) 

SATO määrittelee liiketoimintansa kannattavuuden perustaksi asunnoista saatavan 

vuokratuoton sekä asuntojen arvon kehityksen. (SATO, 2015 vuosikertomus) 

Hall (2014) on diplomityössään (Asuinkerrostalojen kiinteistönarviointi ja 

kiinteistönarviointimenetelmät – asuntorahaston näkökulma) haastatteluiden 

perusteella todennut asuntosijoitusyhtiöiden käyttävän investoinnin tuottamaa 

nettotuottoa merkittävimpänä tekijänä asuinkerrostalo investoinneissa. Sen sijaan 

asuntorahastot käyttävät hyödyksi investointipäätöksentekoon usein nettotuoton 

lisäksi investoinnin sisäistä korkokantaa (IRR) sekä hankintahetken 

tukkualennusta. Asuntorahastoissa sisäinen korkokanta koetaan jopa tärkeämmäksi 

investointipäätöksessä kuin nettotuotto. Näkemyseron ajatellaan todennäköisesti 

johtuvan erilaisista strategioista investoinnin pitoajan suhteen, asuntorahastot 

määrittävät pitkälti etukäteen investoinnin pitoajan, jolloin tukkualennuksella ja 

arvonmuutoksella on hyvin suuri vaikutus kokonaistuottoon. Asuntosijoitusyhtiöt 

tekevät pidempi aikaisia sijoituksia ja ottavat näin ollen enemmän huomioon 

vuokratuloihin ja kiinteistön kuluihin perustuvan nettotuoton. Nettotuotto koettiin 

pidemmissä sijoituksissa, operatiivisen toiminnan ja riskienhallinnan kannalta 

oleelliseksi, koska sitä pystytään parhaiten ennustamaan ja sen avulla maksetaan 

laskut. (Hall, 2014, 67-68) 

Orava asuntorahaston mukaan tukkualennus kuvaa suurten kokonaiskauppojen 

teossa saavutettavissa olevaa alennusta. Ostamalla kokonaisen asuinkiinteistön tai 

monta asuinkiinteistöä kerralla ostajan saama tukkualennus voi olla noin 10-30 % 

verrattuna yksittäisten asuntojen hintaan. (Orava asuntorahasto, 2015) 

Rämön vuoden 2016 tekemän pro gradu -tutkielman (Asuntorahastot Suomen 

Kiinteistömarkkinoilla) haastattelujen mukaan ensimmäisten jo exitoitujen 

asuntorahastojen IRR tuotot ovat olleet ”kaksinumeroisia”. Asuntorahastojen tuotto 

muodostuu vuokratuotoista sekä kohteen arvonmuutoksesta, nettovuokratuoton 

ollessa noin 4-5 % riippuen kohteen sijainnista ja kunnosta. Kohteiden vuotuisiksi 

arvonmuutoksiksi asuntorahastot arvioivat 1-3 %. (Rämö, 2016, 83) 
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Rämön (2016) haastattelujen mukaan 2000-luvun puolivälissä asuntoportfolioita on 

myyty asuntorahastoille noin 5 % alkutuotolla, kuitenkin nykyään alkutuotot ovat 

laskeneet selvästi alle 4 %:iin. Korkojen pysyessä matalalla tasolla, tulee 

haastattelujen mukaan tuottovaatimukset mahdollisesti vieläkin laskemaan, sen 

sijaan korkojen noustessa tullaan tuottovaatimuksia myös nostamaan samaa tahtia. 

(Rämö, 2016, 89) 

Hjorthin vuoden 2011 tekemän diplomityön (Kiinteistöpääomarahaston exit-

strategiat – Asuntorahaston näkökulma) haastattelujen mukaan aggressiiviset 

value-added- ja  opportunity-rahastot ovat valmiita myymään kohteensa heti, mikäli 

tuottotavoitteet eli IRR ja tuottokerroin ylittyvät. (Hjorth, 2011, 79) Tästä voisi 

päätellä asuntorahastojen käyttävän kannattavuuden analysointiin huomattavasti 

hyödyksi sisäisen korkokannan (IRR) investointilaskentamenetelmää. 

2.2.3 Kiinteistösijoituksen nettotuotto 

Kiinteistösijoituksen nettotuotto saadaan laskettua kaavalla 1. (Rakli, 2012, 22, 44, 

45) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁 − 𝑌𝑌𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁 −  𝑃𝑃ää𝑁𝑁𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁      (1) 

Bruttotulo   Tuotto, josta ei ole vähennetty kuluja 

Ylläpitokustannukset Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat 

kustannukset, joita ovat mm. 

kiinteistönhoito-, huolto-, sähkö-, 

lämmitys-, vedenkulutus- ja 

jätehuoltokustannukset 

Pääoman erilliskustannukset Kiinteistön omistamisesta aiheutuvat 

verot ja vakuutuskustannukset  

2.2.4 Asuntosijoituksen vuokratuotto yksityisenä sijoittajana 

Vuokratuotto on asunnosta säännöllisesti saatavaa kassavirtaa. Vuokratuoton 

laskemisessa kannattaa tuotto laskea kahdella tavalla, ottaen huomioon vuokratulot 

alhaisimman ja korkeimman tason mukaan. Näin saadaan vuokratuotosta haitari, 
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joka helpottaa ja reaalistaa vuokratuoton määrää. Vuokratuoton realistiseen 

laskemiseen voidaan käyttää kaavaa 2. (Kaarto, 2015, 46-52) 

𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (%) =
(𝑣𝑣𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝 − ℎ𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁) ∗ 12−𝑜𝑜𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑣𝑣𝑁𝑁𝐵𝐵𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝 ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝 + 𝑣𝑣𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁 + (𝑜𝑜𝑝𝑝ℎ𝑑𝑑𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑁𝑁𝑜𝑜𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝 10𝑣𝑣. )
∗ 100 % 

Vuokra  Asunnosta saatava vuokra 

Hoitovastike  Asunnon hoitovastike 

12 Vakio 12 kk/vuosi 

Muut kulut Vuosittaiset asunnon uudelleen vuokrauskulut, 

asunnon vuosittainen kunnossapitoraha ja asunnon 

vajaakäyttö 

Velaton hankintahinta Kauppahinta + yhtiölaina 

Varainsiirtovero Asunnon ostosta aiheutuva varainsiirtovero 

Remonttivara Asuntoja pidettäessä esimerkiksi 10v, joudutaan 

kiinteistöön mahdollisesti tekemään remontteja, jolloin 

asuntoihin kohdistuu kustannuksia 

 

Edellä esitetty vuokratuoton laskentatapa antaa lähtökohtaisen arvion 

asuntosijoitukselle ja sitä voidaan käyttää yksittäisten asuntojen kohdalla 

käytettäessä asunnon ostamiseen vain omaa pääomaa. (Kaarto, 2015, 46-52) 

Käytettäessä myös lainaa asunnon ostamiseen voidaan olettaa vuokratuoton 

laskemiseen otettavan huomioon myös lainan korko- ja hoitokulut. 

Vuokratuoton laskemiseen voidaan käyttää montaa erilaista tapaa ja yhtä täysin 

”oikeaa” tapaa vuokratuoton laskennalle ei ole. Oleellista on luoda oma kriittinen 

laskentatapa ja noudattaa samaa laskentatapaa aina. (Suomen vuokranantajat) 

2.2.5 Investoinnin sisäinen korkokanta (internal rate of return, IRR) 

Investoinnin sisäinen korkokanta on yleisesti käytetty 

investointilaskentamenetelmä. Sisäinen korkokanta on laskentakorko (r), jolla 

investoinnin nettonykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat 
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yhtä suuret. Laskentamenetelmän kriteeri on, että sisäinen korkokanta > 

laskentakorko/tuottovaatimus. Laskentakaava 3. (LUT, Kujo luentomateriaali, 201) 

 

                       (3) 

 

r Investoinnin sisäinen korkokanta 

St Investoinnin nettotuotot vuonna t 

JAn Investoinnin jäännösarvo vuonna n 

n Investoinnin pitoaika 

H Investointikustannus  

 

Toisin sanoen: nettotuottojen nykyarvojen summa + jäännösarvon nykyarvo – 

investointikustannus = 0. Menetelmän mukaisesti investointi voidaan todeta 

kannattavaksi sisäisen koron ollessa suurempi kuin asetettu tuottovaatimus. (LUT, 

Kujo luentomateriaali, 201) 

Sisäisen korkokannan laskentamenetelmä määrittää investoinnille erityisen 

tuottoprosentin, jonka avulla voidaan vertailla investointeja keskenään ja tehdä 

liiketoiminnan kannalta parhaita valintoja. (Microsoft verkkojulkaisu) 

2.2.6 Nettonykyarvo (net present value, NPV) 

Nettonykyarvo (NPV) on investointilaskentamenetelmä. Nettonykyarvon laskentaa 

sovellettaessa tulevat nettotuotot ja jäännösarvo diskontataan nykyhetkeen valittua 

laskentakorkokantaa käyttäen ja verrataan näiden summaa hankintahintaan. 

Investointi voidaan todeta kannattavaksi, mikäli nettonykyarvo on positiivinen. 

Nettonykyarvomenetelmällä voidaan vertailla investointivaihtoehtojen 

kannattavuutta. mutta lopulliseen päätöksentekoon tarvitaan muitakin laskelmia. 

(Tilisanomat, 2013) 
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Yleisesti investoinnin tuotot ja kustannukset tulisi diskontata, sillä tulevaisuudessa 

saatavien rahavirtojen arvoa voidaan näin verrata nykyhetkenä saatavien 

rahavirtojen arvoon. (Olafsson 2003, 171). 

Nettonykyarvon mukaisesti investointi voidaan todeta kannattavaksi, mikäli 

tuottojen ja kustannusten nykyarvon erotus on positiivinen. Tuotot ja kustannukset 

voidaan todeta yhtä suuriksi, mikäli nettonykyarvon tulos on nolla. Käytettäessä 

diskonttausta valitulla laskentakorkokannalla ovat tulevaisuuden tuotot- ja 

kustannukset vertailukelpoisia keskenään. Laskentakorkokantaa tulee käyttää, jotta 

yrityksellä on vaatimus sijoittamalleen pääomalleen, mikäli laskentakorkoa ei 

käytettäisi voitaisiin investointi todeta kannattavaksi tuottojen ollessa kustannuksia 

suuremmat. (Alhola et al. 2002, 171.) 

Nettonykyarvon laskentakaava on esitetty kaavassa 4: (Olafsson 2003, s. 171.) 

 

                   (4) 

𝐶𝐶0 investoinnin hinta  

Ct  vuotuinen nettotuotto  

i  laskentakorkokanta  

t  pitoaika 

 

Nettonykyarvolla voidaan siis määrittää, tuottaako investointi haluttua 

tuottoprosenttia enemmän vai vähemmän ja näin ollen se soveltuu hyvin 

käytettäväksi investoinnin kannattavuuden arviointiin ja eri 

investointivaihtoehtojen vertailuun. (Microsoft verkkojulkaisu) 
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2.3 Rahoitustoiminta ja velkavipu 

2.3.1 Yrityksen rahoitustoiminta 

Yrityksen rahoitus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: omaan pääomaan, 

vieraaseen pääomaan ja yrityksen omaan tulorahoitukseen. Tulorahoitus on yhtiön 

tuloksesta syntynyttä rahoitusta ja osakkeenomistajille jakamatta jäänyttä pääomaa. 

(Mähönen & Villa, 2013, 144) 

Oma pääoma 

Osakeyhtiön oman pääoman ehtoisella rahoituksella tarkoitetaan, että yrityksen 

omistajat eli osakkeenomistajat sijoittavat yhtiöön pääomaa lähtökohtaisesti 

ennalta määräämättömäksi ajaksi. Pääoman sijoittamisessa tulee noudattaa 

osakeyhtiölaissa määrättyjä muotomääreitä ja sijoituksen ehtoja raamittavia 

sisällöllisiä säännöksiä. (Mähönen & Villa, 2013, 144-145) 

Osakkeenomistajien sijoittaessa yritykseen pääomaa odottavat he saavansa 

sijoitukselleen myös tuottoa. Osakkeenomistajille jäävä tuotto jää jäljelle sen 

jälkeen, kun kaikkien muiden etutahojen vaateet on suoritettu. (Mähönen & Villa, 

2013, 148) 

Yrityksen vakavaraisuus perustuu omaan pääomaan ja sen voidaan todeta 

muodostavan puskurin riskejä vastaan. (Laurila, 2004, 101) 

Vieras pääoma 

Osakeyhtiön vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella tarkoitetaan velkarahoitusta, 

jossa osakkeenomistajat tai muut toimijat antavat pääomaa yhtiön käyttöön 

sopimuksen perusteella yleensä korvausta vastaan ja ennalta määrätyksi ajaksi. 

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ei säännellä osakeyhtiölaissa lukuun ottamatta 

pääomalainaa, jota säännellään pysyvyyden ja informaation osalta. (Mähönen & 

Villa, 2013, 147) 

Osakeyhtiön vieraaksi pääomaksi voidaan jaotella seuraavat nimikkeet: 

joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta, 
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eläkelainat, saadut ennakot, ostovelat, rahoitusvekselit, velat saman konsernin 

yrityksille, velat omistusyhteysyrityksille, muut velat ja siirtovelat. Osakeyhtiön 

vieraaksi pääomaksi voidaan myös luokitella rahalaina yhtiön osakkaalta tai 

johtoon kuuluvalta henkilöltä. (Kyläkallio et al. 2012, 40) 

Vieras pääoma on tyypillisimmillään pankkilainaa, jolla on takaisinmaksu- ja 

jatkuva korkovaatimus. Pankkilainalle vaaditaan myös yleensä hyväksyttävä 

vakuus. (Laurila, 2004, 101) 

2.3.2 Velkavipu kiinteistö- ja asuntosijoittamisessa 

Velkavivun käytöllä tarkoitetaan, että sijoittaja käyttää lainaa hyödyksi 

sijoittamiseen. Esimerkiksi ostettaessa 100 000 euron hintaista asuntoa, saattaa 

pankista hyvinkin saada 70 000 euroa lainaa sijoitusasunnon ostamiseen, jolloin 

omaa pääomaa tulee käyttää 30 000 euroa. Näin ollen sijoitetaan asuntoon 100 000 

euroa vain 30 000 euron omalla panostuksella, tällöin voidaan velkavivun määräksi 

todeta 70 %. (Orava, Turunen, 2016) 

Usein kiinteistösijoituksissa sijoittaja lainaa osan sijoitussummasta. Velan merkitys 

onkin yksi keskeisistä asioista kiinteistösijoittamisessa. Käytettäessä lainarahaa osa 

nettovuokratuloista menee korkokulujen maksamiseen ja suora tulo laskee, mutta 

suhteessa voitto prosentteina omasta pääomasta kasvaa, koska sijoitukseen ei 

käytetä niin paljoa omaa pääomaa. (ODIN, 2012) 

Velan käytössä oleellista onkin, kuinka paljon vuokratulosta menee 

lainakustannusten maksamiseen. Lainankoron ollessa matalalla suhteessa tuottoon 

voidaan velalla parantaa oman pääoman tuottoa ja saada aikaan nk. positiivista 

vipuvaikutusta, lainankoron noustessa liian korkeaksi suhteessa tuottoon voi 

aiheutua nk. negatiivista vipuvaikutusta. Velkavivun käytössä tulee olla tarkkana, 

sillä pahimmillaan se voi muodostua suureksi ongelmaksi. Kiinteistösijoittaminen 

pelkästään velalla voi olla epävarmaa. (ODIN, 2012) 

Oman pääoman tuottoa voidaan siis nostaa velkavivun käyttämisellä, mutta samalla 

on hyvä tiedostaa riskien kasvavan, erityisesti jos velkavipua käytetään väärin. 

Yksityisen sijoittajan näkökulmasta voimakkaan velkavivun käyttöä voidaan 
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yleisesti perustella asunnon vuokratuoton ylittäessä lainasta maksettavan 

korkotason vähintään 2-3 prosentilla. Velkavivun käyttöä kannattaa näin ollen 

hyödyntää erityisesti korkotason ollessa matalalla. (Kaarto, 2015, 40-42) 

Suomen asuntomarkkinoilla on nykyään useita asuntorahastoja, jotka käyttävät 

toiminnan rahoittamiseen yleisesti 50-80 % velkavipua. Suurimpina tekijöinä 

asuntorahastojen syntymiselle pidetään matalaa korkotasoa sekä velkavivun käytön 

mahdollisuutta. Velkavivun oikeanlainen hyödyntäminen onkin asuntosijoittajan 

suurin tuottoihin vaikuttava tekijä. (Kaarto, 2015, 42, 45) 

Hjorth toteaa vuonna 2011 tehdyssä diplomityössään (kiinteistöpääomarahaston 

exit-strategiat - Asuntorahaston näkökulma) haastatelluissa 16 asuntorahastossa 

velkavivun käytön olleen hyvin aggressiivista ja vaihdelleen 50-80 % välillä. 

