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1 JOHDANTO 
 

Tässä tutkielmassa tutkitaan asuntosijoittamisen riskejä sekä hajautushyötyjä osana 

sijoitusportfoliota. Johdanto-osuudessa kuvataan tutkimuksen taustaa ja sen 

ajankohtaisuutta, tavoitteita sekä määritellään tutkimusongelma ja siihen liittyvät 

rajaukset. Johdannossa esitellään myös tutkimuksen rakenne ja keskeinen sisältö. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Asuntosijoittaminen on varsin kiinnostava vaihtoehto nykyisessä heikossa 

taloustilanteessa ja viimeaikoina aihe on ollut esillä myös mediassa. Historiallisen 

matala korkotaso ja osakemarkkinoiden heilahtelu ovat osaltaan johtaneet siihen, että 

sijoitustuottoja pyritään hakemaan vaihtoehtoisista kohteista, kuten asunnoista. 

Asuntosijoittaminen on nostanut suosiotaan viime vuosien aikana Suomessa ja aiheena 

se on ajankohtainen sekä varsin mielenkiintoinen tutkimuksen tekemistä ajatellen. 

Asuntosijoittaminen koetaan usein melko vähäriskisenä ja vakaa tuottoisena 

sijoitusvaihtoehtona, mutta usein se saatetaan kokea myös hankalana ja vaivalloisena 

sijoitusmuotona, koska asuntosijoittaminen vaatii yleensä taitoa ja tietoa onnistuakseen.  

 

Pienten vuokra-asuntojen kysyntä on äärimmäisen kovaa eteenkin pääkaupunkiseudulla, 

ja asuinkiinteistöt olivat edellisenä vuonna jälleen parhaiten tuottanut kiinteistötyyppi 8,2 

prosentin kokonaistuotollaan (KTI Kiinteistötieto 2014). LähiTapiolan 

Kiinteistövarainhoidon salkunhoitaja Kimmo Kuopan (Sijoitustalous 2014) mielestä 

kiinteistösijoittamisen kannalta tämän hetkinen suhdannetilanne on varsin houkutteleva 

muihin sijoitusmuotoihin verrattuna, sillä taantuman aikana hyvän ja varman tuoton 

saaminen voi olla hyvinkin hankalaa, mutta sen sijaan kiinteistöt eivät herkästi horju 

huonossakaan taloustilanteessa. Kuopan mukaan riski- ja tuottoportfolioltaan kiinteistöjä 

pidetään usein osake- ja korkosijoitusten välimuotona ja yhtenä suurimpana etuna 

kiinteistöihin sijoittaessa hän pitää hajautushyötyä ja inflaation suojaa sekä vuokriin 

perustuvaa vakaata kassavirtaa. 
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Asuntoihin sijoituskohteena liittyy muutamia ominaispiirteitä. Kuosmasen (2002, 9) 

mukaan asuntoja voidaan pitää joko kulutus- tai sijoitushyödykkeinä tai molempina yhtä 

aikaa. Jokainen asunto on sijoituskohteena uniikki riippuen sen sijainnista, koosta ja 

muista ominaisuuksista, mikä antaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa kohteita myös 

maantieteellisesti ja strategisesti (Lynn 2011, 52). Hyvin suunniteltuna asunto on järkevä 

ja ennen kaikkea pitkäaikainen sijoituskohde, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ostaa 

asunnon ja vuokraa sen eteenpäin useiksi vuosiksi ja parhaimmillaan vuokratulot 

riittävät kattamaan lainalla ostetun asunnon lyhennykset kokonaan  (Asuntosijoitusopas 

2013). Asuntosijoittajan tuotto muodostuu vuokrasta muodostuvasta kuukausittaisesta 

kassavirrasta sekä mahdollisesta arvonnoususta syntyvästä myyntivoitosta. Koska 

asuntojen hinnat ovat olleet nousussa viime vuosien aikana eteenkin kasvukeskuksissa, 

asuntosijoittajien on ollut mahdollista päästä nauttimaan tuotosta myös arvonnousun 

kautta.  

 

Hudson-Wilson, Fabozzi and Gordon (2003, 13) esittävät artikkelissaan ”Why real 

estate?” useita syitä sille, miksi asunnot kannattaa valita osaksi tehokasta 

sijoitusportfoliota. Ensimmäisenä he mainitsevat, että kokonaisriskiä saadaan 

pienennettyä, kun sijoitusportfolioon valitaan erilaisia omaisuuseriä, jotka reagoivat eri 

tavoin odotettuihin ja odottamattomiin tapahtumiin. Toiseksi asunnot tuottavat hyvin 

riskiinsä nähden tuottojen ollessa kilpailukykyisiä muihin sijoitusluokkiin verrattuna sekä 

asuntosijoitukset suojaavat myös odottamatonta inflaatiota tai deflaatiota vastaan. 

Viimeisenä he muistuttavat, että jatkuvan vuokran avulla asunto tuottaa 

sijoitusportfolioon tasaisesti vahvaa kassavirtaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet  
 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää asuntosijoittamisen riskejä sekä tutkia 

asuntojen hajautushyötyä Suomessa osana sijoitusportfoliota, jossa on osakkeita ja 

valtion joukkovelkakirjalainoja. Hajautushyödyllä tarkoitetaan teoriassa sitä, että 

sijoitusportfolion kokonaismarkkina-arvon volatiliteetti saadaan pienemmäksi kuin sen 
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yksittäisten arvopaperien keskihajontojen markkina-arvoilla painotettu keskiarvo 

(Vaihekoski 2004, 238). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekoittamalla portfolioon 

erilaisia sijoituskohteita, joiden tuottojen yhteisvaihtelu on mahdollisimman pientä, 

saadaan sijoitussalkun riski saadaan matalammaksi tinkimättä tuottotavoitteesta. 

Tavoitteena on siis tutkia onko asuntoihin sijoittamalla mahdollista saada todellista 

hajautushyötyä sijoitusportfoliossa.  

 

Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan myös asuntosijoittamiseen liittyy riskejä, joihin 

sijoittajan tulisi varautua. Keskeisimpiin asuntosijoittamista koskeviin riskeihin 

perehdytään tutkielman toisessa luvussa. Lisäksi esitellään aikaisempia tutkimustuloksia 

asuntosijoittamisesta sekä asuntojen avulla mahdollisesti saatavasta hajautushyödystä. 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan tilastollisena tutkimuksena laskemalla 

prosentuaalisia kvartaalituottoja eri sijoitusluokissa. Asuntosijoitusten avulla 

tavoiteltavaa hajautushyötyä tutkitaan eri tuottojen välistä korrelaatiota eli riippuvuutta 

tarkastelemalla mikä kertoo liikkuvatko tuotot eri sijoitusluokissa samaan suuntaan vai 

ovatko tuotot täysin toisistaan riippumattomia. Tutkielmassa riskiä mitataan volatiliteetilla 

eli tuottojen keskihajonnalla. Mitä suurempi volatiliteetti on, sitä enemmän tuotot ovat 

heilahdelleet keskiarvonsa ympärillä ja sitä enemmän tuottoihin liittyy epävarmuutta. Eri 

sijoituskohteiden menestystä tarkastellaan Sharpen luvun avulla, joka kertoo riskiin 

suhteutetusta tuotosta. Tutkimuksessa pyritään löytämään asuntosijoittajan kannalta 

paras mahdollinen sijoitushyödykkeiden kombinaatio, jonka avulla Sharpen luku 

saadaan maksimoitua. 

 

1.3 Tutkimusongelmat ja rajaukset 
 

Tutkielman tavoitteiden pohjalta on johdettu tutkimuksen pääongelma, joka voidaan 

esittää kysymyksellä: 

 

• Minkälaisia riskejä asuntosijoittamiseen liittyy ja saako asuntoihin sijoittamalla 

todellista hajautushyötyä Suomessa? 
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Tutkimuksen pääongelmasta on johdettu alaongelmat:  

 

• Onko asunto- ja arvopaperimarkkinoiden tuottojen välillä havaittavissa matalaa 

korrelaatiota? 

• Minkälaisella sijoitusportfoliolla riskiin suhteutettu tuotto voitaisiin maksimoida? 

 

Tutkimuksessa asuntosijoittamista tarkastellaan yksityishenkilön näkökulmasta ja 

sijoituskohteita ovat vanhat osakeasunnot. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt 

kuten toimistotilat, koska niiden tarkastelu ei tässä tapauksessa ole 

tarkoituksenmukaista. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä asuntoihin sijoittamista 

rahastojen kautta, koska tutkimuksen tarkastelunäkökulmaksi on valittu perinteinen 

suora asuntosijoittaminen eli vanhan osakeasunnon ostaminen ja eteenpäin 

vuokraaminen.  