(Hjorth, 2011, 46) 

Kuusenaho toteaa vuonna 2014 tehdyssä diplomityössään (Asuntorahastot 

Suomessa – katsaus markkinaan) asuntorahastojen käyttävän lähes poikkeuksetta 

sijoituksiinsa velkavipua. Velan määräksi arvioitiin keskimäärin puolet rahaston 

kokonaispääomasta. (Kuusenaho, 2014, 78) 

Rämön vuoden 2016 tekemän pro gradu -tutkielman (Asuntorahastot Suomen 

Kiinteistömarkkinoilla) haastattelujen mukaan asuntorahastojen velkavivun määrä 

on tyypillisesti 40-60 %. (Rämö, 2016, 83) 

Rämön (2016) haastatteluissa todettiin asuntorahastojen lainamarginaalien 

liikkuvan noin 1 % tasolla ja 10 vuotisen korkosuojan olevan 0,5 % luokkaa. 

Asuntorahastot käyttävät tuottolaskelmissaan noin 3-4 % kokonaiskorkoa. 

Rahastomanageri kuvaili yöunia helpottavan tieto, että vieraan pääoman 

kustannukset seuraavan viiden vuoden ajalta ovat vain reilun prosentin luokkaa. 

(Rämö, 2016, 93) 

Vipuvaikutuksen analysointi 

Käytettäessä vierasta pääomaa eli lainaa kiinteistösijoitukseen, tulee arvioida 

saavutetaanko velkavivulla nk. positiivista vai negatiivista vipuvaikutusta. 
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Positiivinen vipuvaikutus nostaa oman pääoman tuottoa ja parantaa sijoituksen 

kannattavuutta, sen sijaan liian suuri lainamäärä aiheuttaa negatiivista 

vipuvaikutusta eli heikentää sijoituksen kannattavuutta. (Olkkonen et al. 1997, 161-

163) 

Yksinkertaisimmillaan vipuvaikutusta voi arvioida niin, että vipuvaikutuksen 

ollessa positiivinen, oman pääoman tuottoaste (ROE) on suurempi kuin koko 

pääoman tuottoaste (ROI). Nämä tuottoasteet lasketaan kaavoilla 5 ja 6. (Olkkonen 

et al. 1997, 161-163) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝ää𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑜𝑜
ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜ℎ𝑘𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜

                   (5) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝ää𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑜𝑜
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝ää𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜

                   (6) 

Koko pääomalle saatava kassavirta on toteutuva kassavirta ilman 

lainanhoitomenoja. Omalle pääomalle saatava kassavirta on toteutuva kassavirta 

vähennettynä lainanhoitomenot. (Olkkonen et al. 1997, 161-163) 

Koko pääoman tuottoaste kuvaa koko pääoman eli oman ja vieraan pääoman 

summan ansaintakykyä. Tässä tulee huomioida, että tunnusluku perustuu  yhden 

vuoden kassavirtalaskelmaan ja näin ollen kuvaa vain yhden vuoden 

kannattavuutta. Näin ollen sitä ei tule sekoittaa sisäiseen korkokantaan, joka 

huomioi koko sijoitusperiodin kassavirrat. Oman pääoman tuottoaste on mittari, 

jota käytetään usein sijoitusprosessin alkuvaiheessa arvioitaessa kiinteistön 

kannattavuutta. (Olkkonen et al. 1997, 161-163) 

Vipuvaikutusta voidaan mitata myös investoinnin sisäisellä korkomallilla verojen 

jälkeisistä kassavirroista. Vieraan pääoman vipuvaikutus voidaan todeta 

positiiviseksi, mikäli oman pääoman sisäinen korko on merkittävästi suurempi kuin 

koko pääoman sisäinen korko, jotta saadaan korvaus otetusta rahoitusriskistä. 

(Olkkonen et al. 1997, 164, 181) 



 
24 

 

2.3.3 Asuntosijoitusyhtiöiden rahoitustoiminta 

Tässä luvussa käsitellään kahden Suomen suurimman asuntosijoitusyhtiön SATOn 

ja VVO:n rahoitustoimintaa. 

SATO 

SATO määrittelee rahoituksen saatavuuden ja kustannuksen merkittäväksi tekijäksi 

erityisesti kannattavuuden ja kasvun toteutumisessa. SATOn rahoituspohja onkin 

hyvin monipuolinen, velkasalkun rakennetta on havainnollistettu kuvassa 3, jossa 

on velkasalkun rakenne vuoden 2015 lopussa nimellisarvoineen (yht. 1685 milj. €). 

(SATO, 2015 vuosikertomus) 

  

Kuva 3. SATOn velkasalkun rakenne, summat miljoonaa €. (SATO, 2015 vuosikertomus) 

Pankkilainat ovat olennainen osa SATOn rahoitustoiminnassa, niiden osuus 

kaikista lainoista oli 42,2 % vuonna 2015. Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2015 

oli 33,3 %, tavoitteen ollessa yli 30 %. (SATO, 2015 vuosikertomus) 

Kuvassa 4 on pitkäaikaisten lainamäärien erääntyminen tulevina vuosina ja kuvassa 

5 rahoituksen tunnuslukuja. 
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Kuva 4. SATOn pitkäaikaisten lainojen erääntyminen. (SATO, 2015 vuosikertomus)  

 

Kuva 5. SATOn rahoituksen tunnusluvut vuosina 2014 ja 2015 sekä tavoitteet (SATO, 2015 

vuosikertomus) 

SATO luokittelee rahoitusriskeikseen jälleenrahoitus-, likviditeetti- ja korkoriskin. 

Jälleenrahoitus- ja likviditeettiriskiä yhtiö hallitsee ”tasapainottamalla lainasalkun 

maturiteettia (laina-aikoja), laajentamalla rahoituslähteitä sekä pitämällä riittäviä 

likviditeettireservejä valmiusluottolimiittien ja muiden pitkäaikaisten 

rahoitussitoumusten muodossa. Likviditeettireservien määrää kasvatetaan sitä 

mukaa kuin rahoitustarpeet kasvavat.” Yhtiön tavoitteena on pitää aina tulevan 24 

kuukauden rahoitusvaade  katettuna sitovin sopimuksin. (SATO, 2015 

vuosikertomus) 

SATO kertoo korkotason muutoksien vaikuttavan oleellisesti 

rahoituskustannuksiin ja kannattavuuteen. Korkoriskiä yhtiö hallitsee 

tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan suhdetta kiinteäkorkoisilla 

lainajärjestelyillä tai koronvaihtosopimuksilla. Korkoriskiä hallitaan myös siten, 

että korkokustannusten kasvu on hyväksyttävällä tasolla varmistaen maksuvalmius. 
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Yhtiön tavoitteena on pitää yli 60 prosenttia lainasalkusta suojattuna. (SATO, 2015 

vuosikertomus) 

VVO 

VVO-konserni varmistaa monipuolisen rahoituksen saatavuutta yhtiön vahvalla 

taloudellisella kehityksellä ja vakaalla liiketoiminnalla. Rahoituksen pitkäjänteinen 

ja ennakoiva suunnittelu luo edellytyksiä kannattavalle investointitoiminnalle. 

Yhtiön tavoittelee tulevaisuudessa voimakasta investointitahtia, mikä edellyttää 

monipuolisia rahoituksen lähteitä. (VVO, 2015 vuosikertomus) 

Jälleenrahoitusriskiä yhtiö hallitsee lainojen tasaisella erääntymisellä. Yhtiö kokee 

tärkeäksi osaksi rahoituksen varmistamisessa myös luotettavan maineen velallisena 

sekä avointa kanssakäymistä rahoittajien kanssa. (VVO, 2015 vuosikertomus) 

 

Kuva 6. VVO:n velkasalkun rakenne. (VVO, 2015 vuosikertomus) 

Kuvassa 6 on VVO:n velkasalkun rakenne vuoden 2015 vuosikertomuksen 

mukaan. Velkasalkusta suurin osuus on markkinaehtoisilla lainoilla, joita oli 

yhteensä 1115 miljoonaa euroa. Markkinaehtoisten lainojen suojausaste oli 72 %. 

Lainasalkun keskikorko vuoden 2015 lopussa oli 2,2 % ja lainojen keskimaturiteetti 

tilikauden lopussa 9,8 vuotta. Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2015 oli 41,1 %. 

(VVO, 2015 vuosikertomus) 
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Yhtiö pyrkii jatkuvasti laajentamaan rahoituspohjaa ja käytettäviä 

rahoitusinstrumentteja. Viime vuosien aikana VVO on monipuolistanut rahoituksen 

lähteitä mm. joukkovelkakirjalainoilla sekä lisäämällä yritystodistusohjelman 

käyttöä. (VVO, 2015 vuosikertomus) 
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2.4 Exit-Strategia 

Exit-strategialla tarkoitetaan tässä työssä omistuksista irtautumista eli 

asuinkiinteistöjen ja/tai asuntojen myymistä. Liiketoiminnan lähtökohtana ei ole 

välttämättä hallinnoida kiinteistöjä ja asuntoja ”loputtomiin” ja kasvaa suureksi 

asuntosijoitusyhtiöksi, joten liiketoiminnan kannalta on oleellista tietää 

minkälaisella strategialla omistuksista tulisi luopua. Asuinkiinteistöjen myynnin 

onnistuminen on myös liiketoiminnan kannattavuuden kannalta hyvin olennaista, 

sillä kohteen todellinen arvonnousu määräytyy vasta myyntivaiheessa. 

Exit-strategiasta on tehty muutamia tutkimuksia lähinnä asunto- ja 

kiinteistörahastojen näkökulmasta. Sen sijaan tutkimuksia liittyen 

asuntosijoitusyhtiöiden omistuksista irtautumisiin ei ole tehty. Tämän voisi päätellä 

johtuvan siitä, että asunto- ja kiinteistörahastojen on välttämätöntä toteuttaa exit-

vaihe ja irtautua omistuksistaan rahastojen ollessa rakenteeltaan suljettuja, joka 

tarkoittaa rahastoilla olevan ennalta määrätty toimintakausi, tyypillisesti 7-10 

vuotta. Asuntosijoitusyhtiöiden liiketoimintamalleissa hallinnoidaan 

lähtökohtaisesti pidempään asuinkiinteistöjä, näin ollen niiden ei ole välttämätöntä 

irtautua omistuksistaan ennalta määrätyn ajan kuluttua. 

Esimerkiksi SATO realisoi asuntoja, jotka eivät pitkällä tähtäimellä sovi 

liiketoiminnan strategiaan. SATOn mukaan myytävien asuntojen valintaan 

vaikuttaa pääasiassa sijainti, koko tai kunto. Vuonna 2015 SATO myi yhteensä 

1743 vuokra-asuntoa, joista suurimmat kokonaiskaupat olivat 760 ja 268 asuntoa. 

Strategisena tavoitteena voidaan pitää vuokra-asuntojen keskittämistä 

pääkaupunkiseudulle sekä kasvukeskuksiin Tampereelle ja Turkuun. 

Kaupungistumisen trendi ajaa yhtiötä myös luopumaan väestöltään pienempien 

paikkakuntien asuntokannasta ja panostamaan kasvavien kaupunkiseutujen 

pienikokoisiin asuntoihin. (SATO, 2015 vuosikertomus) (SATO, 2016, 

vuosikertomus) 

Tässä kappaleessa käsitellään exit-strategiaa lähinnä aikaisemmin tehdyistä 

tutkimuksista, joista on otettu oleellisia näkökulmia, joita voidaan soveltaa tämän 

diplomityön tavoitteiden saavuttamiseen.  
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Eniten exit-strategiaa on käsitelty Hjorthin (2011) tekemässä diplomityössä 

(Kiinteistöpääomarahaston exit-strategiat – Asuntorahaston näkökulma). 

Tutkimuksen toimeksiantajana oli ICECAPITALIN kiinteistörahastojen 

hallinnointiyhtiö ICECAPITAL Real Estate Asset Management Oy. Tutkimuksessa 

selvitettiin eri irtautumisvaihtoehtoja rahastoille, sekä tutkittiin tekijöitä, jotka 

vaikuttavat exit-suunnitteluun ja – päätöksentekoon. Hjorth on myös työssään 

muodostanut exit-prosessia kuvaavan yleistämiskelpoisen mallin. Työssä 

haastateltiin mm. 14 rahastomanageria. Exit-strategiaa on sivuttu myös muissa 

tutkimuksissa ja niiden haastatteluissa. Näitä ovat: 

- Hall (2014) diplomityö: Asuinkerrostalojen kiinteistönarviointi ja 

kiinteistönarviointimenetelmät – Asuntorahaston näkökulma 

- Kuusenaho (2014) diplomityö: Asuntorahastot Suomessa – katsaus 

markkinaan 

- Rämö (2016) Pro gradu: Asuntorahastot Suomen Kiinteistömarkkinoilla 

Haastatteluiden perusteella yleinen exit-strategian sisältö jakautuu neljään 

osatekijään: exitin ajoitus, exitin toteutus, potentiaalisten ostajien tunnistus ja 

irtautumisvaihtoehtojen huomioiminen. Exit-suunnittelun aktiivisuus ja 

yksityiskohtaisuus vaihteli rahastoissa paljon. Osassa rahastoissa exit-suunnittelua 

tehtiin kohdetasolla ja osassa vain portfoliotasolla. Yksityiskohtaisimmillaan exit-

strategioita suunniteltiin portfolio- ja kohdetasolla hyvin tarkasti ja suunnitelmaa 

myös päivitetään jatkuvasti. (Hjorth, 2011, 49) 

Asuntorahastoja hallinnoivat managerit suhtautuivat exitin onnistumiseen hyvin 

luottavaisesti, eikä jatkuvasti päivitetylle strategialle nähty välttämättä tarvetta. 

Todennäköisiä syitä luottavaisuuteen exittien onnistumisessa arvioitiin mm. 

asuntosijoitusten tuottojen matala volatiliteetti verrattuna muihin 

kiinteistötyyppeihin, asuntosijoitusten hyvä likviditeetti, sillä asunnot voi myydä 

myös yksittäisinä asuntoina kuluttajille, kasvukeskuksissa sijaitsevien 

vuokrakohteiden käyttöasteet ovat pitkään olleet 95-100 % tasolla sekä Suomessa 

vuokralaisten heikko asema verrattuna kansainväliseen toimintaan. (Hjorth, 2011, 

50) 
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Hjorthin haastattelemien asuntorahastojen toimikausien pituudet vaihtelivat välillä 

5-10 vuotta. Lyhyen rahaston toimikauden nähtiin lisäävän exitin toteuttamisen 

riskiä, sillä vaiheeseen käytettävä aikaikkuna pienenee, jolloin esimerkiksi 

markkinoilla tapahtuviin kiinteistöjen arvonmuutoksiin ei voida reagoida samalla 

tavalla kuin pitemmän toimikauden aikana. (Hjorth, 2011, 50) 

2.4.1 Exit-vaihtoehdot 

Asuntorahaston realisointi vaihtoehdoiksi voidaan luokitella mm. kohteiden myynti 

koko rahaston portfoliona, yksittäisinä kiinteistöinä, yksittäisinä asuntoina tai 

näiden yhdistelminä. Vaihtoehtoina on myös rahaston toimikauden jatkaminen, 

pörssilistaus tai rahaston uudelleen perustaminen. (Hjorth, 2011, 52) 

Vaihtoehtoja arvioitaessa voi myös nousta esiin kysymys: kannattaako hyvää 

kassavirta kohdetta myydä vai kannattaisiko ennemmin jatkaa rahaston 

toimikautta? (Kuusenaho, 2014, 75) 

Rämön (2016) diplomityön mukaan aikaisemmin exit-vaiheet ovat herättäneet 

keskustelua asuntorahasto managereiden kesken, sillä kokemusta exittien 

toteutuksesta ei ole juuri ollut. Nykyään asuntorahastoissa ollaan kuitenkin hyvin 

luottavaisia exit-vaiheen onnistumiseen, johtuen viime vuosien useista 

onnistuneista exiteistä. (Rämö, 2016, 88-89) 

Realisointi kokonaisena kiinteistönä 

Haastatteluiden mukaan yksittäisten asuinkiinteistöjen myyntimenetelmää 

käytetään erityisesti heikossa markkinatilanteessa. Myyntiprosessin koetaan vievän 

aikaa noin 3-6 kuukautta. Yksittäisten asuinkiinteistöjen myyntiprosessi koettiin 

nopeaksi ja yksinkertaiseksi, sillä ostajana on silloin jokin ammattimainen toimija, 

kuten VVO, SATO, instituutiot, säätiöt tai ammattimaiset yksityiset sijoittajat. 

Asiantuntijoiden mukaan yksittäisten kiinteistöjen myynnissä on hyvä likviditeetti 

riippumatta markkinatilanteesta, tämän koetaan johtuvan laajasta ostajakunnasta 

sekä siitä ettei tämän kokoluokan kaupat ole niin herkkiä rahoitusmarkkinoilla 

tapahtuville muutoksille verrattuna koko asuntoportfoliotransaktioihin. 

Menetelmän riskeiksi suuressa mittakaavassa koettiin mm. menetelmän hitaus ja 
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työläys sekä kohdekohtaisten markkinointi ja transaktiokustannusten kasvu 

suuriksi. (Hjorth, 2011, 55-56) 

Kokonaisen vuokratalon myyntiin liittyy myös arvonmääritysongelma, sillä 

vuokratalon arvo määritetään transaktiotilanteessa tuottoarvomenetelmällä, sen 

sijaan realisoitaessa asunnoittain arvo määritetään kauppa-arvomenetelmällä 

yksittäisten asuntojen arvojen summana. Nykyiset asuntojen hinnat, vuokratuotot 

ja tuottovaatimukset huomioon ottaen kauppa-arvomenetelmä antaa noin 10-20 % 

suuremman arvon vuokratalolle kuin käytettäessä asuntojen vuokratuloihin 

perustuvaa tuottoarvomenetelmää. Tämän arvonmäärityseron vuoksi mm. 

institutionaaliset sijoittajat realisoivat vuokrataloja yksittäisinä asuntoina suorissa 

kiinteistösijoituksissa. (Hjorth, 2011, 55-56) 

Myytäessä asuinkerrostalo kokonaisuutena poistuu riski yksittäisten asuntojen 

myynnin onnistumisesta sekä kustannukset myynnistä jokaiselle asuinhuoneistolle 

erikseen. (Hall, 2014, 64) 

Vuokratalojen myynti yksittäisinä kiinteistöinä on toimivaa huonossakin 

markkinatilanteessa, sillä ostajakunta on hyvin laaja ja ammattimainen. Lisäksi 

kohteita voi myydä aina silloin kun löytyy siitä tarpeeksi maksava ostaja. (Hjorth, 

2011, 96) 

Realisointi asunnoittain 

Hallin (2014) haastattelemien rahastomanagereiden mukaan on yleistä, että 

asuntorahastot luopuvat asuinkerrostalo kohteesta myymällä asunnot yksittäin 

kotitalouksille, koska sillä tavalla saadaan yleensä paras kauppahinta. Vuonna 2014 

tehdyn tutkimuksen mukaan yksikään asuntorahasto ei ollut vielä toteuttanut exit-

vaihetta kokonaisuudessaan, koska asuntorahastot ovat Suomessa vielä hyvin uusi 

sijoitusmuoto, näin ollen exit-vaiheen toiminnasta kokonaisuudessaan on vielä 

saatavilla niukasti tietoa. (Hall, 2014, 56, 61, 78) 

Yksittäisten vuokratalojen realisointi asunnoittain on Suomessa toimiville 

asuntorahastoille ainutlaatuinen mahdollisuus, sillä kansainvälisesti verrattuna 
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esimerkiksi Ruotsiin vuokralaisten asema Suomessa on hyvin heikko. (Hjorth, 

2011, 56) 

Haastattelujen mukaan asuinkiinteistöjen realisointi asunnoittain on kannattavaa 

kohteesta saatavan hyvän myyntihinnan kannalta, sillä kuluttajamarkkinalla 

koetaan olevan hyvä likviditeetti markkinatilanteesta riippumatta. Merkittävin etu 

asuinkiinteistön realisoinnissa yksittäisinä asuntoina on, että asuntojen myyntihinta 

määritetään kauppa-arvomenetelmällä eikä kuten koko asuinkiinteistön kaupassa 

tuottoarvomenetelmällä. Kauppa-arvomenetelmällä voidaan saada jopa 20 % 

korkeampi arvo asunnoista kuin käytettäessä asunnon vuokratuloihin perustuvaa 

tuottoarvomenetelmää. (Hjorth, 2011,58) 

Vuokratalon realisoinnissa asunnoittain on myös monia haasteita. Tällöin asuntoja 

ei myydä tyypillisesti vuokrattuina, vaan tyhjillään. Asuntojen luonnollisen 

vapautumisen lisäksi vapautumista voidaan edistää mm. vuokran korotuksilla tai 

vuokrasopimusten irtisanomisilla. Realisointiprosessi etenee sitä mukaan, kun 

kohteesta vapautuu asuntoja myytäviksi. (Hjorth, 2011, 57)  

Myytäviin asuntoihin saatetaan myös joutua tekemään pientä pintaremonttia, jotta 

asunto saadaan myyntikuntoon. Remontin kannattavuus tulee kuitenkin harkita 

tarkkaan, sillä se ei välttämättä nosta asunnon myyntihintaa tarpeeksi verrattuna 

remontin aiheuttamiin kustannuksiin. (Hjorth, 2011, 57) 

Kaikki vuokratalokohteet eivät myöskään sovellu myytäviksi yksittäisinä 

asuntoina. Ratkaisevia tekijöitä ovat kohteen sijainti ja laatutaso. Erityisesti 

haasteellista myynti on perinteisillä vuokrataloalueilla, joilla kohteista ei pysty 

saamaan omistusasuntoja vastaavaa markkinahintaa ja kohteiden myyntiajat voivat 

venyä. Asunnonostajat myös vierastavat vuokrataloja, sillä varustelu- ja laatutason 

oletetaan olevan alhaisella tasolla. Haastateltavien mukaan asuntojen myyntiä 

voidaan edesauttaa rakentamalla kohde tasoltaan kuin alueen omistusasunnot, jolla 

tarkoitetaan mm. varustelu- ja laatutasoa, vuokratalon yleisiä tiloja sekä piha-

alueita. Vuokrataloimagon koetaan vaikuttavan ainakin ensimmäisten asuntojen 

myyntihintoihin, mikä tulee ottaa huomioon kannattavuuslaskelmissa, jotta exit-

päätös perustuisi realistisiin laskelmiin. (Hjorth, 2011, 58) 
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Menetelmän haasteeksi nähdään myös prosessin hitaus ja työläys, sillä kohteiden 

markkinointi, asuntoesittelyt ja muu transaktioihin liittyvä työ vaatii resursseja ja 

aikaa. Usein asuntorahastot ulkoistavat kohteen myynnin välitysliikkeille, jolloin 

transaktiokustannukset ovat korkeita. (Hjorth, 2011, 58) 

Luovuttaessa asuinkerrostalosta myymällä asuinhuoneistot yksittäin, seuraa 

myyntiprosessista kustannuksia, joita ovat mm. asunto kerrallaan myynnin 

aiheuttama lisätyö, välittäjien palkkiot ja hallinnolliset kulut, myyntiajan pääoman 

menetykset (huomioiden sijainnin, tilaohjelman ja markkinatilanteen vaikutuksen 

myyntiaikaan), asuntojen tyhjillään olosta aiheutuvat vuokranmenetykset ja 

rahoituskulut. (Hall, 2014, 64) 

Haastatteluissa näkemyksiä haasteista aiheuttivat myös kuluttajakaupan luonne ja 

virhevastuukysymykset, jotka lisääntyvät myytäessä vanhempia kohteita. Tässä 

nähtiin myös imagon tahraantumisen mahdollisuus riita- ja vastuuongelmien 

muodostuessa. (Hjorth, 2011, 58-59)  

Institutionaaliset sijoittajat ovat jo vuosikausia realisoineet menestyksekkäästi 

kohteita asunnoittain suorissa kiinteistösijoituksissa. (Hjorth, 2011, 70) 

Oleellista etenkin yksittäisinä asuntoina myytäessä on ettei kaikkia kohteita myydä 

kerralla vaan kohteiden myyminen jaksotetaan järkevästi, mikä tarkoittaa ettei 

kohteita myydä liian paljon, liian pienellä alueella tai liian lyhyellä aikavälillä. 

Kohteiden väkisin myymistä pyritään myös välttämään. (Kuusenaho, 2014, 73-75) 

Vaihtoehtojen vertailu 

Taulukossa 2 on yhteenvetona analysoitu kahden eri realisointimenetelmän 

vahvuuksia ja heikkouksia pääasiassa asuntorahastojen näkökulmasta. Menetelmät 

on valittu asuntorahastoja koskevista tutkimuksista sen mukaan, että ne sopisivat 

perustettavan asuntosijoitusyhtiön exit-vaihtoehdoiksi. 
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Taulukko 2. Exit-vaihtoehtojen vertailu asuntorahastojen näkökulmasta (Hjorth, 2011, 75 
mukaillen) 

 Vahvuudet Heikkoudet 

Realisointi 

kokonaisena 

kiinteistönä 

- likvidi irtautumismuoto ja 
laaja ostajakunta 
markkinatilanteesta riippumatta 

- Yksittäisen kohteen osalta 
nopea ja helppo prosessi 

- Ostaja on ammattimainen 
toimija 

- Helppo tapa irtautua 
kokonaisesta kohteesta kerralla 

- Työläs, jos tarkoituksena myydä 
useita taloja yksittäin 

- Transaktiokustannukset kuten 
lakiosaamista edellyttävät 
kauppakirjaneuvottelut voivat nousta 
suuriksi 

- Parhaat kohteet menevät kaupaksi 
helposti, mutta huonompien myynti 
voi kestää 

- Vuokratalon arvonmääritys: 
”Tuottoarvomenetelmän vanki” 

Realisointi 

asunnoittain 

- Erittäin likvidi 
irtautumismuoto 

- Sopii laadukkaille ja hyvin 
varustelluille kohteille, jotka 
eivät sijaitse perinteisillä 
vuokrataloalueilla 

- Suurissa kasvukeskuksissa ei 
markkinoiden ”kyllästämisen” 
vaaraa 

- Arvonmäärityseron 
hyödyntäminen, kauppa-
arvomenetelmällä jopa 10-20 
% suurempi arvo 
tuottoarvomenetelmään 
verrattuna (markkinatilanne 
2011) 

- Hidas prosessi, hallittu realisointi 
voi kestää useita vuosia riippuen 
kohteiden laajuudesta ja määrästä 

- Pitkässä prosessissa riski 
asuntomarkkinoiden romahtamisesta 

- Ensimmäiset asunnot voi joutua 
myymään alle markkinahinnan 
(vuokratalo-alennus) 

- Pienillä paikkakunnilla tai pienillä 
asunto-alueilla riskinä markkinoiden 
”kyllästäminen” 

- Ostaja ei ammattimainen kuluttaja 
myynnissä: valitukset ja riitatilanteet 
yleisiä, ”suoraviivaisella 
toiminnalla” negatiivista vaikutusta 
imagoon 

- Markkinatilanteen heiketessä 
kohteelta vaaditaan yhä enemmän 
hyvää laatutasoa 
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2.4.2 Exit-päätöksentekoon vaikuttavat tekijät 

Hjortin haastatteluiden mukaan tärkein yksittäinen exit-päätöksentekoon vaikuttava 

tekijä on markkinatilanne. Muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

toteutunut tuotto vs. tavoitetuotto, rahastosijoittajien preferenssit sekä 

kiinteistöportfolion laatu ja ominaisuudet. (Hjorth, 2011, 77) 

Kuusenahon (2014) tekemien haastattelujen mukaan ammattitaitoiset 

asuntorahastomanagerit laativat exit-strategian markkinatilanteen mukaan, mikä 

tarkoittaa ettei kohteiden myymiselle ole yhtä tiettyä strategiaa, vaan yleensä paras 

ratkaisu katsotaan markkinatilanteen mukaisesti. Kaksi haastatelluista kuudesta 

managerista ilmoittivat kuitenkin ensisijaiseksi tavaksi kohteista luopumiselle 

myynnin asuinhuoneistoittain, näiden kahden rahaston toimintakausi on kuitenkin 

lähtökohtaisesti pidempi kuin perinteinen 7-10 vuotta. Erikoissijoitusrahastojen 

todetaan myyvän ”sopivan paikan tullen”, vaikka sijoittajia ei poistuisikaan 

kohteita voidaan myydä esimerkiksi kohteen elinkaaren tullessa myyntivaiheeseen.  

(Kuusenaho, 2014, 73-75) 

Myös Rämön (2016) diplomityön haastattelut tukevat näitä päätelmiä, sillä 

haastateltujen managereiden mukaan rahastojen strategian mukaisesti kohteet on 

ollut tarkoitus myydä asuinhuoneistoittain pois, jotta saataisiin paras mahdollinen 

hinta. Asuntokauppa on kuitenkin viime vuosina hiljentynyt kuluttajien suuntaan, 

joten haastattelujen mukaan exittejä toteutetaan nykyään hyvin eri strategioilla kuin 

aikoinaan kuviteltiin mm. myymällä kohteita kokonaisina portfolioina muille 

sijoittajille. (Rämö, 2016, 88-89) Tästäkin voidaan päätellä markkinatilanteen 

olevan suurimpia tekijöitä exit-strategian toteuttamiseen. 

Markkinoiden kehittymisen seuranta 

Markkinoiden kehittymistä seurataan asuntorahastoissa muutamasta eri 

näkökulmasta, joita ovat asuntomarkkinoiden uudistuotannon kysyntä- ja 

tarjontatilanne, myyntiajat sekä asuntojen hintojen ja vuokratasojen kehitys. 

Rahastomanagerit seuraavat myös muutamia suhdelukuja kuten asuntojen 

hintatason suhdetta kotitalouksien tulotasoon (price-to-income) ja hintatason 

suhdetta vuokrien kehittymiseen (price-to-rent). Merkittäviksi markkinatekijöiksi 
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nähtiin myös korko- ja marginaalitason kehitys ja yleinen taloudellinen tilanne. 

(Hjorth, 2011, 78) 

Kiinteistöjen markkina-arvoihin ja markkinoiden likviditeettiin vaikuttaa 

positiivisesti mm. matalat korko- ja marginaalitasot sekä pankkien lainanannon 

joustavuus, sen sijaan korkeat korko- ja marginaalitasot ja pankkien lainanannon 

tiukkeneminen vaikuttavat negatiivisesti markkina-arvoihin ja markkinoiden 

likviditeettiin. Yleistä taloudellista tilannetta seurattiin mm. BKT:n, 

työttömyysasteen ja inflaation avulla. Suomen talouteen ja kiinteistömarkkinoihin 

heijastuvat myös nopeasti talouden kansainväliset suuntaukset, joihin kuuluvat 

esimerkiksi Euroalueen valtionvelkaongelmat. (Hjorth, 2011, 78) 

Exit-valmiuden ylläpito 

Haastattelujen mukaan rahastojen tulee olla valmiita irtautumaan kohteista tilanteen 

niin vaatiessa. Exit-valmiutta voidaan pitää yllä tiedostamalla kohteisiin sopivat 

irtautumisvaihtoehdot ja niiden vaativat toimenpiteet, exit-valmiutta kasvattaa 

myös ajanmukainen kohdedokumentaatio, joka on helppo päivittää 

myyntistandardien mukaiseksi nopeasti exit-päätöksen tullessa. (Hjorth, 2011, 85) 

Asuntorahastojen exit-strategian tulisi olla: (Hjorth, 2011, 94 mukaillen) 

- Osa rahaston yleistä strategiaa 

- Rahastokohtainen 

- Joustava ja sopeutuva markkinatilanteen muutoksiin 

- Perustua perusteelliseen markkina-analyysiin 

- Ottaa huomioon useat irtautumisvaihtoehdot 

- Tunnistaa exit-arvoa nostavat tekijät (Hjorth, 2011, 94 mukaillen). 

Exit-valmiuden ylläpidolla voi nopeuttaa myös reagoimista yllättäviin 

ostotarjouksiin. (Hjorth, 2011, 85) 
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2.5  Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä kappaleessa on diplomityön kirjallisuuskatsauksen yhteenveto, jonka 

pohjalta lähdettiin tekemään haastatteluja. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia 

käytettiin hyödyksi myös toimintamallien muodostamisessa. 

Kirjallisuudesta ja tehdyistä tutkimuksista löytyi tietoa diplomityön osa-alueisiin 

hyvin vaihtelevasti. Vuokrakohteiden valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä exit-

strategiaa asuntorahastojen näkökulmasta oltiin käsitelty ja tutkittu selkeästi eniten. 

Sen sijaan asuntosijoituskohteiden kannattavuuden arviontiin käytettäviä 

laskentamenetelmiä oli käsitelty vain hyvin pintapuoleisesti, jonka voisi kuvitella 

selittyvän sillä, ettei niistä haluta julkistaa kovin paljoa tietoa liiketoimintaan 

liittyvien kilpailullisten tekijöiden takia.  

Asuntosijoitusyhtiön rahoitustoimintaan suuremmassa mittakaavassa ei myöskään 

löytynyt kovin kattavasti tietoa, jolloin tietoa jouduttiin kokoamaan lähinnä 

suurempien asuntosijoitusyhtiöiden toimintatavoista, joita on julkisesti saatavilla. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta kirjallisuudessa ja tutkimuksissa 

käytettävän paljon erilaisia termejä, joita käytetään eri yhteyksissä eri tavalla. 

Tämän vuoksi asioiden sekoittaminen keskenään on mahdollista. Lisäksi 

sijoitustoiminnan kannattavuuteen käytetään monia tunnuslukuja ja 

laskentamenetelmiä, jotka myös eroavat toisistaan. Todennäköisesti 

asuntosijoitusyhtiöt ja asuntorahastot ovat ajan saatossa kehitelleet menetelmiä ja 

laskentatapojaan parempaan suuntaan omasta näkökulmastaan. 