 

Tutkimusalue on rajattu maantieteellisesti Suomeen ja asuntomarkkinoita kuvaava 

aineisto on jaettu alueellisesti kolmeen osaan: koko Suomeen, muuhun Suomeen ja 

pääkaupunkiseutuun. Arvopaperimarkkinoiden osalta tarkastelun kohteiksi on valittu 

OMX Helsinki 25-hintaindeksi kuvaamaan osakkeiden kehitystä ja joukkovelkakirjojen 

osalta tutkimuksessa käytetään Suomen valtion joukkovelkakirjalainojen kokonaistuotto-

indeksiä. Tutkimusaineisto on kerätty vuosilta 2005–2013. 

 

Tutkimus koostuu kuudesta eri luvusta. Toisessa luvussa esitellään aikaisempia 

tutkimustuloksia asunnoista osana sijoitusportfolioita sekä esitellään Markowitzin 

modernin portfolioteorian pääpiirteet ja perehdytään asuntosijoittamista koskeviin 

riskeihin.  Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusaineisto asuntomarkkinoiden ja 

arvopaperimarkkinoiden osalta. Neljännessä luvussa  esitetään tutkimusmenetelmä 

sekä kaavat tuottojen, volatiliteetin, korrelaation ja Sharpen luvun laskemista varten. 

Viidennessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen empiirisiä tuloksia ja kuudes luku päättää 

tutkielman yhteenvetoon ja johtopäätöksiin.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin aikaisempia tutkimustuloksia asuntosijoittamisesta ja 

asuntosijoituksista osana sijoitusportfolioita. Lisäksi esitellään Markowitzin moderni 

portfolioteoria sijoitussalkun hajauttamisesta. Tämän jälkeen esitellään 

asuntosijoittamiseen liittyviä tyypillisimpiä riskejä, joita asuntosijoittajan tulisi huomioida 

ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 

 

2.1 Aikaisempia tutkimustuloksia 
 

”Ei ole ilmaisia lounaita” on yleinen sitaatti eteenkin talousmaailmassa. Puttonen & Repo 

(2011, 99) haastavat väitteen näkemyksellä, että rahoitusmarkkinoilla on tarjota yksi 

lounas, joka kannattaa nauttia. Se on hajauttamisesta saatava hyöty. Hajauttamalla 

sijoittajat pyrkivät pienentämään riskiä sijoitusportfoliossa. Sijoituksia voidaan hajauttaa 

eri tavoilla: maantieteellisesti, eri toimialojen yrityksiin, eri sijoitusinstrumentteihin sekä 

ajallisesti.  

 

Kiinteistö- ja erityisesti asuntosijoittamiseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet 

suurimmaksi osin ulkomaille ja Suomessa tehtyjä asuntosijoittamiseen liittyviä 

tutkimuksia on huomattavasti vähemmän. Asuntosijoittamisesta tehdyistä tutkimuksista 

suuri osa on tehty Yhdysvalloissa ja tämän takia tässä tutkimuksessa on käytetty myös 

ulkomaisten tutkimusten tuloksia, joita sovelletaan Suomen asuntomarkkinoihin. 

 

Vuonna 2013 Suomessa julkaistiin ensimmäinen asuntosijoittamista käsittelevä 

kirja ”Osta, vuokraa, vaurastu”. Orava ja Turunen käyvät läpi kaiken olennaisen, mitä 

asuntosijoittajan pitäisi tietää ja mihin tulisi kiinnittää huomiota ennen sijoituskohteen 

hankintaa sekä antavat paljon konkreettisia neuvoja onnistuneeseen sijoitukseen. 

(Orava & Turunen 2013) Kirjan teoriaa muun muassa asuntosijoittamisen riskeistä on 

myös käytetty apuna tässä tutkimuksessa.  
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Suomessa on tehty muutama väitöskirjoja asunto- ja kiinteistösijoittamiseen liittyen. 

Elias Oikarinen on tutkinut väitöskirjassaan ”Studies of housing price dynamics” 

asuntojen hintojen vaihtelua ja sen syitä. Tutkimuksessa todetaan, että asuntojen 

hintojen kehitys on melko ennustettavaa Suomessa ainakin lyhyellä aikavälillä ja että 

hajautus osakkeiden ja asuntojen kesken pienentää epäsymmetristä riskiä. Tutkimus 

osoittaa lisäksi, että osakkeiden ja asuntojen hintakehitys on samansuuntaista 

Suomessa. Oikarinen tutki myös asuntojen korrelaatiota osakkeiden kanssa ja hieman 

yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että suurten institutionaalisten sijoittajien hyvin 

hajautetuissa sijoitusportfolioissa korrelaatio osakkeiden ja asuntojen välillä näyttäisi 

olevan sitä suurempi, mitä pidempi investointiajanjakso on. Toisin sanoen hyvin 

hajautetuissa sijoitusportfolioissa hajautushyödyt vähenevät mitä pidempi aikaväli on. 

Oikarinen kuitenkin korostaa, että tämä koskee vain täydellisesti hajautettuja salkkuja 

minkä ansiosta kotitalouksilla hajautushyödyt ovat yleensä huomattavasti paremmat. 

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että ulkomaiden taloudelliset heilahtelut eivät vaikuta 

voimakkaasti asuntomarkkinoiden kehitykseen Suomessa, kun taas Helsingin pörssin 

kehitykseen ne vaikuttavat vahvemmin, koska suuri osuus pörssiin sijoitetuista rahoista 

tulee ulkomailta. (Oikarinen 2007, 301–302) 

 

Petri Kuosmanen tutki väitöskirjassaan ”Riski ja tuotto asuntomarkkinoilla” 

asuntosijoittamisen sisältämää systemaattista eli ei hajautettavissa olevaa riskiä sekä 

asuntoja osana hajautettua sijoitusportfoliota. Hän esittää tutkimuksessa optimaalisen 

asuntosijoitusten portfolion, kun sijoittajan tavoitteena on maksimoida tuoton ja riskin 

välinen suhde sijoittamalla erikokoisiin asuntoihin ympäri Suomea. Tutkimus vahvisti 

perinteistä käsitystä siitä, että korkotason laskulla ja bruttokansantuotteen kasvulla on 

sekä osakkeiden että asuntojen hintoja nostava vaikutus. Lisäksi tutkimus osoitti, että 

osakeportfolioiden tuotto-riski suhdetta on usein mahdollista parantaa asuntosijoituksilla. 

(Kuosmanen 2002, 9, 207–208) 
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Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan asuntosijoituksilla on nähty olevan matala 

korrelaatio muiden sijoitusluokkien kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa, 

jonka perusteella asuntoja voidaan pitää yleisesti tehokkaana hajautuskeinona 

sijoitusportfoliossa (Falzon, Halle & McLemore 2003; Giorgiev, Gupta & Kunkel 2003; 

Sivitanides 1997). Sijoittajien pyrkimyksenä on löytää sijoitusportfolioihinsa 

omaisuuseriä, joilla on toistensa kanssa mahdollisimman matala korrelaatio (Anderson, 

McLemore, Conner & Liang 2003, 119; Markowitz 1952). Mitä vähemmän portfolion 

omaisuuserien tuotot korreloivat toistensa kanssa, sitä parempi hajautushyöty on 

mahdollista saavuttaa. 

 

Lynn (2011, 52) mainitsee, että suoralla asuntosijoittamisella voidaan luoda huomattavia 

hajautushyötyjä ja etuja erilaisissa sijoitusportfolioissa Yhdysvalloissa. Hän toteaa, että 

yksityisten asuntosijoitusten tuotto on historiallisesti ollut tasaista ja hyvää ja vuosien 

2000-2010 aikana se oli keskimäärin 6,9 prosenttia vuodessa. Hän mainitsee, että 

asuntosijoituksilla on todettu olevan matala tai jopa negatiivinen korrelaatio osakkeiden 

ja joukkovelkakirjojen kanssa, joten tämän ansiosta asuntoja voidaan yleisesti pitää 

tehokkaana tapana vähentää riskiä sijoitusportfoliossa.  

 

Myös Falzon et al. (2003, 69-70) toteavat tutkimuksessaan, että osakkeiden ja  

yksityisten asuntosijoitusten välinen korrelaatio on matalaa, mutta tutkimuksen mukaan 

vielä matalampi korrelaatio on pitkän maturiteetin joukkovelkakirjalainoilla sekä 

asunnoilla. Tutkimuksen mukaan asuntojen ja joukkovelkakirjalainojen välinen 

korrelaatio oli -0,25, kun asunnoilla ja osakkeilla se oli 0,04. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

myös tuottojen volatiliteettia ja tuloksien mukaan asunnoilla se oli kaikkein matalinta ja 

vastaavasti osakkeilla volatiliteetti oli korkeinta. 