Kohteiden valintaperiaatteet 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan uusissa vuokrakohteissa tulisi olla pieniä asuntoja 

eli yksiöitä, kaksioita ja mahdollisesti vähän pieniä kolmioita. Asumisen ja 

erityisesti vuokra-asumisen trendi menee siihen suuntaan, yhden ja kahden hengen 

talouksien määrän jatkaessa kasvua. Asuntojen ollessa pieniä tulee niissä erityisesti 

panostaa pohjaratkaisun toimivuuteen, mahdolliseen parvekkeeseen sekä 

pintamateriaaleihin. Ilman näitä kriteereitä asuntojen vuokrattavuus, hyvän 

vuokrahinnan saaminen sekä mahdollinen jälleenmyynti voivat vaikeutua. 
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Vuokrakohteiden valinnassa tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota kohteen 

sijaintiin, jolloin niiden tulisi olla lähellä hyviä julkisia kulkuyhteyksiä sekä 

palveluita. Kustannustehokkuuden kannalta parkkipaikkaratkaisut tulisi pitää 

mahdollisimman kevyinä, jottei kohteen tuottokyky heikkene, sillä kalliiden 

parkkipaikkojen kustannuksia voi olla vaikea siirtää asuntojen vuokrahintoihin. 

Tulevaisuudessa tulisi seurata vuokra-asuntomarkkinoiden muutoksia, sillä 

markkina saattaa muuttua niin, että markkinavuokrien ylärajoille hinnoitelluista 

asunnoista muodostuu ylitarjontaa. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 

tarpeen nähdään kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti. 

Kannattavuuslaskelmat 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan asuntosijoitusyhtiöille tärkeä kannattavuuden 

tunnusluku on kiinteistöstä saatavan nettotuoton määrä. Asuntorahastot käyttävät 

kannattavuuden analysointiin myös nettuotuottoa, mutta asuntorahastoille 

kannattavuuden kannalta tärkeämmäksi tunnusluvuksi voidaan luokitella sisäinen 

korkokanta (IRR). Kannattavuuslaskelmia tutkittaessa on syytä muistaa, että 

asuntorahastot myyvät kohteet etukäteen määriteltyjen pitovuosien jälkeen pois, 

asuntosijoitusyhtiöiden hallinnoidessa kohteita yleisesti ennalta määräämättömän 

ajan. 

Kohteen kassavirran laskeminen voidaan todeta tärkeäksi. Kirjallisuuskatsauksesta 

voidaan päätellä kassavirran ja nettotuoton eroavaisuutena olevan, että 

kassavirtalaskelmassa otetaan huomioon myös kohteeseen käytettävän vieraan 

pääoman rahoituskustannukset. 

Kannattavuuden tunnusluvuissa erityisesti asuntosijoitusyhtiöt käyttävät julkisissa 

raporteissaan usein termiä nettovuokratuotto, jonka voi yhdistää 

kiinteistösijoituksen nettotuottoon sekä toisaalta pienemmässä mittakaavassa 

yksittäisestä asunnosta saatavaan vuokratuottoon. 
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Rahoitus 

Kirjallisuuskatsauksen mukaisesti asuntosijoitusten rahoitustoiminnassa tulisi 

käyttää velkavipua, sillä vieraan pääoman velkavivulla voidaan oikein käytettynä 

saavuttaa huomattavaa etua liiketoiminnassa. Velkavivulla voidaan kasvattaa oman 

pääoman tuottoa, sillä käytettäessä lainaa sijoituskohteen rahoitukseen laskee oman 

pääoman tarve. Velkavivun käytössä ongelmaksi saattaa muodostua kassavirran 

huomattava aleneminen lainakustannusten vuoksi. Velkavivun käytössä tulisi 

arvioida saavutetaanko sillä nk. positiivista vai negatiivista vipuvaikutusta. 

Kirjallisuuden mukaan velkavivun tulisi kasvattaa oman pääoman tuottoastetta ja 

sen tulisi olla korkeampi, kuin koko pääoman tuottoaste, jotta vipuvaikutus olisi 

positiivinen. 

Tutkimusten mukaan asuntorahastot käyttävät toiminnassaan yleisesti 50-80 % 

velkavipua. Asuntorahastojen velkavivun käyttö vaikuttaisi vaihtelevan rahaston 

aggressiivisuuden ja riskillisyyden mukaisesti. 

Suurimpien asuntosijoitusyhtiöiden omavaraisuusasteista voidaan todeta yhtiöiden 

rahoituksessa käytettävän yleisesti noin 60-70 % vieraan pääoman osuutta. Tästä 

voidaan tulkita myös asuntosijoitusyhtiöiden käyttävän sijoituskohteiden 

rahoituksessa huomattavaa velkavipua. 

Asuntosijoitusyhtiöiden rahoitustoimintaa tulisi suunnitella pitkäjänteisesti ja 

ennakoivasti, jolloin voidaan luoda edellytyksiä kannattavalle 

investointitoiminnalle. Tärkeitä tekijöitä rahoitustoiminnassa ovat erityisesti 

rahoituksen saatavuus ja kustannus. Saatavuudella voidaan varmistaa kasvun 

toteutumista ja kustannustenhallinnalla varmistetaan kannattavuutta. 

Rahoitusriskeiksi voidaan luokitella mm. jälleenrahoitus-, likviditeetti- ja 

korkoriski, joita voidaan hallita monipuolisilla rahoituksen lähteillä, laina-aikojen 

tasapainotuksella, likviditeettireservillä sekä tasapainottamalla kiinteä- ja 

vaihtuvakorkoisen velan suhdetta. 
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Exit-strategia 

Tehtyjä tutkimuksia liittyen asuntosijoitusyhtiöiden exit-strategioihin ei löytynyt, 

jonka voidaan olettaa johtuvan siitä ettei yhtiöiden strategioiden mukaisesti 

sellaiselle ole tarvetta. Asuntosijoitusyhtiöt kuitenkin myyvät hallinnoimiaan 

asuinkiinteistöjä ja kirjallisuuskatsauksen mukaan silloin myynti tapahtuu yhtiön 

markkinoihin reagoivan strategian ja vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti. 

Tehtyjä tutkimuksia liittyen asuntorahastojen exit-strategioihin löytyi ja kaikki 

tutkimukset tukivat pitkälti toisiaan. Asuntorahastojen exit-strategia määrittää 

milloin ja miten rahaston kohteista on tarkoitus irtautua. Exit-strategian 

päätavoitteena asuntorahastoilla on maksimoida sijoitusten tuotot realisoimalla 

kiinteistön arvonnousu tai toisaalta minimoida tappiot. 

Asuntorahastoilla on lähtökohtaisesti ajatus exit-strategian toteuttamisesta, mutta 

rahaston toimikauden ollessa loppupuolella strategia toteutetaan kuitenkin pitkälti 

markkinatilanteen mukaisesti, jolloin alkuperäistä strategiaa saatetaan muuttaa 

nopeasti markkinatilanteen niin vaatiessa. Tämä näkökulma on sinällään 

ymmärrettävä, sillä merkittävä osa rahaston kokonaistuotosta realisoituu vasta 

irtautumisvaiheessa arvonnousun muodossa, joten realisoinnista saatava hinta 

näyttelee suurta roolia. Realisoinnista saatavaan arvonnousuun vaikuttaa 

huomattavan paljon kiinteistön ostovaiheessa saatu ”tukkualennus”, jonka voidaan 

arvioida olevan noin 10-30 %:n luokkaa verrattuna yksittäisten asuntojen 

markkinahintoihin. 

Asuntorahastot käyttivät tärkeänä osana investointilaskelmissaan investoinnin 

sisäisen korkokannan (IRR) laskemista, jossa otetaan huomioon investoinnin 

pitovuodet. Tutkimuksista ei kuitenkaan voida päätellä tätä käytettävän pitovuosien 

määrittämiseen. Rahastojen omistuksien realisoinnin voidaan todeta johtuvan siitä, 

että ne ovat pakotettuja siihen, johtuen niiden suljetusta rakenteesta. Suljettujen 

rahastojen realisoinnit tapahtuvat usein rahaston toimintakauden loppupuolella, 

toimintakausien ollessa yleisesti 7-10 vuotta. 



 
41 

 

Asuntorahaston realisointi vaihtoehdoiksi voidaan luokitella mm. kohteiden myynti 

koko rahaston portfoliona, yksittäisinä kiinteistöinä, yksittäisinä asuntoina tai 

näiden yhdistelminä. Markkinatilanteen mukaan saattaa kohteista myymisen sijaan 

vaihtoehtoina olla myös rahaston toimikauden jatkaminen, pörssilistaus tai rahaston 

uudelleen perustaminen. 

Asuntorahastoilla on siis monia vaihtoehtoja exit-strategian toteuttamiseen, sen 

sijaan rakennusliikkeen yhteyteen perustettavalla asuntosijoitusyhtiöllä ei 

vaihtoehtoja ole niin paljoa ja markkinatilanteen lisäksi myyntitapaan vaikuttavat 

hyvin paljon myös yrityksen oma strategia, visio ja brändi. 
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3 Haastattelut 

3.1 Haastattelut Suomessa toimiville asuntosijoitusyhtiöille 

Diplomityössä haastateltiin kahta Suomessa toimivaa asuntosijoitusyhtiön 

asiantuntijaa. Asiantuntijat olivat hyvin vahvasti mukana yhtiöiden päätöksenteossa 

sekä operatiivisessa toiminnassa.  

Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää toimintatapoja asuntosijoitusyhtiöiden 

liiketoiminnassa. Lähtökohtana oli yhtiöiden rakennuttamat asuinkiinteistöt, joita 

vuokrataan eteenpäin kuluttajille. Lisäksi haastatteluissa asioihin otettiin myös 

kantaa toimintamallista, jossa rakennusliikkeet tarjoavat asuntosijoitusyhtiöille 

ostettavaksi uusia rakennettavia asuinkiinteistöjä. 

Haastattelut toteutettiin käyntihaastatteluina paikan päällä ja haastatteluiden 

nauhoitukseen käytettiin sanelinta haastateltavien luvalla. Haastatteluissa oli 

riskinä, ettei kaikkiin kysymyksiin saada avoimia vastauksia johtuen kysymysten 

arkaluontoisuudesta liiketoiminnan kannalta. 

Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymysten runko (kuva 7) luotiin kirjallisuustutkimuksen pohjalta 

ajatuksena diplomityön tavoitteiden saavuttaminen. Kysymyslistausta myös 

täydennettiin yhdessä yrityksen diplomityön ohjaajan kanssa. Kysymykset olivat 

hyvin avoimia ja osaa kysymyksistä täsmennettiin tarkemmilla kysymyksillä 

haastattelun edetessä. 

Yleistä 

- Onko strategia omistaa pääasiassa kokonaisia asuinkiinteistöjä? 
- Omistatteko yksittäisiä asuntoja joistakin taloyhtiöistä, miksi, haasteet? 
- Muodostatteko exit-strategiaa, miksi? Mahdollisuudet tulevaisuudessa? 
- Mitä valintakriteereitä kohteille pääkaupunkiseudulla? 

Organisaatio 

- Minkälainen organisaatiorakenne teillä on? 
- Onko suunnittelu ulkoistettu, miksi? Entä suunnittelunohjaus? 
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- Onko taloyhtiöiden hallinto oma vai ulkoistettu, miksi? 
- Entä huoltotoiminta ulkoistettu, miksi? 

Laskelmat 

- Rakennusliikkeet tarjoavat teille ostettavaksi uusia rakennettavia 
asuinkiinteistöjä, tuleeko tarjouksia ihan jatkuvasti?  

- Mitä kannattavuuden tunnuslukuja käytätte kohteiden arviointiin?  
- Mitä investointilaskentamentelmiä käytätte uuden asuinkiinteistön 

sijoituksen arvioinnissa. IRR? Miten hyödynnätte päätöksenteossa? 
- Mitä kannattavuuden tunnuslukuja käytätte kohteiden arviointiin? 

Minkälaisia tavoitteita tunnusluvuille on? 
- Miten otatte arvonnousun huomioon, miksi? 
- Otatteko laskelmissa huomioon taloyhtiön korjauskustannukset, miten? 
- Entä asukkaan vaihdon yhteydessä, tehdäänkö remonttia? Miten otetaan 

huomioon? 
- Tavoitteet vuokrausasteelle? Seuranta? 

Rahoitus 

- Minkä suuruista prosentuaalista velkavipua käytätte sijoituskohteen 
rahoituksessa? 

- Millä tavalla arvioitte velkavivun määrän oikeaksi/turvalliseksi? 
- Onko tutkittu optimaalista velkavipua? 
- Mitkä näkisitte tärkeimmiksi tekijöiksi rahoitustoiminnassa, miksi? 

Asuntokannan realisointi 

- Miksi myytte asuinkiinteistöjä pois? 
- Myyttekö asuntoja pääkaupunkiseudulla, miksi? 
- Minkä ikäisiä asunnot yleensä ovat? 
- Millä eri tavoin myytte asuinkiinteistöjä pois, mitä hyvää tai huonoa? 
- Myydäänkö asuinkiinteistöt/asunnot vuokrattuina?  
- Tehdäänkö mitään ”pintaremonttia” myyntiä varten? 
- Miten myyntiprosessi etenee? Kuinka pitkä myyntiprosessi on eri 

tavoilla? 
- Myyttekö yksittäisiä asuntoja kuluttajille? Jos ette niin miksi ette myy 

yksittäisiä asuntoja kuluttajille? Miten näette voisiko tämä olla 
mahdollista tulevaisuudessa? 

Yleiset uhkakuvat ja mahdollisuudet 

- Mitä uhkia ja mahdollisuuksia näette tulevaisuudessa 
asuntosijoitusyhtiön liiketoiminnassa?  

 

Kuva 7. Haastattelukysymykset Suomessa toimiville asuntosijoitusyhtiöille. 



 
44 

 

3.1.1 Haastattelu 1 

Yleistä 

Yhtiön strategiana on lähtökohtaisesti omistaa kokonaisia asuinkiinteistöjä ja 

vuokrata niitä kuluttajille. Kokonaisten asuinkiinteistöjen nähdään olevan 

helpoimpia hallinnoida taloyhtiön päätöksenteon, kustannustehokkuuden ja 

erityisesti korjaustoiminnan suhteen.  

Yhtiö omistaa myös yksittäisiä asuntoja taloyhtiöistä, tämä johtuu enimmäkseen 

vanhoista ajoista, jolloin sijoitustoimintaa on tehty niin, että on ostettu yksittäisiä 

asuntoja joko uusista tai vanhoista taloyhtiöistä. Toiminta on kuitenkin muuttunut 

enemmän kokonaisten asuinkiinteistöjen ostamiseen ja hallinnointiin, sillä nykyisin 

asuntosijoitusmarkkina mahdollistaa paremmin suuremman volyymin investoinnit 

ja toisaalta myös ohjaa kannattavuuden kannalta niihin. Yksittäisissä asuntojen 

hallinnoinnissa mennään pitkälti vain taloyhtiön päätöksenteon ja normaalin 

hallitustoiminnan mukana eikä ikään kuin ”jyrätä” tai ajeta omia etuja sen enempää. 

Yksittäisten asuntojen ostaminen sijoitustoiminnan kannalta nähdään kuitenkin 

myös tulevaisuudessa mahdollisuutena. 

Yhtiö ei muodosta exit-strategiaa uusiin rakennettaviin asuinkiinteistöihin ja myy 

ennalta määrättyjen pitovuosien jälkeen kohteita pois. Tätä ei myöskään nähdä 

tulevaisuudessa mahdolliseksi toimintatavaksi laajemmassa tai pienemmässäkään 

mittakaavassa. Osittain myös siksi, että pitkäjänteisellä toiminnalla pystytään 

erottautumaan kilpailijoista luotettavana vuokranantajana. 

Yhtiö rakennuttaa myös välillä nk. sekataloja, joissa osa asunnoista myydään 

omistusasuntoina kuluttajille ja osa vuokra-asuntoina: ”jos paikka on sellanen et 

nähdään kysyntää sekä vuokra-asunnoille että omistusasunnoille ja johon sekatalo 

sopii”. Sekataloissa ei ole nähty ongelmaa sen suhteen, että osa asunnoista on 

vuokralaisten käytössä ja osa omistusasujien käytössä. Asuntojakaumassa 

lähtökohtaisesti pienemmät asunnot otetaan vuokrakäyttöön ja isommat myydään, 

mutta samanlaisia asuntopohjia on myös sekä vuokralla että omistuksessa. 

Sekatalojen nähdään auttavan myös vaikeiden kohteiden suunnitteluun: ”välillä 

tulee sellasia haasteellisia tilanteita, et vuokra-asunto näkökulmasta haluttais 
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mahdollisimman pieniä ja kompakteja asunnoista, mut se johtaa sit siihen et se ei 

vaan kaikissa taloissa toimi et tulee huonoja pohjaratkaisuja, ja sitä voi helpottaa 

jos saa muutaman ison asunnon sinne ja jos katotaan ettei niillä oo vuokrakysyntää 

nii nehän voidaan myydä”. 

Rakennusliikkeet tarjoavat yhtiölle ostettavaksi nk. valmiita paketteja hyvinkin 

jatkuvasti: ”sanotaan et ehkä 1 hanke per kuukaus ja se voi sit olla jotain yhdestä 

yksittäisestä kerrostalosta jonkun alueen suunnitteluun ja toteuttamiseen tai jotain 

siltä väliltä”. Yhtiö on myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa usean 

rakennusliikkeen kanssa, jolloin keskustelua kohteista käydään molempiin 

suuntiin. 

Valintaperiaatteet 

Vuokrakohteiden valintakriteereitä kommentoitiin seuraavasti: ”sijainti on 

ensimmäinen ja tärkein, hyvät julkiset liikenneyhteydet ovat merkittävä asia, 

erityisesti raideliikenne, koska se on pysyvä… ja alueen palvelut ja hyvät 

kehitysnäkymät alueella.. nytkin on monta aluetta pääkaupunkiseudulla rakenteilla 

jossa ei vielä tällä hetkellä kaikki toimi niin hyvin, mut tiedetään et alue kehittyy. 

Talotyyppi on myös kriteeri, me investoidaan vaan kerrostaloihin. 

Huoneistojakauma on olennainen tekijä, kompakteja ja tehokkaita asuntoja.” 

Asuinkiinteistöjen kokoluokalle ei varsinaisesti nähty mitään kriteereitä, toki 

todella pienet kohteet, kuten alle 4 kerroksen ja 20 asunnon kiinteistöt eivät yleisesti 

ole kovin hyviä sijoituskohteita. ”Toisaalta jossai sanotaan 200 asunnon 

kiinteistössä alkaa olla sit jo paljon vuokrattavaa yhdessä paikassa, mut harvemmin 

tulee vastaan liian isoja kohteita.. toisaalta harvemmin liian pieniäkään.” 

Kaavoituksen nähdään myös ohjaavan liian suureen autopaikkojen määrään: ”me 

yritetään aina saada ne ihan minimiin, et kaikki keinot otetaan käyttöön mitä on.. 

ollaan tehty selvitystä et läheskään kaikilla meidän asukkailla ei ole autolle 

tarvetta.. ja tietenki tehtäis niitä edullisia pihapaikkoja, mutta siihenkään ei yleensä 

tila riitä tai kaavoittaja ei sitä halua..” 
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Yhtiö pyrkii myös olemaan energiatehokkuudessa edelläkävijänä, sillä kaikkien 

uusien rakennettavien asuinkiinteistöjen E-lukuvaatimus on asetettu arvoon 116. 

Energiatehokkuudella nähdään saavutettavan kustannusetuja. Asunnon paremman 

energiatehokkuuden ei luonnollisesti nähdä vaikuttavan asukkaiden vuokranmaksu 

halukkuuteen, mutta välillisesti se saattaa tuoda kustannushyötyjä, sillä 

tulevaisuudessa yhä enemmän asukkaat painottavat valinnassaan ekologisuutta 

myös vuokra-asuntojen kohdalla. 

Organisaatiorakenne 

Yhtiö kontrolloi itse rakennuttamiensa kohteiden suunnittelun. Suunnittelupäälliköt 

ohjaavat suunnittelua rakennuslupavaiheeseen asti, jonka jälkeen 

rakennuttajapäälliköt kontrolloivat kohdetta talon valmistumiseen asti. Kohteiden 

suunnittelu on ulkoistettu eikä omalle suunnittelutoiminnalle nähdä tarvetta. 

Erillisten ja erityyppisten suunnittelijoiden käyttö hankkeissa nähdään edesauttavan 

tonttivarausten saamisessa kaupungilta, jolla on omat intressit. 

Taloyhtiön isännöinti on aikaisemmin ollut ulkoistettu, mutta yhtiö on juuri 

tekemässä organisaatiomuutosta, jossa hallinnollinen isännöinti otetaan omaksi 

organisaatioksi. Kohteiden hallinnointiin mukaan tulee myös palvelupäälliköt, 

jotka katsovat tilannetta hiukan laajemmasta perspektiivistä. Muutoksen 

tärkeimpänä ajurina on asiakaskokemuksen parantaminen, kun asukkailla on yksi 

tietty oman talon isännöitsijä johon ollaan yhteydessä. Tällä toiminnalla voidaan 

saavuttaa suoraa kustannustehokkuutta sekä myös välillistä kustannustehokkuutta 

asiakastyytyväisyyden parantumisen myötä. 

Taloyhtiöiden huoltotoiminta on kokonaan ulkoistettu eri yhteistyökumppaneille 

kilpailutuksen kautta ja se nähdään järkevämpänä ulkoistettuna, sillä yritys kasvaisi 

ehkä liian monialaiseksi yritykseksi huoltotoimijoiden kuitenkin osatessa 

hommansa. 

Laskelmat 

Tärkeimmiksi kannattavuuden tunnusluvuiksi, jotka ohjaavat investointipäätöksen 

tekoon todettiin nettotuotto sekä kokonaistuotto. Nettotuotto on kiinteistöstä 
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säännöllisesti saatavaa nettovuokratuottoa. Kokonaistuotossa otetaan 

nettovuokratuoton lisäksi huomioon kohteen arvonnousu potentiaali. Molemmille 

tunnusluvuille on olemassa prosentuaaliset tavoitteet. Kohteiden arvonnousu 

otetaan siis huomioon investointipäätöksen tekemisessä. Näiden lisäksi käytetään 

normaaleja kassavirtalaskelmia. Tärkeitä tunnuslukuja on myös sijoitetun ja oman 

pääoman tuottoprosentit. 

Investointilaskelmista käytetään sisäisen korkokannan (IRR) ja nettonykyarvon 

(NPV) laskemista, niille ei kuitenkaan ole prosentuaalisia tavoitteita eivätkä ne 

ohjaa investointipäätöksen tekemistä, eli ne voivat toimia vain lähinnä tukena 

päätöksenteolle. Investointilaskelmissa käytetään yleisesti 10 vuoden aikajännettä. 

Laskelmissa otetaan huomioon taloyhtiöiden korjauskustannukset, jolloin niihin 

arvioidaan joku keskimääräinen kustannus yleisesti. Asukkaiden vaihdon 

yhteydessä tapahtuvia remontointikustannuksia otetaan myös huomioon. 

Vuokrausaste tavoitetta kuvailtiin seuraavasti: ”Tällä hetkellä se taitaa olla siellä 

jossain 96,5 % tuntumassa ja se sais olla siitä korkeempi jossakin 97 yläpuolella, 

tottakai se tarkottaa sit taloudellista menetystä se alhasempi vuokrausaste.. mut 

ehkä tärkeempää olis saada ns. hyviä vuokralaisia kun vaan talot täyteen hinnalla 

millä hyvänsä.. toki vuokrausasteen kanssa joudutaan painimaan koko ajan, kun 

niin paljon lisää tarjontaa on tullut vuokra-asuntomarkkinoille viime vuosina… 

100 % vuokrausastekaan ei oo hyvä, et se kertoo siitä et vuokrataso on liian 

alhanen.. toki on kohteita missä on sata ja se tiedetään mistä johtuu ja se 

hyväksytään.” Vuokrausastetta seurataan kohdekohtaisesti jopa viikkotasolla, 

irtisanottuja ja tehtyjä sopimuksia: ”voi olla et jossain kohteessa on myös asuntoja 

joita on hankalampi vuokrata, sit mietitään syitä siihen.. se voi olla vaikka 

maatasoasunto ja joku kävelytie menee vieressä tai jotain nii ihmiset ei tykkää.”  

Yhtiön vuokralaisten vaihtuvuus on yli 40 % ja yleisesti alalla pidetään hyvänä 

vaihtuvuutena noin 30 % luokkaa. Vaihtuvuutta pyritään pienentämään 

asiakaskeskeisellä toimintatavalla. 
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Rahoitus 

Yhtiön luototusaste tavoite on alle 70 % ja se on myös yleisesti laskennassa 

käytetty. Varsinaisesti kohdekohtaista velkavipua ei ole vaan yhtiöllä on iso 

lainasalkku ja niitä ei varsinaisesti ole korvamerkitty mihinkään yksittäisiin 

kohteisiin. 

Asuntokannan realisointi 

Yhtiö myy asuntoja pois alueilta, jotka eivät ole nykyisen strategian mukaisia 

alueita, joilla halutaan toimia. Strategisia alueita ovat muutamat kasvukeskukset 

pääkaupunkiseudun lisäksi. Pääsääntöisesti myytävä tuotanto on vanhempaa 

asuntokantaa.  

Myyntivaihtoehtoina asuntoja myydään sekä yksittäin kuluttajille, että myös 

kokonaisina kiinteistöinä alan ammattimaisille toimijoille. Kokonaisia kiinteistöjä 

myydään myös isompina portfolioina. 

Asuntoja myydään joskus pois myös pääkaupunkiseudulla sekä yksittäisinä 

asuntoina että kokonaisina kiinteistöinä. Kohteita myydään pääkaupunkiseudulla 

esimerkiksi jos katsotaan ettei joku kohde sovellu enää nykyiseen vuokra-

asuntomarkkinaan niin hyvin. 

Yksittäiset asunnot myydään ulkoistetun välittäjän kautta ihan normaalissa 

asuntokaupassa. Silloin asuntoja myydään aina sitä mukaan, kun asunto vapautuu 

vuokralaisen käytöstä eli niitä ei myydä kenenkään vuokralaisen alta pois, koska 

halutaan välttää huonoa asiakastyytyväisyyttä, jota suoraviivaisemmasta 

toiminnasta voi koitua. ”Voidaan myös tarjota asuntoja vuokralaisille ostettavaksi, 

mut ei kaikki halua ostaa omaa asuntoa ja sit he saa asua siinä niin kauan kuin 

haluaa ja sit kun asunto tyhjenee niin se laitetaan myyntiin.” Tämän vuoksi 

kokonaisen talon realisointi yksittäisinä asuntoina saattaa kestää jopa monia vuosia. 

Yksittäisten asuntojen myynnin hyviä ja huonoja puolia kuvailtiin seuraavasti: 

”siinä saadaan myytyä sellaiset asunnot, jotka ei ehkä asuntosijoitustoimintaan 

sovellu niin hyvin vaikka isot perheasunnot ja tämmöset, sillon se markkina on 

niinku tehokkaampi.”  
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Asuntoihin ei tehdä mitään pintaremonttia ulkonäön vuoksi ennen niiden myyntiä, 

koska yhtiössä ollaan todettu sen olevan turhaa, kun ostajat haluavat kuitenkin 

laittaa kodin oman näköisekseen ja se ei myöskään tuo hyötyjä verrattuna 

remonteista aiheutuviin kustannuksiin. Kuluttajille myytävät yksittäiset asunnot 

eivät välttämättä ole aina kovin hyvässä kunnossa: ”mutta se otetaan tietysti 

hinnassa huomioon ja ostaja ymmärtää ostavansa käytetyn asunnon.” 

Yksittäisten asuntojen kohdalla myyntiprosessi voi viedä niin pitkään, että 

parempaa arvonnousua on vaikea saada verrattuna kokonaisen talon myyntiin. 

Hintatasoa kuvailtiin seuraavasti: ”tietenkään kokonaista taloa myytäessä hinta ei 

oo niiden yksittäisten asuntojen hintojen summa, mut kuitenkaan se alennus ei oo 

ihan älytön.. sitä toki aina välillä mietitään et tulisko parempi tuotto jos myydään 

yksittäin kuin et jos myy koko talona, mutta ku yksittäisinä asuntoina myyntiaika 

voi olla 3 kk tai 5 vuotta.. ja kuitenkin jos meillä on siellä omistusta niin se vaatii 

sitä hallinniontia ja resursseja kuitenki.”  

Kokonaiset kiinteistöt myydään itse vuokrattuina ilman välittäjää ammattimaisille 

asuntosijoittajille: ”ollaan kontaktissa suoraan ostajiin ja heidän kanssaan 

neuvotellaan.” Kokonaisen kiinteistön myynti alan ammattimaiselle toimijalle 

nähtiin nopeaksi ja helpoksi prosessiksi, se on myös joskus muutenkin järkevää: 

”jos koko talo on ollu pitkään vuokra-asunto käytössä niin siitä voi olla vaikea 

lähteä myymään yksittäin niitä ensimmäisiä omistusasuntoja, jolloin voi olla 

järkevämpää myydä kokonaisena kiinteistönä.” 

Yleiset uhkakuvat ja mahdollisuudet asuntosijoitusyhtiön liiketoiminnassa 

Pääkaupunkiseudulla mahdollisuudeksi nähdään kaupungistuminen, jonka vuoksi 

asumaan tulijoita olisi vaikka kuinka paljon, kysyntää riittää ja tiivis 

kaupunkiasuminen kasvaa. Mahdollisuutena nähdään myös talouden piristyminen, 

jonka nähdään parantavan vuokra-asuntotuotannon kysyntää. 

Kaavoitus nähdään yhtenä uhkakuvana, sen nähdään jarruttavan paljon kysynnän 

mukaisten asuntojen tuotantoa ottaen huomioon asuntojen kokovaatimukset, 

autopaikkanormit yms. Tähän pyritään vastaamaan yhteistyöllä kaavakehityksessä 
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ja ajaa itselle suotuisia etuja tiedostaen, että kaavoittaja kuitenkin sanoo viimeisen 

sanan. 

Kiristynyt kilpailu nähdään myös uhkana, sillä erityisesti viime vuosina 

asuntosijoittajia on tullut paljon markkinoille. Tähän pyritään vastaamaan 

erityisesti palveluliiketoiminnalla ja ”asiakaskeskiössä” ajattelulla, mikä tuo myös 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa: ”seinän ja katon pystyy tarjoamaan monikin.. 

mutta palvelu jota me tarjotaan niin voi olla yks sellanen erottautumistekijä.. ja yhä 

enemmän merkittävä osa sitä kotia on kaikki siihen liittyvät palvelut.” 

3.1.2 Haastattelu 2 

Yleistä 

Yhtiön strategisena tavoitteena on sijoittaa ja hallita kokonaisia asuinkiinteistöjä 

koko elinkaaren ajan jopa 50-70 vuotta. Yhtiölle saattaa olla jäänyt vanhasta 

historiasta joitakin yksittäisiä asuntoja taloyhtiöistä, mutta nykyisenä strategiana ei 

ole ostaa yksittäisiä asuntoja vaan hallita kiinteistöjä. Toki yhtiö voi harkita 

ostavansa myös yksittäisiä asuntoja esimerkiksi muutaman kerroksen asunnot tai 

paljon asuntoja joistakin suurista hankkeista, kuten enenevässä määrin 

rakennettavista tornitaloista, jolloin riskiä saadaan pienennettyä. 

Yhtiö haluaa omistaa kokonaisia asuinkiinteistöjä, sillä pitkäaikaisena sijoittajana 

taloyhtiöihin tulee paljon remontteja elinkaaren aikana. Omistettaessa kokonainen 

kiinteistö on  taloyhtiön hallinto ja päätöksenteko täysin omissa käsissä, jolloin 

peruskorjausten ja useiden muiden remonttien tullessa niiden hallinta on 

huomattavasti helpompaa, koska yhtiö saa itse tehdä kaikki hankinnat ja päätökset 

niin ylläpitoon kuin korjaustoimintaankin liittyen. 

Yhtiö on ”virallisesti” ollut voittoa tavoitteleva asuntosijoitusyhtiö vasta muutaman 

vuoden, kun yhtiö luopui kokonaan yleishyödyllisestä valtion tukemasta vuokra-

asuntotuotannosta keskittyen vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Osittain 

myös tämän vuoksi yhtiö ei muodosta jo lähtökohtaisesti exit-strategiaa uusiin 

sijoituskohteisiin ja myy asuntoja ennalta määrättyjen pitovuosien jälkeen pois, se 
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nähdään kuitenkin yhdeksi mahdolliseksi toimintatavaksi tulevaisuudessa ainakin 

jossain mittakaavassa.  

Rakennusliikkeet tarjoavat ostettavaksi uusia rakennettavia asuinkiinteistöjä eli nk. 

valmiita paketteja jatkuvasti. Tarjonta ei kuitenkaan luonnollisesti ole mitenkään 

tasaista vaan tarjouksia tulee hyvin syklisesti: ”välillä joku rakennusliike saattaa 

tarjota jopa kymmentä kohdetta ostettavaksi eri puolelta Suomea.. meillä viikoittain 

katsotaan mitä olisi uusia omia lähdössä ja mitä tarjouksia tullut ja niitä sitten 

lähdetään arvioimaan”.  

Tarjousten lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti aktiivisesti uutta sijoitustuotantoa, sillä 

yhtiön strateginen kasvutavoite on niin hurja ettei siihen muuten päästä. 

Valintaperiaatteet 

Sijainti on tärkeimpiä tekijöitä kohteiden valinnassa: ”Sijainti määrittää hyvin 

pitkälti, että lähdetäänkö edes tutkimaan kohteen kannattavuutta”. 

Kiinteistöjen kokoluokalle ei ole varsinaisia kriteereitä, mutta esimerkiksi 

puhuttaessa useiden satojen asuntojen kiinteistöistä saattaa kohteen vuokraaminen 

koitua vaikeaksi, kun tarvitaan niin iso määrä vuokralaisia yhdellä kertaa asumaan 

uuteen taloon, toki hyvällä sijainnilla tämä ei ole ongelma. Asuinkiinteistöjen 

kokoluokkaa kommentoitiin seuraavasti: 

”se riippuu niin sijainnista. Toisaalta taas mitä pienempi kohde on niin sitä 

helpompi se on vuokrata ja silloin kohdetta ei tarvitse hankkia täyteen sillä, että 

painetaan vuokratasoa alaspäin.. ja jossain useiden satojen asuntojen kohteissa 

riski on ihan erilainen kuin jossain 50 asunnon kerrostaloissa.” 