 

Giorgiev et al. (2003, 28–31) tutkivat suoran ja epäsuoran (REITs) asuntosijoittamisen 

hyötyjä vuosien 1990–2002 aikana Yhdysvalloissa. Tutkimus osoitti, että suora 

asuntosijoittaminen tarjosi hajautushyötyä sijoitusportfoliossa, johon oli valittu osakkeita 

ja joukkovelkakirjoja. Asuntojen korrelaation nähtiin olevan negatiivinen osakkeiden ja 
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joukkovelkakirjojen välillä, ja tuloksissa todettiin Sharpen luvulla mitatun riskisuhteutetun 

tuoton parantuneen, kun osake- ja joukkovelkakirjaportfolioon lisättiin asuntoja. Suorien 

asuntosijoitusten tuotto jäi tutkimuksen mukaan osakkeita ja joukkovelkakirjoja 

matalammaksi, mutta toisaalta keskihajonta oli myös huomattavasti matalinta asunnoilla. 

Osakemarkkinoiden tarkastelukohteena tutkimuksessa käytettiin S&P 500-indeksiä. 

Myös Sivitanides (1997, 30) osoitti tutkimuksessaan, että sijoitusportfolioon kannattaa 

valita asuntoja sekä pidemmällä että lyhyemmällä sijoitusajanjaksolla. Tutkimuksen 

aineisto oli kerätty Yhdysvalloissa vuosilta 1978–1995 ja tutkimuksessa todetaan, että 

sekä 5, 10 ja 18 vuoden sijoitusajanjaksoilla asunnot kannatti valita osaksi portfoliota.   

 

Falkenbach (2009, 23–28) on tutkinut suomalaista kiinteistösijoittamista ja hän selvitti 

tutkimuksessaan asuntojen hajautushyötyä 2000-luvun alussa osana sekä suomalaista 

sijoitusportfoliota että kansainvälistä kiinteistöportfoliota. Falkenbach totesi 

tutkimuksessaan, että suoran asuntosijoittamisen tuotto oli osakkeiden ja velkakirjojen 

välissä. Lisäksi hän tutki tuottojen keskihajontaa eri sijoitusluokissa ja myös tässä 

tutkimuksessa todettiin kaikkein matalimman volatiliteetin olevan asunnoilla ja 

vastaavasti korkeimman osakkeilla. Tulosten perusteella asunnot osoittautuivat 

riskiltään matalimmaksi sijoitusvaihtoehdoksi tuottojen vähäisimmän vaihtelun 

perusteella. Tuottojen korrelaation todettiin tutkimuksessa olevan negatiivista asuntojen 

ja velkakirjojen välillä, osakkeiden ja asuntojen korrelaation ollessa hieman positiivinen. 

Tämä vahvistaa yleistä näkemystä siitä, että asunnoilla voidaan saavuttaa 

hajautushyötyä sijoitusportfolioon myös Suomessa. Falkenbach  osoitti tutkimuksessaan, 

että Suomessa 2000-luvun alussa joukkovelkakirjat osana asuntoportfoliota toimivat 

tehokkaana keinona vähentää riskiä portfoliossa tinkimättä tuottotavoitteesta. 

Hajautuksesta saatava hyöty olisi jäänyt kuitenkin matalammaksi ja rajallisemmaksi 

sijoitussalkussa, johon olisi valittu vain osakkeita ja asuntoja. 
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2.2 Moderni portfolioteoria 
 

Harry Markowitz (1952, 77) esitti ensimmäisenä portfolioteorian periaatteet sijoituksen 

hajauttamisesta ja optimaalisen sijoitussalkun muodostamisesta. Portfolioteorian ideana 

on muodostaa sijoitussalkku, joka joko tuottaa suurimman odotetun tuoton annetulla 

riskitasolla tai pienimmän mahdollisen riskin annetulla tuottotasolla. Portfolioteorian 

mukaan hajauttamalla sijoitusomaisuus useaan eri sijoituskohteeseen voidaan 

sijoitusportfolion riskiä pienentää ilman, että tuotto pienenee.  

 

Markowitz huomasi, että yhdistämällä portfolioon arvopapereita, joiden tuotot liikkuvat 

ainakin jossain määrin eri suuntiin saadaan portfolion keskihajonta pienemmäksi kuin 

siihen kuuluvien yksittäisten arvopapereiden keskihajonnat. Toisin sanoen yhdistämällä 

arvopapereita, joiden keskinäinen korrelaatio on mahdollisimman matala, on mahdollista 

saavuttaa sama odotettu tuotto pienemmällä riskillä. Kun arvopapereiden tuotot 

vaihtelevat eri suuntiin yhden arvopaperin tappio kompensoituu toisen tuotolla. Jos 

arvopaperien tuotot korreloivat negatiivisesti, hajauttaminen toimii tehokkaana keinona 

pienentää riskiä, mutta muussa tapauksessa hajautus pienentää riskiä vain sitä 

enemmän, mitä vähemmän eri sijoituskohteiden tuotot korreloivat keskenään (Nikkinen, 

Rothovius & Sahlström 2002, 89). 

 

Riski voidaan määritellä todennäköisyytenä sille, että sijoituksen toteutunut tuotto 

poikkeaa odotetusta (DeLisle, Price & Sirmans 2013, 223). Sijoituskohteen kokonaisriski 

jakaantuu kahteen osaan: systemaattiseen eli markkinariskiin sekä epäsystemaattiseen 

eli idiosynkraattiseen riskiin. Hajauttamisen avulla riskiä voidaan pienentää, mutta sen 

poistaminen kokonaan on mahdotonta. Hajauttamisen avulla voidaan poistaa vain 

epäsystemaattista eli yrityskohtaista riskiä, joka syntyy yksittäisen arvopaperin tuottoon 

liittyvän epävarmuuden vuoksi. Epäsystemaattinen riski ei vaikuta muihin yrityksiin tai 

niiden tuottoihin. Systemaattinen riski sen sijaan aiheutuu yleistaloudellisista tekijöistä, 

jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja sitä myötä osakkeiden tuottoihin. Systemaattinen 

eli markkinariski tarkoittaa kaikkia markkinoihin vaikuttavia taloudellisia tekijöitä kuten 
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korkotason muutoksia tai inflaatiota ja sitä ei voida välttää hajauttamisella. (Kallunki, 

Martikainen & Niemelä 2008, 68) Toimivana esimerkkinä systemaattisesta riskistä 

voidaan mainita vuosien 2007–2009 finanssikriisi. 

 

2.3 Riskit asuntosijoittamisessa 
 

Tässä luvussa esitellään asuntosijoittamisen keskeisempiä riskejä. Vaikka 

asuntosijoittamista pidetäänkin yleisellä tasolla melko halittavana sijoitusmuotona 

riskiensä puolesta on siinä kuitenkin monia huomioonotettavia asioita, joista sijoittajan 

tulisi olla tietoinen. Riskien määrä vaihtelee muun muassa kokemuksen, velan määrän, 

asunnon sijainnin, sekä vuokralaisen mukaan ja sijoittaja voi myös kohdata itsestään 

riippumattomia riskejä, joihin voi olla vaikea varautua. Jotta ikäviltä yllätyksiltä 

vältyttäisiin, sijoittajan on tunnettava kohteensa hyvin. 

Riskit on jaettu kolmeen ryhmään niiden luonteen mukaan. Taloudellisiin riskeihin 

kuuluvat hinta-, korko-, likviditeetti- ja inflaatioriski. Vuokraamiseen ja vuokrasuhteisiin 

liittyvistä riskeistä esitellään tyhjien kuukausien riski sekä vuokralaisriski. Lopuksi 

tarkastelun kohteena ovat muut riskit, joiden ennakointi on usein hankalampaa. Muita 

riskejä ovat poliittiset riskit, hallintariski sekä remonttiriski.  

 

2.3.1 Taloudelliset riskit 
 

Sijoitettaessa asuntoon on olemassa riski, että omistuksen aikana kohteen 

markkinahinta ja arvo putoaa alle ostohinnan. Tällöin puhutaan hintariskistä, mikä 

konkretisoituu usein vasta ostettaessa tai myytäessä asuntoa. Curcio, Anderson & 

Guirguis (2014, 64) muistuttavat, että asuntomarkkinoilla hinnat voivat jatkaa kasvuaan 

pitkän aikaa, kunnes ne voivat kokea äkillisen laskun tai jopa hintojen romahduksen. 

Tästä on hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa 2007 alkanut subprime-kriisi.  
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Oravan ja Turusen (2013, 199-201) mukaan kassavirtasijoittaja voi kuitenkin olla 

huoletta, vaikka hinnat putoisivatkin, sillä sijoittaja saa vakaata vuokratuottoa joka 

tapauksessa. Kun asuntoja pidetään vuosikymmenien ajan, hinnat nousevat mitä 

todennäköisemmin ja tällöin asuntosijoittaja voi keskittyä pelkkään vuokratuottoon ja 

tällöin riski pääomatappioista jää melko matalaksi. Orava ja Turunen muistuttavat, että 

velan osuus kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman matalana, jolloin myös hintariski 

saadaan minimoitua. Luonnollisesti hintariskiä tarkasteltaessa myös asunnon sijainti ja 

koko ovat tärkeitä huomioon otettavia asioita ennen sijoituskohteen hankintaa. 