Kaavakehityksessä yhtiö pyrkii myös vähentämään rakennettavien autopaikkojen 

määrää, sillä ”mitä vähemmän autopaikkoja sen parempi.. toki jonkun verran hyvä 

olla.. ensisijaisesti kuitenkin vuokrataan asuntoja ei autopaikkoja”. Asuntojen 

nähdään menevän vuokralle hyvällä sijainnilla vaikka parkkipaikkoja ei olisi 

ollenkaan. Yhtiöllä on myös hallinnassa ja suunnitteilla nk. autopaikattomia 

hankkeita. 
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Kaavakehityksessä pyritään myös saamaan asuntojen keskipinta-alaa yhä 

pienemmäksi kysynnän kohdistuessa pääasiassa yksiöihin ja kaksioihin. Suuren 

kysynnän vuoksi pienten asuntojen ylituotantoa ei nähty ongelmaksi. 

Kohteiden energiatehokkuus on myös tärkeä kriteeri, esimerkiksi osa 

rahoitusmuodoista vaatii, että uusien asuinkiinteistöjen energiatehokkuusluku tulee 

olla alle 116, joka on lainsäädäntöä tiukempi. Yhtiö pyrkii myös jatkuvasti 

kehittämään vanhan tuotannon energiatehokkuutta, vaikka sen kuvataan olevan 

hyvin hidas tie suurempiin säästöihin. 

Organisaatio 

Yhtiöllä on oma rakennuttamisorganisaatio, jossa projektipäälliköt vastaavat 

rakennettavien kohteiden suunnittelunohjauksesta. Kohteiden suunnittelu on täysin 

ulkoistettu, eikä yhtiön omalle suunnitteluorganisaatiolle nähdä minkäänlaista 

tarvetta: ”asiantuntemus pitää olla meillä ja hankitaan ne palvelut sitten 

markkinoilta”. 

Rakentamisvaiheessa projektipäälliköt ovat hyvin vähän toiminnassa enää mukana, 

hanketta hoitaa eteenpäin hyvin pitkälti yhtiön omat valvojat yhdessä 

rakennusurakoitsijan kanssa. Taloyhtiöiden hallinto ja isännöinti on 

pääkaupunkiseudulla aina omana, sillä saavutetaan kustannustehokkuutta ja 

hyötyjä päätöksenteossa pitkällä aikavälillä. Huoltotoiminta on sen sijaan 

ulkoistettu yhteistyökumppanille, mutta kumppanin kanssa tehdään myös 

yhteistyötä, jossa tietyt huoltomiehet hoitavat vain kyseisen yhtiön kohteita, jolla 

saadaan vietyä eteenpäin asiakaskeskeistä brändiä. 

Laskelmat 

Haastateltava ei ollut varsinaisesti vastuussa sijoituskohteiden 

kannattavuuslaskelmista, mutta tärkeimpiä kannattavuuden tunnuslukuja kuvattiin 

seuraavasti: 

”Asuntojen keskipinta-ala tulee olla riittävän pieni, koska kysyntä kohdistuu 

pääasiassa yksiöihin ja kaksioihin ja se määrää suoraan vuokratason. Hinnoittelun 
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jälkeen saadaan sitten asuntojen keskineliövuokra, jota käytetään myös paljon 

mittarina, vaikka onkin osaltaan vähän huono mittari… Nopein tapa on kattoa et 

suoralla pääomistuksella tuotto on tavoitteessa… toki sit lopullinen 

investointipäätös tehdään tarkemmalla laskennalla, mutta näillä voidaan nopeasti 

tulkita onko kohde jatkotutkimisen arvoinen”. 

Haastateltava ei ollut kuullut käytettävän investointilaskentamenetelmiä kohteiden 

kannattavuuden arviointiin, kuten sisäinen korkokanta (IRR) tai investoinnin 

nettonykyarvo (NPV), haastateltava korosti kuitenkin syvimmän 

investointilaskenta osaamisen olevan investointiosastolla. 

Tärkeitä lukuja on myös nettovuokratuotto sekä sijoitetun ja oman pääoman 

tuottoprosentit. Tuottotavoitteita analysoitaessa lasketaan yleisesti 10 vuoden 

keskiarvoa.  

Investointipäätöstä tehtäessä kohteelle ei huomioida mitään arvonnousua vaan 

tuotto huomioidaan pitkälti nettovuokratuoton kautta, koska arvonmuutos 

realisoituu vasta silloin kun omistus myydään ja strategiana on pitää kohteita 

pitkään jopa 50-70 vuotta:  

”Arvonmuutosta kuitenkin lasketaan ja oleellinen tunnusluku on nk. kehityskate, eli 

katotaan mikä on hankinta-arvo suhteessa siihen mikä olis kohteen käypä kauppa-

arvo ja se pitää tietysti olla mahdollisimman paljon plussalla eli positiivinen, mutta 

sehän on tietysti enemmän tai vähemmän aku ankka rahaa kumminki”. 

Vuokrausaste tavoitetta kuvailtiin seuraavalla tavalla: ”Lähtökohtana on se et jos 

vuokrausaste on 100 % niin silloin on vuokrattu liian halvalla.. noin vähän 

kärjistäen.. teoreettinen maksimi vuokrausaste (vaihtuvuus mukaan lukien) on 

varmaan siellä jossain 98-99 % luokkaa”. Vuokralaisten vaihtuvuuden kuvailtiin 

olevan n. 30 % luokkaa, jolloin asuntoja jää väkisin välillä tyhjilleen, kun 

vuokralaista ei heti aina löydetä tilalle. Asuntoja pidetään myös tarkoituksella 

tyhjillään suurempien remonttien ja peruskorjausten vuoksi. 

Vuokrausasteessa tärkeäksi asiaksi nousi edelleen mikrotason sijainti: ”esimerkiksi 

Espoossa joku Suurpelto on ollut tosi vaikea vuokrattava. Vuokrausasteen laskiessa 
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markkinatalouden todetaan myös toimivan, jolloin vuokrahintoja aletaan 

laskemaan, sillä markkinahintoja kovempia vuokria ei voida pitää. Vuokrausastetta 

seurataan myös tarkkaan ja nähdään, että enenevässä määrin pitäisi tarkastella 

alueellisen tarkastelun sijaan jopa yksittäisiä asuntoja:  

”nykyään seurataan jopa yksittäisten asuntojen tasolla vuokrausastetta, siellähän 

voi olla joku yksittäinen asunto, mikä ei jostain syystä mene tai vaihtuvuus 

poikkeuksellisen suuri… ja sitä tietenki tarkastellaan et onko yksittäisessä 

asunnossa jotain vikaa, pitäskö tehdä joku remontti, pohja huono, onko näkymä 

suoraan roskakatokselle tai onko portaassa joku häirikkö tms”. 

Rahoitus 

Sijoituskohteiden rahoituksessa käytettävän velkavivun kuvattiin olevan merkittävä 

tekijä rahoitustoiminnassa. 

Asuntokannan realisointi 

Yhtiö myy asuinkiinteistöjä pois strategiansa mukaisesti, jolloin se pyrkii 

keskittymään vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon kasvupaikkakunnilla. 

Asuntokannan realisoinnit kohdistuvat alueille, jotka eivät ole nk. ydinalueita eli 

ovat enemmän tai vähemmän muuttotappioalueita tai huonoilla sijainneilla olevia. 

Kiinteistöjä on myyty myös kasvupaikkakuntien reuna-alueilla olevaa vanhenevaa 

kiinteistökantaa. Ikäjakaumaltaan myytävät kohteet ovat selkeästi vanhempaa 

luokkaa. 

Myyntivaihtoehtoina yhtiö myy asuinkiinteistöjä, joko yksittäisinä kiinteistöinä tai 

isompina portfoliona eli monien kiinteistöjen kauppana. Tällöin asunnot myydään 

vuokrattuina siinä kunnossa missä ne ovat, eikä niihin tehdä erityistä pintaremonttia 

myynnin edistämiseksi. Kiinteistöjen myynnillä vältetään samalla myös 

vanhemman asuntokannan korjaustarvetta, mutta se ei kuitenkaan ole ensisijaisena 

tavoitteena. 

Yksittäisiä asuntoja ei myydä kuluttajille, sillä se on niin kohtuuttoman hidasta 

asuntosijoitusyhtiön volyymiin ja strategisiin tavoitteisiin nähden. 
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Yhden tai usean kiinteistökauppojen hintatasoa kuvailtiin seuraavasti: ”hinta on 

tietysti se mitä joku on valmis maksamaan, mut toki jos hinta on liian alhanen 

meijän mielestä niin sithän sitä ei myydä ja sithän se myyntiprosessi tietenkin 

pitkittyy.. aina pitää miettiä et kohtaako ostajan ja myyjän tavoitteet.. jos ei ostajaa 

löydy järkevällä hinnalla niin voi olla parempi pitää kohdetta vielä vaikka pari 

vuotta ja kattoa sitten uudestaan”. 

Myyntiprosessin etenemistä kuvattiin hyvin suoraviivaiseksi ja yksinkertaiseksi: 

”meillä on listat niistä potentiaalisista ostajista, jotka vois tulla kyseeseen ja heille 

lähetetään sitten tarjouspyyntö.. ja käyvät sitten tutustumassa kohteeseen ja jättää 

tarjouksen jos kohde kiinnostaa.. ja me hoidetaan kaupat itse ilman välittäjää”. 

Kysymykseen miksi joku sitten ostaa myyntitappio alueilta kerrostaloja reagointiin 

seuraavasti: ”joku jolla on paikallinen tuntemus niin yksittäisen kohteen 

omistaminen ja operoiminen on varmasti erittäin kannattavaa silloin ihan 

kohtuuriskillä, mutta meidän volyymissä ei kannata ikään kuin näperrellä 

pikkupaikkakunnilla yksittäisten tai muutaman kiinteistön kanssa… toki emme tiedä 

ostajien strategiaa, että pitävätkö vuokralla vai myyvätkö sitten yksittäisinä 

asuntoina pois”. 

Yleiset uhkakuvat ja mahdollisuudet asuntosijoitusyhtiön liiketoiminnassa 

Kaupungistumisen megatrendiä kuvailtiin seuraavasti: ”Kaupungistuminen 

vaikuttaa meihin sekä uhkana että mahdollisuutena tulevaisuudessa”. 

Kaupungistuminen on mahdollisuus keskittää toimintaa kasvukeskuksiin, mutta 

toisaalta uhka, että nk. reuna-alueilta tai muuttotappio paikkakunnilla 

vuokrausasteet pienenee. Digitalisaation nähtiin myös luovan paljon uusia 

mahdollisuuksia kehittää asumisen palveluita. 

Strategian mukaiseksi uhkakuvaksi nähtiin pääkaupunkiseudun 

rakentamiskelpoisen tonttimaan puute, joka rajoittaa kasvun toteutumista. 

Erityisesti hyvän tonttimaan hankinnassa käydään kovaa kilpailua. Kiristynyt 

kilpailu vuokra-asuntojen tuotannossa nähdään myös uhkana, mutta toisaalta 

vuokra-asuntomarkkinan nähdään myös kasvavan huomattavasti. Suurimpina 
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kilpailijoina nähdään yksityiset vuokranantajat, joilla on ylivoimaisesti suurin 

asuntokanta hallussa, kilpailijoita ovat toki kaikki jotka asuntoja vuokraavat. 

Yhtiön uusien vuokra-asuntojen bändiä pyritään ajamaan siihen suuntaan, että se 

olisi kilpailijana omistusasumisen kanssa, eikä kilpailijana esimerkiksi kaupungin 

edullisten vuokra-asuntojen kanssa. Tällöin kohteiden huippusijainti nousee 

suureksi kriteeriksi, jotta vuokra-asunnot olisivat todellisia vaihtoehtoja 

omistusasumiselle.  

Palveluliiketoiminta, asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemuksen parantaminen 

nähtiin myös erittäin tärkeäksi ja niiden uskotaan nousevan jatkuvasti tärkeämmiksi 

asioiksi, niillä pyritään myös vastaamaan kilpailuun yksittäisten vuokranantajien 

suuntaan. 

Yleinen taloudellinen tilanne nähtiin niin uhkana kuin myös mahdollisuutena, sillä 

yhtiöllä on monen hintaista ja monilla eri sijainneilla olevaa asuntokantaa. 

Korkojen nousu nähdään myös uhkana, mikä vaikuttaa huomattavasti 

rahoituskustannusten kasvuun. 

Asuntosijoitusyhtiön liiketoiminta nähtiin tulevaisuudessa myös järkeväksi: ”oli 

taloudellinen tilanne, mikä tahansa niin ihmisten pitää aina asua jossain ja 

asumisesta tai asumisen kuluista ei kuitenkaan tingitä ensimmäisenä”. 
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3.2 Haastattelut Ruotsissa toimivalle emoyhtiölle 

Diplomityössä haastateltiin JM Suomi Oy:n Ruotsissa toimivaa emoyhtiötä. 

Haastattelut liittyivät yhtiön Ruotsissa tekemään asuntojen vuokraustoimintaan. 

Haastatteluiden tarkoituksena oli saada avointa tietoa liittyen asuntosijoitusyhtiön 

toimintatapoihin Ruotsissa. JM AB:n liiketoimintamallissa asuntojen 

perustajaurakointi on merkittävimmässä osassa, mutta yritys on viime vuosien 

aikana laajentanut liiketoimintaansa myös vuokra-asuntomarkkinoille. Ruotsissa 

asuntomarkkina on monella tapaa hyvin erilaisessa tilanteessa kuin Suomessa, silti 

monista asioista on hyvä ottaa näkökulmaa asuntosijoitusyhtiön toiminnan 

kannalta. Lisäksi toimintatapoja ja niiden eroavaisuuksia tulee verrata toimintaan 

Suomessa, jotta laajentumisen tapahtuessa yhteistyö emoyhtiön kanssa toimisi 

paremmin. 

Haastattelukysymykset 

Haastattelut toteutettiin sähköpostin ja puhelimen välityksellä. 

Haastattelukysymysten runko (kuva 8) luotiin kirjallisuustutkimuksen pohjalta 

ajatuksena diplomityön tavoitteiden saavuttaminen. Kysymyslistausta myös 

täydennettiin yhdessä yrityksen diplomityön ohjaajan kanssa. Kysymykset olivat 

hyvin avoimia ja kysymyksiä tarkennettiin ensimmäisen vastauskierroksen jälkeen 

väärinymmärrysten minimoimiseksi sekä luotettavampien johtopäätösten 

saamiseksi. 
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Yleistä: 
- Miksi olette laajentaneet liiketoimintaanne vuokrakohteisiin? 
- Onko tarkoituksenne pitää uudet vuokrakohteet pitkään? Vai onko 

strategiana myydä asunnot kuluttajille tai muulla tavoin pois tietyn ajan 
kuluttua, miksi? 
 

Kohteiden valinta: 
- Mitä kriteereitä vuokrakohteiden valinnalle on? Sijainti? Asuntojen 

koko? Taloyhtiön koko? 
 

Laskelmat 

- Mitkä ovat tärkeimpiä kannattavuuden tunnuslukuja sijoituskohteille? 

Resursointi 

- Minkälainen organisaatiorakenne teillä on?  
- Minkä verran kohteita kenenkin vastuulla? 
- Kuka vuokrakohteet suunnittelee? 
- Onko suunnittelunohjaus JM:llä? 
- Rakentaako vuokrakohteet JM niin kuin omistuskohteetkin? 

Rahoitus 

- Minkä suuruista prosentuaalista velkavipua käytätte sijoituskohteen 
rahoituksessa? 

- Mitä rahoitusvaihtoehtoja käytätte? 

 

Kuva 8. Haastattelukysymykset Ruotsissa toimivalle emoyhtiölle. 

Yleistä 

JM AB saavutti liiketoiminnan laajentamisella vuokra-asuntotuotantoon monia 

etuja. Laajentumisella JM pitää yllä mainettaan suurena yhteiskunnallisena 

rakennuttajana, joka kehittää muitakin hallinnointi/asumismuotoja. Tukholman 

alueen maa-alueiden jakaminen on myös painostanut laajentumiseen, sillä kunnat 

jakavat nykyään maa-alueistaan puolet omistustuotantoon ja puolet 

vuokratuotantoon. Näin ollen JM:llä on mahdollisuus olla mukana tässä 

markkinassa ja maanjaossa sekä saada kunnilta suurempia alueita kehitystyöhön. 

Aluksi JM:n strategiana oli myydä vuokralla olevat asuinkiinteistöt pois 

tulevaisuudessa, mutta jo parin vuoden jälkeen toiminnan aloituksesta päätettiin 
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strategiassa pitää vuokra-asuntokiinteistöt, joten nykyään JM kehittää vuokra-

asuntotuotantoa pitkällä tähtäimellä. 