Pääsääntöisesti asunnon arvon määrittelee pitkälti sen sijainti, joten kasvukeskukset ja 

yliopistokaupungit ovat hyviä sijoituskohteita. Lisäksi suurissa kaupungeissa asuntojen 

arvot nousevat usein enemmän kuin pienissä. 

 

Koron muutokset vaikuttavat luonnollisesti sijoitusten tuottoihin ja eteenkin lainarahaa 

käytettäessä pienetkin korkotason muutokset vaikuttavat asuntosijoituksesta saatavaan 

tuottoon. Korkoriski on sitä suurempi, mitä enemmän asuntoon on käytetty velkarahaa. 

Korkojen nousu aiheuttaa muun muassa lainan kuukausierän nousun tai laina-ajan 

pidentymisen. Korkoriskin todennäköisyys riippuu luonnollisesti lainan maturiteetista ja 

sijoituksen pitkäaikaisuudesta. Pääsääntöisesti kiinteällä korolla voidaan välttyä ikävältä 

korkotason nousulta. Kuitenkin vaikka laina olisi sidottu kiinteään korkoon tai 

asuntosijoitukseen ei olisi käytetty velkarahaa ollenkaan, voi yleisen korkotason nousu 

laskea sitä hintaa, mitä sijoituskohteesta oltaisiin valmiita maksamaan. Lisäksi tuottojen, 

joita sijoittajat vaativat asuntosijoituksille, on tapana liikkua samaan suuntaan kuin 

yleinen korkotaso. (Brueggeman & Fisher 2005, 357)  

 

Mustosen (2014, 21) mukaan asuntosijoittamisessa runsaan velkavivun käyttö on 

tavallista Suomessa ja hän pitää nyrkkisääntönsä sitä, että velan osuuden 

kokonaissalkussa on pysyttävä kohtuullisena. Orava ja Turunen (2013, 202) mainitsevat 

myös, että mikäli asuntosijoitus pitää sisällään yli 50 prosenttia lainaa, korkoriskistä on 

hyvä olla tietoinen. He pitävät perusteltuina vaihtoehtoina korkoriskiltä suojautumisessa 

korkokattoa, maltillista velkavipua sekä vararahastoa. Maltillisella velkavivulla he 
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tarkoittavat tässä yhteydessä alle 50 prosentin velan osuutta asuntovarallisuuden 

markkina-arvosta ja vararahastolla rahaa tai muuta likvidiä omaisuutta, jota tulisi olla yli 

30 prosenttia yhteenlaskettujen asuntojen arvosta.  

 

Asuntosijoittamisessa täytyy huomioida asuntojen matala likviditeetti, jolla tarkoitetaan 

käytännössä sitä aikaa, joka kestää ennen kuin sijoitus saadaan realisoitua. Tämä on 

hyvin tyypillinen riski asuntomarkkinoilla, sillä asuntojen myyntiajat vaihtelevat paljon. 

Seiler, Webb & Myer (1999, 171-172) toteavat, että yleisesti tiedetään asuntojen 

likviditeettiriskin olevan paljon suurempi muihin sijoitusmuotoihin verrattuna. He 

perustelevat näkemystä sillä, että pörssissä käydään arvopaperikauppaa jatkuvasti ja 

siten myös pienillä sijoittajilla on mahdollisuus helppoon kaupankäyntiin. Tämän takia 

sijoittajien määrä on suuri arvopaperimarkkinoilla, mikä pitää osaltaan muun muassa 

osakkeiden likviditeettiä korkeana. Asuntoja ostettaessa yksikkökoko ja kaupantekohinta 

ovat suuria ja usein myyntiin saattaa liittyä hinnan neuvotteluja ja suuria 

transaktiokustannuksia, mitkä pitävät likviditeettiä matalana. Likviditeettiriski on yleinen 

tilanteissa, jossa asunto on pakko myydä, koska tällöin hinta voi olla huono tai asuntoa 

ei välttämättä saa heti kaupaksi. 

 

Sijoittajan ei myöskään sovi unohtaa inflaatioriskiä eli tilannetta, jossa sijoituksen arvo ei 

tulevaisuudessa ole enää yhtä suuri kuin sijoitushetkellä. Nikkinen et al. (2002, 29) 

mainitsevat inflaatioriskin olevan yhteydessä korkoriskiin, koska yleensä korkotaso 

kohoaa, kun inflaatio kiihtyy ja tällöin sijoittajat vaativat inflaatiopreemiota ostovoiman 

heikentymisen kompensoimiseksi. Kuitenkin yleisesti asuntojen nähdään tarjoavan 

varsin hyvän suojan sijoitetulle pääomalle inflaatiota vastaan. Raimondin ja Steffenin 

(2002, 48) mukaan yleinen käsitys on, että asuntosijoituksissa on suhteellisen matala 

inflaatioriski. He perustelevat tätä sillä, että kassavirta kuten vuokra tai myyntihinta on 

yleensä neuvoteltavissa osapuolten kesken, joten sijoittajalla on käytännössä 

mahdollisuus vaikuttaa hinnan tai kassavirran mahdolliseen korottamiseen. He myös 

muistuttavat, että usein hyvin hajautetut sijoitusportfoliot tuovat inflaation suojaa.  
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2.3.2 Vuokraamiseen ja vuokrasuhteisiin liittyvät riskit 
 

Vuokraaminen ja hyvän vuokralaisen löytäminen ei ole aina helppoa. On olemassa niin 

sanottu tyhjien kuukausien riski, jolla tarkoitetaan tilannetta, että asunto on tyhjillään 

ilman vuokralaista. Usein liian korkean vuokran pyyntö voi johtaa tyhjiin kuukausiin, 

joten on erittäin tärkeää selvittää kohdealueen oikea vuokrataso. Määttäsen (2009, 33) 

mukaan tyhjien kuukausien riskiä voi minimoida tinkimällä alueen huippuvuokrista noin 

seitsemän prosenttia, koska tällöin todennäköisesti asiakas pysyy tyytyväisenä ja pysyy 

asunnossa pidempään, kuin alueen korkeinta vuokraa maksava. 

 

Tyhjien kuukausien riskiä voi myös minimoida hankkimalla kohteita, jotka ovat sopivia 

suurimmalle osasta vuokralaisia eli muun muassa sijoittamalla kasvukeskusten tai 

keskustakohteiden yksiöihin, jotka ovat hyvässä kunnossa. Aran 

asuntomarkkinakatsauksen (2014) mukaan pienten asuntojen kysyntä on kasvussa 

yhden hengen talouksien voimakkaan kasvun myötä ja lähitulevaisuudessa suurin 

kysyntä vuokra-asunnoista tulee kohdistumaan yksiöihin. Katsauksessa todetaan, että 

myös kaksioiden kysyntä pysyy korkeana, mutta sen sijaan kolmioiden kysyntä 

heikkenee. Tämä puoltaa myös osaltaan pieniin asuntoihin sijoittamista ja sitä kautta 

tyhjien kuukausien riskien minimoimista. 

 

Oravan ja Turusen mukaan (2013, 203–208) yli 60 prosenttia suomalaisista vuokralla 

asuvista on yhden hengen talouksia ja hyväkuntoiset asunnot houkuttelevat usein hyviä 

vuokralaisia. Lisäksi he muistuttavat, että asunnon sijainti on tärkeä tekijä ja useimmiten 

yksiöitä vuokraavat henkilöt etsivät asuntoa keskustasta tai sen lähistöltä. Loppuun he 

mainitsevat, että vuokralaisen tarkalla valinnalla ja oikeilla toimenpiteillä voidaan välttää 

vuokralaisriskiä, kun ennen vuokraamista huolehditaan muun muassa siitä, että 

vuokralaisen luottotiedot ovat kunnossa ja  sovitaan vuokran maksusta sekä vakuudesta 

vuokranmaksulle. 
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2.3.3 Muita riskejä 
 

Asuntosijoittaja voi joutua kohtaamaan myös epätavallisempia riskejä, joita voi olla 

hankala ennakoida. Kevenides (2002, 64–69) mainitsee poliittiset riskit, joita voivat olla 

muun muassa laissa tapahtuvat muutokset, kuten verojen korottaminen tai muut uudet 

rajoitukset tai päätökset, jotka haittaavat asuntosijoittajan toimintaa ja sijoituksesta 

saatavaa tuottoa. Näiltä riskeiltä on yleensä hankala varautua ja niiden ennakointi on 

vaikeaa. Kevenides mainitsee myös hallintariskin, jolla hän tarkoittaa sitä, että asunnot 

vaativat huoltoa ja ylläpitoa, jotta sijoituksen arvo säilyy hyvänä. Brueggeman ja Fisher 

(2005, 357) muistuttavat, että luonnollisesti toiset kohteet tarvitsevat enemmän ylläpitoa 

kun toiset ja yleensä hallintariski on suurempi kokonaisissa kiinteistöissä kuin 

yksittäisissä asuinhuoneistoissa. 

 

Asuntosijoittajan on myös tärkeää varautua taloyhtiön remontteihin, eteenkin jos 

ostettava sijoituskohde on kymmeniä vuosia vanha asunto, sillä remonteista aiheutuu 

yleensä suurimmat kuluerät. Isot remonttikulut yhdistettynä siihen, että asunto saattaa 

tällöin olla useiden kuukausien ajan täysin asuinkelvoton voi tulla erittäin kalliiksi 

sijoittajalle, joten on äärimmäisen tärkeää perehtyä huolellisesti taloyhtiön 

kunnossapitoselvityksiin ja suunnitelmiin enne asunnon ostamista. Parhaiten 

remonttiriskiä voi ehkäistä ostamalla vain uudiskohteita. (Orava ja Turunen 2013, 209) 

Pienet asunnot ovat yleensä riskittömämpiä myös matalimpien remonttikustannuksien 

puolesta.  
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3 TUTKIMUSAINEISTO 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävän asunto sekä arvopaperimarkkina- 

aineiston luonne.  Asuntojen hintojen ja vuokrien kehitystä sekä OMXH 25-indeksin ja 

yleisen korkotason kehitystä havainnollistetaan kuvaajien avulla. 

 

3.1 Asuntomarkkina-aineisto 
 

Tämän tutkielman tutkimusaineisto asuntojen osalta on kerätty Tilastokeskuksen sivuilta. 

Käytettävä aineisto on Tilastokeskuksen tuottamaa neljännesvuosidataa asuntojen 

hinnoista ja vuokrista ajanjaksolla 2005–2013. Hintakehityksellä kuvataan neliökohtaista 

hintakehitystä vanhoissa kerrostaloasunnoissa koko maassa, pääkaupunkiseudulla ja 

muualla Suomessa (Tilastokeskus 2014a). Tilastokeskus laskee mukaan sekä yksiöt, 

kaksiot ja kolmiot sekä talotyypiksi on tutkimuksessa valittu kerrostaloasunnot. Vanhojen 

kerrostaloasuntojen euromääräisten neliövuokrien osalta havainnot ovat kuukausittaisia 

keskiarvoja vuoden ajalta, joten neljännesvuosittaisten tilastojen saamiseksi nämä 

havainnot on kerrottu kolmella (Tilastokeskus 2014b). Hoitokulujen osalta on käytetty 

tilastokeskuksen kesimääräisiä havaintoja kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista 

huoneistoneliöltä kuukaudessa (Tilastokeskus 2014c). Tilastokeskuksen antamasta 

vuosittaisesta hoitokulun kasvuprosentista on siten laskettu keskimääräiset hoitokulut 

neljännesvuositasolla huoneistoneliöltä kuukaudessa. Tämä luku on vielä kerrottu 

kolmella, jotta saadaan hoitokulut kvartaalitasolla. Näiden tietojen avulla pystytään 

laskemaan asuntosijoituksen tuotto. 

 

Vuokra-asunnoiksi on valittu mukaan rahoitusmuodoltaan vain vapaarahoitteiset 

asunnot, koska ne ovat yleisimpiä vuokra-asuntomuotoja. Vapaarahoitteiset asunnot 

ovat rakennettu ja tuotettu muulla tavoin kuin valtion ARAVA-lainalla, eli hankintahinta ei 

tällöin ole rajoitettu millään tavalla ja tällöin vuokralainen ja vuokranantaja sopivat 

keskenään vuokrasta. (Asuntosuomi 2014) Toisin kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa, 

Arava-asunnot ovat useimmiten kuntien omistuksessa ja niiden vuokrat määräytyvät 
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kustannusvastuuperiaatteella (Tilastokeskus 2014d). Koska arava-asunnot ovat 

vuokrasäädeltyjä, ei yksityissijoittajan ole kannattavaa sijoittajaa niihin ja sen takia 

tutkimuksessa käsitellään vain vapaarahoitteisia asuntoja.  

 

Vanhojen asuntojen hintaindeksi (kuvaaja 1) kuvaa vanhojen kerrostalo asunto-

osakkeiden hintojen kehitystä koko Suomessa, pääkaupunkiseudulla ja muualla 

Suomessa vuosina 2005-2013.  

 

 

Kuvaaja 1 Vanhojen asuntojen hintaindeksi 2005–2013 (2005=100) 
 

Kuvaajasta 1 ilmenee, että vanhojen asuntojen hinnat ovat nousseet koko Suomessa 

melko tasaisesti lukuun ottamatta vuosien 2007–2009 finanssikriisiä. Finanssikriisi 

vaikutti vanhojen asuntojen hintoihin koko Suomessa ja suurin hintojen lasku tapahtui 

vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja tällöin vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat 

laskivat koko maassa keskimäärin 4,0 prosenttia, pääkaupunkiseudulla 4,3 prosenttia ja 

muualla Suomessa 3,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.  Finanssikriisin jälkeen 

asuntojen hinnat lähtivät uudelleen nousuun ja merkille pantavaa ovat kasvaneet 

alueelliset hintaerot tutkimusperiodin lopulla. Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat 

kasvaneet finanssikriisin pahimman hintojen laskun jälkeen yhteensä lähes 40 
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prosenttia, kun muualla Suomessa vastaava luku on noin 20 prosenttia. Koko maan 

keskiarvo pysyttelee edellisten välissä. 

 

Kuvaajaa 1 tarkastelemalla voidaan todeta, että pieni hintojen lasku on tapahtunut myös 

vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, kun vanhojen asuntojen hinnat ovat pudonneet 

koko maassa muutaman prosentin verran. Yleisesti hintojen muutos on kuitenkin ollut 

suhteellisen tasaisesti kasvavaa finanssikriisin aiheuttamaa hintojen laskua lukuun 

ottamatta ja voidaan havaita, että koko tarkasteluperiodilla Suomessa vanhojen 

asuntojen keskimääräinen hintojen nousu on ollut lähes 40 prosenttia vuosien 2005-

2013 aikana. Vuosittain hinnat ovat nousseet tarkasteluperiodilla keskimäärin noin 4,8 

prosenttia koko Suomessa. 

 

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys on havainnollistettu kuvaajassa 2.  

Kuvaajasta ilmenee sekä vanhojen että uusien vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien 

kehitys vuosina 2005–2013 koko maassa, pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa.  

 

 

Kuvaaja 2 Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys 2005–2013 (2005=100) 
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Kuvaajasta 2 voidaan todeta, että vuokrien kehitys on ollut kaikilla alueilla tasaisempaa 

verrattuna hintojen kehitykseen. Vuokrat ovat heilahdelleet eniten pääkaupunkiseudulla, 

jossa myös vuokratason kehitys on ollut kaikkein voimakkainta. Alueelliset erot vuokrien 

kehityksessä eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin asuntojen hintojen kehityksessä, ja 

kasvu on ollut maltillisempaa asuntojen hintoihin verrattuna. Vuoden 2009 kolmas 

kvartaali oli ainut tarkasteluperiodilla, jolloin vuokrat laskivat koko maassa. Tällöin 

vuokrien hinnat laskivat koko maassa 1,1 prosenttia, pääkaupunkiseudulla 1,0 

prosenttia ja muualla Suomessa 1,2 prosenttia. Ajanjaksolla 2005–2013 koko Suomessa 

vuokrat ovat nousseet yhteensä yli 30 prosenttia ja vuosittainen kasvuvauhti on ollut 

keskimäärin 3 prosenttia vuodessa. 

 

3.2 Arvopaperimarkkina-aineisto 
 

Tutkielmassa käytettävä arvopaperimarkkina-aineisto on haettu Datastream-

tietokannasta ajanjaksolle 2005-2013 käyttäen neljännesvuosittaista dataa. 

Tutkielmassa käytetään osakemarkkinoiden osalta OMX Helsinki 25-hinta-indeksiä. 