Kohteiden valintakriteerit 

Tukholman alueella vuokrakiinteistöjen sijainti on myös tärkeä tekijä. Vuokra-

asuntotuotannolle etsitään maa-alueita hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheltä, 

kuten metro, bussi tai juna. Tavoitteena on, että vuokra-asuntokiinteistöistä ei olisi 

yli 10-15 minuutin kävelymatkaa lähimmälle julkiselle kulkuyhteydelle. Sen sijaan 

kiinteistöjen etäisyys kaupungin keskustaan ei ole niin tärkeää, sillä julkiset 

liikenneyhteyksien myötä riittää, että asukkaat pääsevät nopeasti kulkemaan 

keskustaan. 

Kohteiden valintakriteereissä painotetaan pienempiä asuntoja kuin 

omistustuotannossa, sillä liian suuret asunnot johtavat liian suuriin vuokriin. 

Keskimääräinen vuokra-asunnon koko 3 huoneelle ja keittiölle on 74 m2. 

Taloudellisuuden kannalta yritys näkee, että kiinteistössä tulisi olla asuntoja 80-90 

kpl tai enemmän. 

Resurssit 

Organisaatiorakenteessa JM:llä on oma vuokra-asuntotuotanto yksikkö, joka toimii 

kiinteistökehitys osaston alaisuudessa. Organisaatiossa työskentelevät muun 

muassa yksikön johto, talousasiantuntijat, projektien johtajat sekä hallintotehtäviä 

hoitavat henkilöt. 

Projektinjohtajat vastaavat kohteiden suunnittelusta, erityisesti kustannusten 

muodostumisesta. Jokainen projektinjohtaja vastaa noin 2-4 projektista yhtä aikaa 

riippuen projektin vaiheesta, koosta ja muusta organisaatiosta projektissa. Vuokra-

asuntokiinteistöjen rakentajana toimii sama tuotanto-organisaatio kuin 

omistustuotannossakin. 

Laskelmat 

Taloudellisen kannattavuuden kannalta voidaan todeta tärkeimmiksi tunnusluvuksi 

nettovuokratuottoprosentti ja investointilaskentamenetelmät sisäinen korkokanta 
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(IRR) ja nettonykyarvo (NPV). Nettovuokratuotossa arvioidaan saatavat tulot 

vähennettynä kiinteistön käyttökustannukset, maa-alueiden kulut ja kaikki muut 

kulut joita kiinteistön omistamisesta aiheutuu. 

Lisäksi kohteissa arvioidaan tuotantokustannusten kohtuullisuus. 

Tuotantokustannukset eivät ole välttämättä alhaisemmat kuin omistustuotannossa, 

vain asukasmuutostöiden poisjäänti saattaa alentaa tuotantokustannuksia verrattuna 

omistusasuntoihin.  
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4 Liiketoimintamallin osa-alueet 

Tässä kappaleessa muodostetaan diplomityön tavoitteiden mukaiset toimintatavat 

eri osa-alueille. Osa-alueet on muodostettu diplomityön kirjallisuuskatsauksen sekä 

haastatteluiden perusteella. Osa-alueiden määrityksessä on myös hyödynnetty 

yrityksen omien asiantuntijoiden näkemyksiä liiketoiminnan toteuttamistavoista.  

4.1 Kohteiden valinta 

Kohteiden valinnassa investointivaihtoehdoiksi voidaan määrittää joko uusien 

asuinkiinteistöjen rakennuttaminen vuokrakohteiksi tai yksittäisten asuntojen ostot 

uusista omistuskohteista. 

Kokonaiset kiinteistöt ovat helppoja hallita ja niiden avulla vuokra-asunto 

omistuksia voidaan kasvattaa voimakkaasti. Kiinteistöjen rakennuttamisella 

vuokra-asunnoiksi voidaan tukea omistustuotantoa, mikäli esimerkiksi uudella 

asuinalueella jää omistusasuntoja myymättä voidaan seuraava kohde rakentaa 

vuokrakohteeksi. Tällöin seuraavien omistuskohteiden aloittaminen voi helpottua 

ja tuotanto pysyy tasaisena. 

Ostettaessa yksittäisiä asuntoja sijoitusyhtiölle uusista asuinkiinteistöistä 

rakennutetaan silloin nk. sekataloja, jolloin kohteessa osa asunnoista on 

omistusasuntoja ja osa vuokra-asuntoja. Yksittäisten asuntojen ostoilla voidaan 

nopeuttaa uusien omistuskohteiden liikkeelle lähtöä, jolloin ensimmäisiä asuntoja 

ei tarvitse myydä kuluttajille tai muille sijoittajille vaan ne voidaan helposti myydä 

perustettavalle sijoitusyhtiölle. Kohteista voidaan ostaa tehokkaimmat asunnot, 

jotka soveltuvat parhaiten vuokra-asunnoiksi. 

Taulukossa 3 on listattuna tärkeimpiä kriteereitä vuokra-kohteiden valinnalle ja 

niiden kautta saavutettavia hyötyjä. 
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Taulukko 3. Vuokrakohteiden tärkeimmät kriteerit ja niiden hyödyt. 

Kriteerit Hyödyt 
Sijainti - julkiset kulkuyhteydet, 

palvelujen läheisyys.  

 raideliikenteen läheisyys 

Vuokrattavuus helpottuu, riski 

pienenee 

Asuntojen keskipinta-ala - Pieniä 

yksiöitä, kaksiota, tehokkaita 

kolmioita.  

 kpa: alle 50 m2 

Kysynnän mukaisia asuntoja,  

ei liian kalliita asuntoja,  

vuokattavuus helpottuu 

Kiinteistön kokoluokka - Riski 

analysoitava tarkkaan 

Kannattavuus, pieni kiinteistö 

helpompi vuokrata täyteen, isoissa 

enemmän riskiä 

Autopaikkoja vähemmän - 

”mitä vähemmän sen parempi” 
Kustannustehokkuus paranee 

Laatutaso – Kestävät ja ajattomat 

materiaalit 
Elinkaari pitenee, Exit-arvo nousee 

 

Vuokrakohteiden valinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohteen sijaintiin, 

jolloin niiden tulisi olla lähellä hyviä julkisia kulkuyhteyksiä sekä palveluita. 

Julkisista kulkuyhteyksistä tärkein on erityisesti raideliikenne, sillä se on pysyvää 

ja raideliikenteen kautta kulkeminen on nopeampaa ja helpompaa. Sijainti vaikuttaa 

moneen tekijään, mutta erityisesti se helpottaa asuntojen vuokrattavuutta sekä 

nostaa tulevaa exit-arvoa. 

Vuokra-asuntojen kysyntä kohdistuu nykyään enemmän pieniin asuntoihin ja 

edullisiin vuokra-asuntoihin. Uusissa vuokrakohteissa tulisi olla pieniä asuntoja eli 

yksiöitä, kaksioita ja tarvittavissa määrin tehokkaita kolmioita. Asuntojen ollessa 

pieniä tulee niissä erityisesti panostaa pohjaratkaisun toimivuuteen, mahdolliseen 

parvekkeeseen sekä pintamateriaaleihin. Ilman näitä kriteereitä asuntojen 

vuokrattavuus, hyvän vuokrahinnan saaminen sekä jälleenmyynti voivat vaikeutua. 
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Jokaisen vuokrattavan kiinteistön riskit ja kannattavuus tulee analysoida erikseen, 

tärkeää on kuitenkin muistaa, että pienempi kohde on helpompi saada vuokrattua 

täyteen, kun taas isompaan kohteeseen tarvitaan kerralla paljon vuokralaisia. 

Erityisen hyvällä sijainnilla isonkaan kohteen vuokrattavuus ei muodostu 

ongelmaksi. 

Kustannustehokkuuden kannalta parkkipaikkaratkaisut tulisi pitää mahdollisimman 

kevyinä, jottei kohteen tuottokyky heikkene, sillä kalliiden parkkipaikkojen 

kustannuksia voi olla vaikea siirtää asuntojen vuokrahintoihin. Kiinteistön ollessa 

hyvällä sijainnilla ei vuokrausaste laske parkkipaikkojen vähyyden vuoksi. 

Kohteen laatutaso materiaalien kestävyyden ja ajattomuuden kannalta muodostuu 

tärkeäksi tekijäksi etenkin kohteen exit-arvon kannalta, sillä kohteen kunto niin 

asuntojen kuin koko taloyhtiönkin osalta vaikuttaa kohteen houkuttelevuuteen 

tulevaisuudessa. 
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4.2 Resurssit 

Vuokra-asuntotuotannon alkaessa toiminta tulee todennäköisesti olemaan aluksi 

hyvin pientä. Liiketoiminnan kasvaessa suuremmaksi tulee arvioida eri vaihtoehdot 

resurssien tehostamiselle oman vuokra-asuntoyksikön kautta. Kuvassa 9 on 

havainnollistettu mahdollinen organisaatiorakenne tulevaisuudessa ja taulukossa 4 

tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

 

Kuva 9. Vuokra-asuntoyksikön organisaatiorakenne. 

Vuokra-asuntoyksikkö tulisi toimimaan JM Suomi Oy:n alaisuudessa, koska 

sijoitusyhtiö olisi tytäryhtiönä. Yksikön johdossa toimisi aluksi hyvin mahdollisesti 

JM Suomi Oy:n johto, sillä toiminnan ollessa pientä ei ole kannattavaa palkata vain 

kyseiseen liiketoimintaan keskittyvää johtajaa, sen sijaan tulevaisuudessa tulee 

tämäkin harkita erikseen volyymista riippuen. Organisaatiossa tarvitaan ainakin 

projektinjohto-, yhtiöhallinto-, talous ja hankintaosaamista, alustavasti näitä 

voidaan hoitaa sivutoimisina omistustuotannon mukana volyymin ollessa pientä, 

volyymin kasvaessa tulee tarpeen mukaan henkilöstön keskittyä vain vuokra 

yksikön toimintaan. 

 

JM Suomi Oy

Johto

Projektinjohto
Projektinjohtaja

Yhtiöhallinto
Asiakaspalvelu

Ulkoistettu:
Vuokraus
Isännöinti

Huolto

Talous
Controller/laskutus
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Asuntojen vuokraustoiminta tulisi aluksi olemaan ulkoistettu välitysyhtiön kautta, 

sillä näin saavutetaan resurssitehokkuutta toiminnassa. Asuinkiinteistöjen 

isännöinti ja huoltotoiminta tulisi niin ikään olemaan ulkoistettu 

resurssitehokkuuden kannalta. 

Vuokrakiinteistöjen rakentaminen tapahtuisi JM Suomi Oy:n tuotanto-

organisaation kautta, samalla mallilla kuin omistusasuntojen rakentaminen. 

Taulukossa 4 on analysoitu tulevaisuuden vaihtoehtoja vuokra-asuntotuotannon 

resursseille ja niiden ominaisuuksia. Vaihtoehdot ovat pitkälti riippuvaisia 

liiketoiminnan volyymista ja tulevaisuuden kasvusta. 

Taulukko 4. Resurssivaihtoehtojen ominaisuudet tulevaisuudessa. 

Vaihtoehto Ominaisuudet 

Oma vuokra-

asunto yksikkö 

- Vaatii monia kohteita ja jatkuvaa kasvua 

- Selkiyttää henkilöstön toimenkuvia 

- Suoraa ja välillistä kustannustehokkuutta suuressa 

volyymissa 

- Mahdollistaa paremmin konseptin kehittämisen 

Ulkopuolinen 

isännöinti 

- Pienessä toiminnassa kustannustehokas 

- Ei tarvitse omaa työvoimaa  

- Helppo tehdä sopimus ja exitissä päästä eroon 

Oma isännöinti 

- Vaatii monia kohteita 

- Rekrytointi isännöitsijät yhtiön palkkauksessa 

- Isommassa toiminnassa kustannustehokas 

- Paremmat mahdollisuudet palveluliiketoiminnan 

kehittämiselle  Mahdollisuudet parantaa 

asiakaskokemusta 

- Kokemukset exit-kohteissa vielä vähäisiä 

Ulkopuolinen 

taloyhtiön 

huoltotoiminta 

- Kustannustehokas 

- Ei tarvetta laajentaa liiketoimintaa huoltotyöhön  

- Yhteistyömallit huoltoyhtiöiden kanssa mahdollisia 
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4.3 Exit-strategia 

Asuntosijoitusyhtiön exit-strategia tulisi toteuttaa markkinatilanteen mukaan, sillä 

asuntomarkkina Suomessa elää hyvin paljon. Rakennushankkeen alkuvaiheilla on 

hyvin vaikea arvioida markkinatilannetta vuosien tai jopa 10 vuoden päästä. 

Lopullinen strategia tulisi kuitenkin luoda hyvissä ajoin ennen kohteesta 

luopumista, jotta irtautumisprosessi etenisi mahdollisimman vaivattomasti. Exit-

strategiassa määritellään tavoitteiden lisäksi milloin ja miten asuinkiinteistöistä on 

tarkoitus irtautua. Strategialle voidaan määritellä seuraavat tavoitteet: 

- Maksimoida tuotto realisoimalla asuinkiinteistöjen arvonnousu 

- Hankkiutua eroon kohteista, kotiuttaa kertynyttä pääomaa ja tuottoja, joita 

voidaan hyödyntää uusissa kohteissa 

- Välttää suuret remontointikustannukset ja luopua kohteesta hyvissä ajoin 

ennen niiden tuloa, esimerkiksi ensimmäisen 10 vuoden aikana 

Rakennusliikkeen yhteyteen perustettavan asuntosijoitusyhtiön exit-strategian tulee 

olla osa yhtiön ja rakennusliikkeen yleistä strategiaa, visiota ja brändiä. Exit-

strategian tulee olla joustava ja sopeutuva markkinatilanteen muutoksiin sekä 

mahdollisesti asuinkiinteistö- tai aluekohtainen. Strategian tulisi myös perustua 

tarkkaan markkina-analyysiin ja siinä pitäisi ottaa huomioon kaikki mahdolliset 

myyntivaihtoehdot. 

Myyntivaihtoehdot 

Myyntivaihtoehdoiksi markkinatilanteesta riippuen voidaan luokitella seuraavat: 

- Yhden tai usean asuinkiinteistön kauppa jollekin alan isolle toimijalle: 

esimerkiksi VVO, SATO, asuntorahastot tai muille institutionaalisille 

sijoittajille 

- Yksittäisinä asuntoina kuluttajille ja/tai yksittäisinä asuntoina pienemmille 

tai suuremmille asuntosijoittajille 

Taulukossa 5 on vertailtu näiden myyntimenetelmien vahvuudet ja heikkoudet 

kohdeyrityksen näkökulmasta. 



 
67 

 

Taulukko 5. Myyntivaihtoehtojen vertailu kohdeyrityksen näkökulmasta. 

 Vahvuudet Heikkoudet 

Kokonaisena 

kiinteistönä 

- likvidi irtautumismuoto ja 
laaja ostajakunta 
markkinatilanteesta 
riippumatta 
- Ostaja on ammattimainen 
toimija 
- Helpompi ja nopeampi 
prosessi 
- Mahdollisuus irtautua 
nopeasti monesta 
kiinteistöstä  
- Tarkoilla kriteereillä valitut 
kohteet myydään helposti 
- Kohteet voi myydä 
vuokrattuina 

- Vuokratalon arvonmääritys: 
”Tuottoarvomenetelmän vanki”  
Korkea vuokratuotto tärkeää, 
ei mahdollisuutta 
”kohtuuhintaisuuteen” 
- Arvonnousun saaminen vaikeaa 
myytäessä ammattimaiselle 
sijoittajalle 

Yksittäisinä 

asuntoina 

- Erittäin likvidi 
irtautumismuoto erityisesti 
hyvässä markkinatilanteessa 
- Arvonmäärityseron 
hyödyntäminen, yksittäisinä 
asuntoina mahdollisuus 
suurempaan arvonnousuun 
- Sopii paremmin 
laadukkaille ja hyvin 
varustelluille kohteille 
- Mahdollisuus vauhdittaa 
myyntiä myymällä 
pienemmille tai suuremmille 
sijoittajille yksittäisiä 
asuntoja 
- Yrityksellä osaamista 
asuntokauppaan 
- Voidaan tarjota 
vuokralaiselle ostettavaksi 

- Suuret transaktiokustannukset 
- Riippuvainen uusien 
asuinalueiden muusta 
myyntituotannosta ei saa olla 
omaa tuotantoa myynnissä 
samalla alueella 
- Kilpailee yleisen asuntokaupan 
kanssa 
- Hidas prosessi, hallittu 
realisointi voi kestää pitkään 
riippuen kohteen laajuudesta 
- Ensimmäiset asunnot voi joutua 
myymään alle markkinahinnan 
(vuokratalo-alennus) 
- Ostaja ei ammattimainen, 
kuluttaja myynnissä: valitukset ja 
riitatilanteet yleisiä, 
”suoraviivaisella toiminnalla” 
negatiivista vaikutusta imagoon 
- Vuokralaisten poistumista ei 
kannatta ”vauhdittaa” 
mahdollisesti negatiivista 
vaikutusta imagoon 
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Myyntivaihtoehtoja analysoitaessa tulee tunnistaa myyntivaiheessa saatavaa 

arvonnousua nostavat tekijät. Myytäessä asuntoja yksittäisille kuluttajille, 

tärkeimpiä tekijöitä on kohteen laatutaso niin asuntojen kuin taloyhtiönkin puolelta. 