OMXH 25 on markkina-arvopainotettu indeksi, mikä koostuu Helsingin Pörssin 25 

vaihdetuimmasta osakkeesta, jossa yksittäisen osakkeen paino on rajoitettu 10 

prosenttiin indeksin kokonaisarvosta (Taloussanomat 2014). OMXH 25-indeksi on 

hintaindeksi, mikä tarkoittaa, ettei siinä huomioida pääsääntöisesti yritysten maksamia 

osinkoja. Tämä indeksi valittiin kuitenkin tutkimukseen, koska Datastreamista ei ollut 

saatavilla osingonmaksua huomioivaa tuottosarjaa. Toisaalta pörssikurssien 

hintasarjojen ja maksettujen osinkojen vahvasta korrelaatiosta johtuen hintasarjojen 

käyttö ei välttämättä vääristä tuloksia, joten hinta-indeksillä voidaan kuvata myös 

tuottojen kehitystä (Järvinen 2000, 10).  

 

Kuuvajasta 3 voidaan havaita OMXH 25-indeksin kehitys vuosina 2005–2013. 2007 

vuoden alku oli vielä selvästi hyvää aikaa pörssisijoittajille, mutta finanssikriisin aikana 

OMXH 25-indeksi laski 57,3 prosenttia vuoden 2007 neljännestä kvartaalista vuoden 

2009 ensimmäiseen kvartaaliin. Tämän jälkeen indeksi nousi jopa 86,8  prosenttia 
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vuoden 2011 ensimmäiseen kvartaaliin asti. Tällöin oltiin kuitenkin vielä 20,1 prosenttia 

alapuolella finanssikriisiä edeltävästi huipusta. 

 

 

Kuvaaja 3 OMX Helsinki 25-indeksin kehitys 2005–2013.  
 

Kuvaajasta 4 ilmenee 12 kuukauden Euribor-korkojen kehitys. Euribor on euro-alueen 

pankkien käyttämä viitekorko, joka voidaan laskea lainan eri kestoajoille esimerkiksi 1, 3, 

6 tai 12 kuukauden välein (Euribor-rates 2014). Euribor 12 kuukautta on yksi Suomen 

käytetyimmistä asuntolainojen koroista ja kuten kuvaajasta huomaamme se on ollut 

viime vuosina harvinaisen matalalla. Alhainen korkotaso on myös houkutellut 

sijoitusasunnon ostajia, sillä asuntolainojen korot ovat olleet Suomessa keskimäärin 

huomattavasti alemmat kuin muualla euroalueella. (Suomen Pankki 2012) 

 

Kuvaajasta 4 havaitaan, että vuoteen 2008 asti Euribor kohosi tasaisesti, kunnes 

finanssikriisin vaikutuksesta putosi lähes nollan tasolle. Vuonna 2013 12 kuukauden 

Euribor-korko oli kaikkein matalimmalla tällä tarkasteluajanjaksolla, kun vuoden 

kolmannella kvartaalilla se oli vain 0,489. 12 kuukauden Euribor-korkoa on myös 

käytetty tämän tutkimuksen riskittömänä korkona Sharpen indeksiä laskettaessa. 
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Kuvaaja 4 Euribor 12kk kehitys 2005–2013 
 

Tarkasteltaessa joukkovelkakirjalainojen tuottoja tutkimuksessa on käytetty pitkien 

korkojen osalta Suomen valtion 1-10 vuoden mittaisten joukkovelkakirjalainojen 

kokonaistuottoindeksiä. Korkojen aikasarjat on myös haettu Datastream-tietokannasta 

neljännesvuosittaisena aineistona ajanjaksolle 2005–2013. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutetaan analysoimalla tilastoja asunto- ja 

arvopaperimarkkinoiden osalta kvantitatiivisella menetelmällä. Tällaiselle määrälliselle 

tutkimukselle on tyypillistä, että otos on riittävän suuri ja ilmiötä kuvataan numeerisen 

tiedon pohjalta. Usein myös selvitetään eri muuttujien välisiä riippuvuuksia tai 

tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto 

on kerätty valmiista tilastoista ja tietokannoista, mikä on myös tyypillistä määrälliselle 

tutkimukselle. (Heikkilä 2010, 16–18) 

 

Tässä luvussa esitellään kaavat asuntojen sekä arvopaperimarkkinoiden tuottojen 

laskemista varten. Lisäksi esitellään tutkimuksen kannalta keskeiset tunnusluvut, joita 

ovat tuottojen volatiliteetti, korrelaatio ja menestysmittarina käytettävä Sharpen luku, 

mikä kertoo sijoituksen riskikorjatusta tuotosta. Laskelmat on tehty käyttäen Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa ja käytettävät laskentatavat on pyritty selittämään 

mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. 

 

4.1 Tuoton laskeminen 
 

Periaatteessa kiinteistön tuotto voidaan laskea samoin kuin osakkeiden tuotto. Osingot 

korvataan vuokratuotoilla ja hinta kiinteistön arvolla. Näin ollen asuntosijoituksen 

prosentuaalinen tuotto on tässä tutkimuksessa laskettu kaavalla: 

𝑇𝑅!   =   
!"!    !!"!!!

!"!!!
+ !"#!

!"!!!
       (1) 

Kaavassa (1) 𝑇𝑅!   on tuottoprosentti. 𝐶𝑉!    ja 𝐶𝑉!!! ovat asuntojen arvot (€/m2) hetkellä 

t ja t-1. NOI on kiinteistön nettovuokratuotto, eli vuokratuotto hetkellä t, josta on 

vähennetty hoitokulu (€/m2).  
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Rahoitusalan tutkimuksissa käytetään usein jatkuva-aikaisia eli logaritmisia tuottoja. 

OMX Helsinki 25-indeksin, joukkovelkakirjojen sekä riskittömän koron tuotot lasketaan 

tässä tutkimuksessa logaritmisina tuottoina, koska logaritmiset tuotot ovat normaalimmin 

jakautuneita ja ne voivat saada alle -100 prosentin arvoja. (Vaihekoski 2004, 131, 193–

194) 

 

Arvopapereiden tuotot lasketaan tässä tutkimuksessa kaavalla: 

𝑇𝑅 = 𝑙𝑛  (!!
!!
)                 (2) 

Kaavassa (2)  𝑇𝑅!   on tuottoprosentti. 𝑋! ja 𝑋!  ovat arvopapereiden hinnat hetkellä 1 ja 

aikaisemmalla hetkellä 0. 

 

4.2 Riskin tarkastelu volatiliteetin avulla 
 

Sijoituksen riskisyyttä voidaan mitata tuoton keskihajonnalla eli volatiliteetilla. 

Keskihajonta mittaa tuoton keskimääräistä poikkeamaa keskiarvostaan ja mitä suurempi 

keskihajonta on, sitä suurempia muutoksia sijoituksen arvossa on tapahtunut. Korkea 

volatiliteetti viittaa suurempaan riskiin eli sijoituksen epävarmuuteen tuoton vaihteluna.  

 

Kuten tutkimuksessa todettiin jo aiemmin, sijoituskohteen kokonaisriski muodostuu 

systemaattisesta riskistä sekä hajauttamisella poistettavissa olevasta 

epäsystemaattisesta riskistä. Sijoittajan kannalta oleellista on arvopaperin 

systemaattinen riski, sillä ainoastaan sille on mahdollista saada korvaus korkeampana 

tuotto-odotuksena (DeLisle et al. 2013, 223). 

 

Tässä tutkimuksessa tuottojen keskihajonta lasketaan kaavalla:  

𝑆𝑇𝐷 = (!!!!)!!
!!!
!!!

                   (3) 
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Kaavassa (3) 𝑅! on periodin t tuotto, 𝑅 koko ajanjakson keskimääräinen tuotto ja n on 

periodien lukumäärä koko ajanjaksolla.  

 

4.3 Tuottojen riippuvuuden tutkiminen korrelaation avulla 
 

Kovarianssi on todennäköisyyslaskennassa käytetty mitta, joka kuvaa kahden muuttujan 

välistä riippuvuutta, joten sillä mitataan tässä tutkimuksessa tuottojen yhteisvaihtelua. 

Korrelaatiokerroin saadaan standardoimalla muuttujien kovarianssi välille [-1,1.] 

(Vaihekoski 2004, 201). Kuten monissa tutkimuksissa on jo todettu (Markowitz 1952; 

Hudson-Wilson et al. 2003; Lynn 2011; Anderson et al. 2003; Falzon et al. 2003), 

sijoittajan tulisi valita sijoitusportfolioonsa kohteita, jotka korreloivat mahdollisimman 

vähäisesti toistensa kanssa, jotta paras mahdollinen hajautushyöty olisi saavutettavissa. 

 

Korrelaation ollessa 1, tuotot liikkuvat täysin samaan suuntaan. Jos korrelaatio on -1 

liikkuvat tuotot tällöin täysin eri suuntiin. Korrelaation ollessa 0, muuttujien välillä ei ole 

korrelaatiota. Hajauttamisesta on hyötyä, vaikka tuottojen välinen korrelaatio ei olisikaan 

täysin negatiivista. (Sharpe, Alexander & Bailey 1999, 152) 

 

Kovarianssi lasketaan kaavalla: 

𝐶𝑜𝑣   𝑟! , 𝑟! =   𝜎!" =   
!

!!!
[(𝑟!!

!!! −   𝑟!        )(𝑟! −   𝑟!  )]   (4) 

Korrelaatio on standardoitu kahden muuttujan kovarianssi ja se saadaan jakamalla 

kovarianssi muuttujien keskihajontojen tulolla. Korrelaatiokertoimen kaavaksi muodostuu: 

𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑟! , 𝑟! =   𝜌!" =   
!"#  (!!,!!  )

!!!!
           (5) 

Kaavassa (4) ja (5)  𝜎!   sekä 𝜎! kuvaavat tuottojen keskihajontaa eli volatiliteettia. 𝜎!"   on 

tuottojen j ja k kovarianssi ja 𝜌!" on korrelaatiokerroin. 
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4.4 Sharpen luku menestysmittarina 
 

Pelkän tuottoprosentin tarkastelu ei ota huomioon sitä, miten sijoituskohde on tuottanut 

riskiinsä nähden. Tämän takia tutkimuksessa tuotot haluttiin suhteuttaa riskiin, joten 

tutkimukseen tuli valita oikeanlainen menestysmittari. Menestysmittareita käytetään 

vertailemaan sijoitusportfolioiden suoriutumista jollain ajanjaksolla tai niiden 

suoriutumista toisiinsa nähden (Jobson & Korkie 1981, 890).  Ideana menestyksen 

mittaamisessa on tutkia tuoton ja riskin välistä suhdetta, eli kuinka paljon tuoton 

saamiseen on otettu riskiä. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä paremmin salkku on 

tuottanut riskiinsä nähden (Sharpe 1966, 125).  

 

Sijoituskohteen suoriutumista voidaan mitata useilla mittareilla, joita ovat muun muassa 

Sharpen ja Treynorin indeksit. Jobsonin ja Korkien (1981, 889) mielestä Sharpen luku 

toimii Treynorin indeksiä paremmin pienten otoskokojen kanssa. Sharpe (1966, 128) 

taas havaitsi, että Treynorin luku ei huomioi tuottojen vaihtelua portfolioissa, jotka on 

vähäisesti hajautettu, eli toisin sanoen se ei huomioi epäsystemaattista riskiä. Tämän 

takia Sharpen mukaan Treynorin indeksi soveltuu paremmin tulevaisuuden kuin 

menneiden tuottojen mittaamiseen. Sharpen indeksissä ylituottoa eli tuoton ja 

riskittömän koron erotusta verrataan tuottojen volatiliteettiin. Treynorin indeksi eroaa 

Sharpen indeksistä siten, että siinä tuotto suhteutetaan portfolion beetalla mitattavaan 

riskiin.  

 

Koska tässä tutkielmassa mitataan menneiden vuosien tuottoja ja otoskoko on 

suhteellisen pieni, toimii Sharpen luku parempana mittarina, joten sitä käytetään 

tutkimuksessa riskikorjatun tuoton mittaamiseen. Sharpen luvun avulla saadaan tietää, 

kuinka monta lisätuottoprosenttia saadaan kutakin riskiyksikköä kohden. (Nikkinen et al. 

2002, 218–220) Positiivinen Sharpen luku kertoo kannattavasta riskinotosta ja 

negatiivinen luku sen sijaan riskitöntä korkoa huonommasta tuotosta, joten sen tulkinta 

ei ole järkevää. 
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Sharpen luku voidaan laskea kaavalla: 

   𝑆 =    (!!!  !!)
!!

         (6) 

Kaavassa (6) 𝑟!   kuvaa sijoituksen keskimääräistä tuottoa ja  𝑟!   riskitöntä korkoa eli 

näiden erotus kertoo riskittömän koron ylittävästä tuottotasosta eli ylituotosta.  𝜎!  on 

arvopaperin keskihajonta.  

 

Tässä tutkimuksessa Sharpen luvun laskemiseen on käytetty riskittömänä korkona 12 

kuukauden Euribor-korkoa. Koska Datastream antaa korkokannan vuosikorkona, se on 

tässä tutkimuksessa muutettu neljännesvuosittaiseen tuottomuotoon ja lopuksi vielä 

muunnettu logaritmiseksi tuotoksi.   
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Aluksi esitetään tutkimuksessa 

laskettujen tuottojen kuvailevat tunnusluvut asuntomarkkinoiden ja 

arvopaperimarkkinoiden osalta. Sen jälkeen asuntojen hajautushyötyä tutkitaan 

korrelaatiomatriisin avulla. Lopuksi tarkastellaan eri sijoituskohteiden sekä luotujen 

sijoitusportfolioiden menestystä Sharpen luvun avulla. 

 

5.1 Aineiston kuvailevat tunnusluvut 
 

Taulukkoon 1 on koottu asuntomarkkinoiden neljännesvuosittaisia tuottoja kuvailevat 

tunnusluvut tutkimuksen tarkasteluperiodin ajalta 2005–2013.  Havaintoja on yhteensä 

36 kappaletta. Tuottojen keskiarvoja tarkasteltaessa nähdään, että tuotot olivat melko 

samalla tasolla kaikilla eri maantieteellisillä alueilla eikä niiden välillä ollut huomattavia 

eroja. Pääkaupunkiseudun asunnot tuottivat parhaiten, mikä ei sinänsä ihmetytä, kun 

tiedetään miten paljon asuntojen hinnat ovat nousseet tällä alueella.  

 

Taulukko 1 Asuntomarkkinoiden prosentuaalisia neljännesvuosituottoja kuvailevat 
tunnusluvut ajanjaksolta 2005–2013 

Asuntomarkkinoiden Koko maa PKS Muu Suomi 
tuotot (%) 

   Keskiarvo 2,29 2,45 2,18 
Mediaani 2,48 2,43 2,59 
Maksimi 5,40 6,10 4,90 
Minimi -4,20 -4,90 -3,50 
Keskihajonta 1,82 2,02 1,63 
Vinous -1,19 -0,95 -1,18 
Huipukkuus 5,64 5,86 4,88 
Jarque-Bera 18,93 17,92 13,70 
Havaintojen lkm 36 36 36 
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Tuottojen keskihajontoja vertaillessa taulukosta 1 huomataan, että pääkaupunkiseudulla 

volatiliteetti oli korkein, joten pääkaupunkiseudun asuntojen tuottoihin on liittynyt suurin 

riski ja epävarmuus. Pääkaupunkiseudulla sekä tuottojen minimi että maksimiarvo oli 

suurin, mikä nostaa volatiliteettia. Kaikilla asuntomarkkina-alueilla tuottojen mediaanit 

näyttävät olleen suhteellisen lähellä keskiarvoaan. Mielenkiintoista on kuitenkin, että 

maantieteellisesti muualla Suomessa tuottojen mediaani oli kaikista korkein, vaikkakin 

keskiarvo matalin. 

 

Jakauman muotoa tutkitaan vinouden ja huipukkuuden tunnuslukujen avulla. Jos 

jakauma on normaalijakautunut niin valtaosa havainnoista keskittyy keskiarvon lähelle ja 

tällöin positiivisia ja negatiivisia poikkeamia on tilastossa suunnilleen yhtä monta eli 

jakauma on symmetrinen. Jakauman ollessa vino, sen huippu sijaitsee toisessa 

reunassa riippuen siitä onko arvo positiivinen vai negatiivinen. (Tilastokeskus 2014e) 

Huipukkuudella tarkoitetaan kuvaajan jakauman terävyyttä eli se mittaa muuttujan 

arvojen jakauman huipun korkeutta moodin ympärillä. Huipukkuuden arvon ollessa yli 

kolme, huipukkuus ylittää normaalijakauman. Korkeat huipukkuuden luvut viittaavat 

usein siihen, että suuri osa havainnoista on hyvin lähellä keskiarvoa. (Vaihekoski 2004, 

197) Normaalijakaumalla vinous on nolla ja huipukkuus kolme (Hill, Griffiths & Judge 

2001, 139). 

 

Jarque-Bera-testillä mitataan tuottojen normaalijakautuneisuutta. Jarque-Bera lasketaan 

jakauman vinouden ja huipukkuuden perusteella ja saatua arvoa verrataan 𝑥! –

jakaumaan taulukon arvoihin. Kahdella vapausasteella ja viiden prosentin kriittisellä 

arvolla 𝑥!-arvoksi saadaan 5,99 ja mikäli Jarque-Beran-testin arvo on pienempi kuin 

5,99 kyseinen aineisto on 5 prosentin riskitasolla normaalijakautunut. Nollahypoteesina 

testissä on, että aineisto on normaalijakautunut. (Hill et al. 2001, 139) Jarque-Bera on 

tässä tutkimuksessa laskettu EViews ohjelmalla. 