Myytäessä asuinkiinteistö kokonaisena kauppana alan isolle toimijalle tulee 

laatutason lisäksi huomioida kohteen vuokrataso, sillä kauppahinta määräytyy 

asuntojen vuokrahintoihin perustuvalla tuottoarvomenetelmällä. 

Myyntiajankohta 

Kohteiden sopiva myyntiajankohta voidaan perustella iän mukaan: kohteet 

kannattaisi myydä alle 10 vuoden ikäisinä, sillä silloin voidaan välttää suuremmat 

remontointikustannukset eikä tarvitse ryhtyä taloyhtiöiden elinkaaren hallintaan. 

Alle 10 vuoden ikäisistä kohteista voidaan myös saavuttaa hyvää 

arvonnousutuottoa. Myyntiajankohtaan vaikuttaa kuitenkin eniten markkinatilanne 

ja sitä voidaan arvioida eri tekijöillä riippuen käytettävästä menetelmästä: 

Myytäessä asuinkiinteistöjä pois kokonaisina kiinteistöinä alan suurille toimijoille, 

voidaan myyntiä tehdä ”sopivan paikan tullen”, toisin sanoen hyvällä hinnalla 

kannattaa myydä. 

Myytäessä asuinkiinteistöjä pois yksittäisinä asuntoina tulee myyntiajankohdassa 

ottaa huomioon seuraavat asiat: 

- Asuntokaupan volyymi aluekohtaisesti 

- Onko samalla alueella omia uusia omistusasuntoja myytävänä? Ettei luoda 

kilpailua niiden kanssa ja mahdollisesti vain lisätä myymättömien asuntojen 

määrää 

- Onko samalla alueella alkamassa uusia omistusasuntokohteita? 

- Saadaanko monta asuntoa myytyä kerralla sijoittajille, joka nopeuttaa 

irtautumisen toteuttamista 

Kohdeyritys tulee tulevaisuudessa rakentamaan yhä enemmän suuria asuinalueita, 

jolloin yksittäisen asuntojen myynnin kannalta on oleellista asuntokaupan volyymi 

yleisellä tasolla sekä aluekohtaisesti, ettei myyntiä aloiteta ilman luottavaisuutta 

asuntokauppaan. Myyntiä ei myöskään tule aloittaa, mikäli asuinalueella on 
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myynnissä vielä yrityksen omaa asumistuotantoa tai alkamassa uusia 

omistusasuntokohteita, sillä silloin riskinä on, että kasvatetaan huomattavasti 

myymättömien asuntojen määrää ja ikään kuin kilpaillaan itseään vastaan. Toisaalta 

yksittäisten asuntojen myyntiajankohtaan vaikuttaa huomattavasti piensijoittajien 

tai suurempien sijoittajien halukkuus yksittäisten asuntojen ostamiseen, jolloin sillä 

voidaan nopeuttaa kohteesta irtautumista. 
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5 Tuottolaskelmat ja kannattavuuden analysointi 

Diplomityössä toteutettiin tuottolaskelmat vuokra-asuntotuotantoon, joissa 

arvioitiin investoinneista saavutettavia tuottoja eri skenaarioilla. Laskelmissa 

käytettiin hyödyksi tutkimuksen tuloksia niin kirjallisuuskatsauksen kuin 

haastatteluidenkin osalta. Lisäksi käytettiin hyödyksi yrityksen omaa 

kustannustietoutta. 

Laskelmissa selvitettiin investointien taloudellista kannattavuutta. Tunnuslukuina 

käytettiin nettovuokratuottoprosenttia ja investointilaskentamenetelminä sisäistä 

korkokantaa (IRR) ja nettonykyarvoa (NPV). 

Tunnuslukujen ja tuottolaskelmien mukaan liiketoiminnan laajentaminen vuokra-

asuntotuotantoon voidaan todeta taloudellisesti kannattavaksi. Taloudellista 

kannattavuutta analysoitaessa tulee kuitenkin huomioida, että emoyhtiön ja 

rahoittajien intressit ovat asia erikseen. 

Tutkimuskysymykseen: Onko oman asuntosijoitusyhtiön perustaminen 

kannattavaa? Verrattuna malliin, jossa asuinkiinteistöjä ja asuntoja myydään 

ulkopuolisille sijoittajille. Voidaan todeta oman asuntosijoitusyhtiön perustamisen 

olevan tuotto-odotusten mukaan kannattavaa, sillä kohteista voidaan saada yhtä 

hyvää tai jopa parempaa projektikatetta kuin myytäessä niitä ulkopuolisille 

sijoittajille. Tämän lisäksi voidaan saavuttaa hyvää tuottoa asuntojen 

vuokraustoiminnalla ja arvonnousulla. Lisäksi kohteiden myynti omalle 

asuntosijoitusyhtiölle voidaan todeta jopa helpommaksi, kuin ulkopuolisen 

sijoittajan löytäminen oikealla hinnalla. 

Taloudellista kannattavuutta lisäävät myös omistusasuntotuotannon tukemisen 

välilliset hyödyt, joita ei laskennassa otettu huomioon, niiden taloudellisten 

hyötyjen laskemisen ollessa mahdotonta. Vuokra-asuntotuotannolla voidaan tukea 

omistustuotantoa, sillä haastattelujen mukaan vuokra-asunnoille riittää kysyntää 

aina riippumatta markkinatilanteesta tai yleisestä taloudellisesta tilanteesta, sen 

sijaan uusien omistusasuntojen myynti on heilahdellut historiassa hyvinkin paljon. 
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Vuokra-asuntotuotannosta muodostuvia välillisiä hyötyjä ovat: 

- Omistustuotannon tukeminen, mikäli uusilla asuinalueilla ei saada aloitettua 

omistuskohteita, voidaan toteuttaa kohteita vuokrakohteina. Tämä auttaa 

pitämään tuotantoa jatkuvasti tasaisena ja nopeampana erityisesti taantuman 

aikana 

- Uudet suuret asuinalueet on nopeampia rakentaa, kun tehdään myös 

vuokrakiinteistöjä riippuen markkinatilanteesta 

- Mahdollisuutena nopeampi ja helpompi omistuskohteiden liikkeelle lähtö 

ostettaessa yksittäisiä asuntoja vuokra-asunnoiksi 

- Mahdollisuutena helpompi ja tuottavampi myydä omistuskohteiden 

ensimmäisiä asuntoja omalle sijoitusyhtiölle kuin muille sijoittajille 

- Uusilla asuinalueilla vähennetään myymättömien asuntojen määrää, sillä 

niitä voidaan ostaa vuokra-asunnoiksi. 

Laajentumisen kannattavuutta pienentävä tekijä voi olla JM Suomen brändin 

muuttuminen myös vuokra-asuntoja tarjoavaksi, joka toisaalta voidaan nähdä myös 

positiivisena tekijänä, sillä näin yrityksestä tulee kokonaisvaltaisempi toimija 

asuinalueiden kehittäjänä. 

Laskelmat tukivat kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden johtopäätöksiä 

rahoituksen suhteen. Rahoituksen saatavuus ja kustannus muodostuvat oleelliseksi 

asiaksi liiketoiminnan kannattavuuden suhteen, sillä pienikin korkonousu vaikuttaa 

huomattavasti rahoituskustannuksiin käytettäessä korkeaa velkavipua. 

Rahoituskustannusten nousu alentaa kassavirtaa, toisaalta optimaalisella 

rahoituksen kustannuksella ja velkavivulla voidaan saavuttaa parempaa tuottoa. 

Laskelmista nähdään myös hyvin kuinka tärkeää on niin kustannuksien  kuin 

tulojenkin optimointi, sillä saamalla kaikkia kustannuksia hieman alaspäin sekä 

tuloja ylöspäin vaikutetaan pienemmässäkin volyymissa huomattavasti 

taloudelliseen kannattavuuteen. 

Kuvat ja tarkemmat tiedot laskelmista jätettiin pois diplomityön julkaistavasta 

versiosta, sillä niissä on liiketoimintojen kannalta salassa pidettäviä asioita.  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Diplomityössä tutkittiin JM Suomi Oy:n liiketoiminnan laajentumista vuokra-

asuntotuotantoon. Vuokra-asuntotuotannossa rakennusliike rakennuttaisi 

vuokrauskäyttöön uusia asuinkiinteistöjä, joita vuokrattaisiin ja hallinnoitaisiin 

perustettavan asuntosijoitusyhtiön kautta. Asuinkiinteistöjen lisäksi diplomityön 

tutkimusalueena oli yksittäisten vuokra-asuntojen hallinnointi ja vuokraaminen. 

Työssä tutkittiin asuntosijoitus liiketoiminnan periaatteita sekä mahdollisen 

laajentumisen kannattavuutta. 

Diplomityössä muodostettiin kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden avulla osa 

liiketoimintamallista vuokra-asuntotuotantoon. Osa-alueina olivat kohteiden 

valintaperiaatteet, resursointi ja exit-strategia. 

Kohteiden valintaperiaatteissa investointivaihtoehdoiksi määritettiin joko uusien 

asuinkiinteistöjen rakennuttaminen vuokrakohteiksi tai yksittäisten asuntojen ostot 

uusista omistuskohteista. Uusien asuinkiinteistöjen tärkeiksi valintakriteereiksi 

voidaan luokitella sijainti, asuntojen keskipinta-ala, kiinteistön kokoluokka, 

autopaikkojen määrä sekä kohteiden laatutaso. 

Resurssiosiossa määriteltiin henkilöstöresurssien tarvetta ja eri vaihtoehtoja niiden 

hallinalle. Nykyisen JM Suomi Oy:n organisaatiosta löytyy huomattavasti 

osaamista perustettavalle asuntosijoitusyhtiölle muun muassa projektinjohdon, 

hankinnan ja yhtiöhallinnon kannalta. Resurssitarve on hyvin riippuvainen 

tulevaisuuden volyymista ja sitä vähentää mahdollisuus ulkoistaa asuntojen 

vuokraus sekä taloyhtiöiden isännöinti- ja huoltotoiminta. Uudet vuokrakiinteistöt 

olisi mahdollista rakentaa nykyisen tuotanto-organisaation kautta, samalla mallilla 

kuin omistusasuntojen rakentaminen. 

Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden mukaan perustettavan 

asuntosijoitusyhtiön exit-strategia tulisi toteuttaa markkinatilanteen mukaan, sillä 

asuntomarkkina Suomessa elää hyvin paljon. Rakennushankkeen alkuvaiheilla on 

hyvin vaikea arvioida markkinatilannetta vuosien tai jopa 10 vuoden päästä. 
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Exit-strategian myyntivaihtoehtoina asuinkiinteistöjä voidaan myydä joko yhden 

tai usean kiinteistön kauppana joillekin alan isolle toimijalle tai yksittäisinä 

asuntoina kuluttajille ja pienemmille sijoittajille. Helpointa ja nopeinta myynti on 

kokonaisena kiinteistönä, mutta yksittäisinä asuntoina myytäessä voidaan saada 

kokonaisuudessaan parempi hinta riippuen markkinatilanteesta. 

Kohteiden sopiva myyntiajankohta voidaan perustella iän mukaan: kohteet 

kannattaisi myydä alle 10 vuoden ikäisinä, sillä silloin voidaan välttää suuremmat 

remontointikustannukset eikä tarvitse ryhtyä taloyhtiöiden elinkaaren hallintaan. 

Alle 10 vuoden ikäisistä kohteista voidaan myös saavuttaa hyvää 

arvonnousutuottoa. Myyntiajankohtaan vaikuttaa kuitenkin eniten markkinatilanne 

ja sitä voidaan arvioida eri tekijöillä riippuen käytettävästä menetelmästä: 

Myytäessä asuinkiinteistöjä pois kokonaisina kiinteistöinä alan suurille toimijoille, 

voidaan myyntiä tehdä ”sopivan paikan tullen”, toisin sanoen hyvällä hinnalla 

kannattaa myydä. Myytäessä asuinkiinteistöjä pois yksittäisinä asuntoina tulee 

myyntiajankohdassa ottaa huomioon muun muassa asuntokaupan volyymi 

aluekohtaisesti sekä yrityksen myytävät asunnot ja uusien omistuskohteiden 

aloitukset alueella. 

Diplomityössä selvitettiin myös asuntosijoitustoimintaan käytettäviä 

rahoitusvaihtoehtoja ja velkavivun käyttöä sekä kannattavuuslaskelmia ja 

kannattavuuden tunnuslukuja niin kirjallisuuskatsauksen kuin haastatteluidenkin 

avulla. Kannattavuus ja laskelmatiedon pohjalta muodostettiin tuottolaskelmat eri 

skenaarioilla, joiden avulla analysoitiin laajentumisen kannattavuutta.  

Laskelmissa tunnuslukuina käytettiin nettovuokratuottoprosenttia ja 

investointilaskentamenetelminä sisäistä korkokantaa (IRR) ja nettonykyarvoa 

(NPV). Tunnuslukujen ja tuottolaskelmien mukaan liiketoiminnan laajentaminen 

vuokra-asuntotuotantoon todettiin taloudellisesti kannattavaksi. Taloudellista 

kannattavuutta analysoitaessa tulee kuitenkin huomioida, että emoyhtiön ja 

rahoittajien intressit ovat asia erikseen. 

Tutkimuskysymykseen: Onko oman asuntosijoitusyhtiön perustaminen 

kannattavaa? Verrattuna malliin, jossa asuinkiinteistöjä ja asuntoja myydään 
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ulkopuolisille sijoittajille. Todettiin oman asuntosijoitusyhtiön perustamisen olevan 

tuotto-odotusten mukaan kannattavaa, sillä kohteista voidaan saada yhtä hyvää tai 

jopa parempaa projektikatetta kuin myytäessä niitä ulkopuoliselle sijoittajalle. 

Tämän lisäksi voidaan saavuttaa hyvää tuottoa asuntojen vuokraustoiminnalla ja 

arvonnousulla. Lisäksi kohteiden myynti omalle asuntosijoitusyhtiölle voidaan 

todeta jopa helpommaksi, kuin ulkopuolisen sijoittajan löytäminen oikealla 

hinnalla. 

Taloudellista kannattavuutta lisäävät myös omistusasuntotuotannon tukemisen 

välilliset hyödyt, joita ei laskennassa otettu huomioon, niiden taloudellisten 

hyötyjen laskemisen ollessa mahdotonta. Vuokra-asuntotuotannolla voidaan tukea 

omistustuotantoa, sillä haastattelujen mukaan vuokra-asunnoille riittää kysyntää 

aina riippumatta markkinatilanteesta tai yleisestä taloudellisesta tilanteesta, sen 

sijaan uusien omistusasuntojen myynti on heilahdellut historiassa hyvinkin paljon. 

Omistusasuntotuotannon tukeminen vuokra-asuntotuotannolla auttaa pitämään 

tuotantoa jatkuvasti tasaisena ja nopeampana erityisesti taantuman aikana, mikäli 

uusilla asuinalueilla ei saada aloitettua omistuskohteita, voidaan toteuttaa kohteita 

vuokrakohteina. 

Laajentumisen kannattavuutta pienentävä tekijä voi olla JM Suomen brändin 

muuttuminen myös vuokra-asuntoja tarjoavaksi, joka toisaalta voidaan nähdä myös 

positiivisena tekijänä, sillä näin yrityksestä tulee kokonaisvaltaisempi toimija 

asuinalueiden kehittäjänä. 

6.1 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheena yrityksessä voidaan selvittää emoyhtiön intressit 

liiketoiminnan laajentamiseen. Tämän lisäksi tulisi huomioida, että mahdollisesti 

on olemassa parempiakin vaihtoehtoja omistustuotannon rinnalle. 

Liiketoimintaa laajennettaessa tulisi määritellä visio ja strategia perustettavalle 

asuntosijoitusyhtiölle sekä tutkia sen vaikutukset JM Suomi Oy:n kannalta. Lisäksi 

tulisi kehittää ja tutkia rahoitustoimintaa. Tarvittavia laskelmia tulisi myös kehittää 
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palvelemaan päivittäistä käyttöä ja synkronoida niitä emoyhtiön laskelmien kanssa, 

jolloin jatkuva vuorovaikutus emoyhtiön kanssa olisi helpompaa. 

Uusista asuinalueista olisi tarpeen laatia alustavia aikatauluja ja skenaarioita 

rakentamisjärjestyksistä sekä vaihtoehtoja siitä, että mitä kohteita rakennettaisiin 

vuokrakohteiksi ja mitkä kohteet halutaan pitää omistuskohteina. Skenaarioita 

laatiessa voidaan myös ottaa huomioon yksittäisten asuntojen ostomahdollisuus 

uusista omistuskiinteistöistä. 

Mielenkiintoista olisi tutkia ja seurata vuokra-asuntomarkkinoihin kohdistuvia 

investointeja aikaisemmin ja tulevaisuudessa niin asuntorahastojen kuin  

asuntosijoitusyhtiöidenkin näkökulmasta erityisesti kokonaisiin asuinkiinteistöihin. 

Tämän avulla voidaan saada tärkeää tietoa vuokra-asuntomarkkinan kehittymisestä 

ja tulevaisuuden näkymistä. 
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