 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, asuntomarkkinoiden osalta huipukkuus saa positiivisia 

arvoja ja ylittää kolmen kaikilla maantieteellisillä alueilla, joten tuottojen jakaumat ovat 
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normaalijakaumaa terävämpiä. Sen sijaan vinouden arvot ovat negatiivisia kaikilla 

maantieteellisillä alueilla mikä viittaa siihen, että kaikki jakaumat ovat oikealle vinoja ja 

epäsymmetrisiä siten, että niissä arvot ovat kasautuneet eniten oikealle. Jarque-Bera-

testin tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että asuntomarkkinoiden osalta jakaumat 

eivät ole millään maantieteellisellä alueella normaalijakautuneita, joten nollahypoteesi 

jakaumien normaalijakautuneisuudesta voidaan hylätä. 

 

Taulukosta 2 havaitaan arvopaperimarkkinoiden neljännesvuosittaisia tuottoja kuvailevat 

tunnusluvut. On hyvä muistaa, että osakkeiden osalta tarkastelu rajoittuu OMX Helsinki 

25 hinta-indeksiin eli siinä ei ole huomioitu osingonmaksua. Tällä ei kuitenkaan pitäisi 

olla ratkaisevaa vaikutusta tulosten tulkinnan kannalta. 

 

Taulukko 2 Arvopaperimarkkinoiden prosentuaalisia neljännesvuosituottoja kuvailevat 
tunnusluvut ajanjaksolta 2005–2013 

Arvopaperimarkkinoiden Osake JVK 
tuotot (%)     
Keskiarvo 1,23 1,07 
Mediaani 4,52 1,08 
Maksimi 15,04 4,11 
Minimi -27,48 -2,48 
Keskihajonta 11,23 1,45 
Vinous -1,17 -0,09 
Huipukkuus 3,46 2,80 
Jarque-Bera 8,59 0,11 
Havaintojen lkm 36 36 

 

Taulukosta 2 voidaan todeta, että osakkeiden kvartaalituottojen keskiarvo on ollut vain 

vähän joukkovelkakirjalainoja parempi ja ero on hyvin pieni. Tuottojen mediaaneista 

huomataan, että joukkovelkakirjalainojen mediaani oli hyvin lähellä keskiarvoa, mutta 

osakkeilla se oli moninkertainen keskiarvoonsa nähden. Osakemarkkinoiden korkeaa 

mediaania voidaan selittää tarkastelemalla osakkeiden minimi- ja maksimiarvoja sekä 

keskihajontaa. Osakkeiden saama maksimiarvo on selvästi korkein kaikista 

tarkastelukohteista, mutta toisaalta myös minimiarvo on myös huomattavasti matalin. 
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Tämä selittää osakkeiden korkeaa volatiliteettia. Huomattavaa on, kuinka paljon 

osakkeiden tuotot ovat heilahdelleet joukkovelkakirjoihin verrattuna, jotka ovat selvästi 

olleet paljon riskittömämpiä volatiliteetilla mitattuna. Osakkeiden keskihajonta on lähes 

kahdeksankertaista joukkovelkakirjalainoihin verrattuna. 

 

Arvopaperimarkkinoiden tuottojen jakauman vinous on sekä osakkeilla että 

joukkovelkakirjalainoilla negatiivinen, vaikkakin joukkovelkakirjalainoilla luku on vain 

hieman nollan alapuolella. Jakauman voidaan olettaa olevan osakkeilla jokseenkin 

oikealle vino, kun taas joukkovelkakirjoilla jokseenkin symmetrinen arvon ollessa hyvin 

lähellä nollaa. Sekä osakkeilla että joukkovelkakirjoilla huipukkuudet ovat positiivisia. 

Osakkeiden huipukkuus on hieman yli kolme, mistä voidaan olettaa jakauman olevan 

hieman normaalijakaumaa terävämpi, kun taas joukkovelkakirjoilla huipukkuus jää 

hieman alle normaalijakauman terävyydestä. Jarque-Bera-testin tuloksia tarkasteltaessa 

havaitaan, että osakkeiden tuotot eivät noudata normaalijakaumaa arvon ollessa 

suurempi kuin 5,99. Sen sijaan joukkovelkakirjojen osalta testin nollahypoteesi jää 

voimaan, joten aineisto on normaalijakautunut. 

 

Kuvaaja 5 havainnollistaa tuottojen kumulatiivista kehitystä tutkimuksen 

tarkasteluperiodin ajalta. Kumulatiiviset tuotot olivat kaikkein korkeimpia 

asuntomarkkinoilla tarkasteluajanjakson lopulla vuonna 2013 ja kuten kuvaajasta 5 

ilmenee, asuntomarkkinoilla tuottojen kehitys oli myös tasaisinta. On hyvä muistaa, että 

asuntojen tuotoissa on huomioitu sekä pääoman arvonnousu sekä vuokrien nousu. 

Asuntomarkkinoiden hyviä tuottoja eteenkin pääkaupunkiseudulla voidaan osaltaan 

selittää pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen tavallista voimakkaammalla nousulla 

vuoden 2009 aikana, jolloin hinnat nousivat jopa 9,8 prosenttia vuoden aikana sekä 

harvinaisen matalalla korkotasolla ja toisaalta myös vuokra-asuntojen kovalla kysynnällä 

pääkaupunkiseudulla. 
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Kuvaaja 5 Kumulatiiviset tuotot 2005–2013 
 

Yllättävää on, miten hyvää ja tasaista tuottoa asunnot ovat tuottaneet koko 

tarkasteluperiodin aikana verrattuna arvopaperimarkkinoihin. Kuvaaja 5 havainnollistaa 

hyvin osakemarkkinoiden tuottojen voimakasta heilahtelua ja finanssikriisin vaikutus 

näkyy osakkeiden tuotoissa selkeästi, kun vuonna 2009 osakkeiden tuotot laskivat 

ennätysmatalalle. Asuntojen tuottoihin finanssikriisin vaikutus oli selvästi paljon 

vähäisempi. Mielenkiintoista on kuitenkin huomata joukkovelkakirjojen tuottojen tasainen 

kasvu vuoden 2008 jälkeen. Joukkovelkakirjojen tuottojen kasvuun on vaikuttanut 

korkotason lasku, koska korkojen laskiessa korkosijoitusten arvo nousee. 

Joukkovelkakirjalainat ovat tuottaneet yllättävän hyvin ja tasaisesti finanssikriisin jälkeen 

niiden matalaan volatiliteettiin nähden. 
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5.2 Tuottojen välinen korrelaatio 
 

Tuottojen korrelaatiot ilmenevät taulukosta 3. Asuntomarkkinat on jaettu sijainnin 

mukaan kolmeen maantieteelliseen alueeseen ja korrelaatiot on laskettu kaikkien 

muuttujien välille. 

 

Taulukko 3 Tuottojen korrelaatiot 

Tuottojen 
korrelaatiot JVK Osake Koko maa PKS 

Muu 
Suomi 

JVK 1         
Osake -0,485 1 

   Koko maa -0,099 0,395 1     
PKS -0,394 0,533 0,810 1 

 Muu Suomi -0,219 0,411 0,809 0,735 1 
 

Kovin yllättävää ei ole, että asuntomarkkinoiden eri alueiden väliset korrelaatiot ovat 

korkeita ja lähellä yhtä, joten Suomessa eri maantieteellisillä alueilla asuntojen tuotot 

ovat liikkuneet melko samansuuntaisesti. Suurin poikkeus oli pääkaupunkiseudun ja 

muun Suomen välisessä korrelaatiossa, joka oli kaikkein matalinta eri asuntomarkkina-

alueiden välisiä korrelaatioita tarkasteltaessa.  

 

Tarkasteltaessa tuloksia osakkeiden osalta, taulukosta 3 huomataan, että osakkeiden ja 

asuntomarkkinoiden välinen korrelaatio oli melko vähäistä korrelaatioiden ollessa välillä 

0,39–0,53. Samanlaisia tuloksia osakkeiden ja asuntomarkkinoiden korrelaatiosta oli 

saanut myös Falkenbach (2009, 23–28) suomalaisessa tutkimuksessaan. Myös 

Oikarinen (2007, 288–289) tutki väitöskirjassaan, että asuntojen ja osakkeiden väliset 

korrelaatiot ovat olleet keskimäärin Suomessa välillä 0,45–0,50. Edellisten 

tutkimustulosten perusteella tämän tutkielman tuloksia voidaan pitää melko odotettuina.  

 

Taulukkoa 3 tarkastelemalla voidaan todeta, että joukkovelkakirjat ovat korreloineet 

negatiivisesti kaikkien muuttujien kanssa. Pienin korrelaatio -0,485 ilmeni osakkeiden ja 

joukkovelkakirjojen välillä. Asuntomarkkinoiden ja joukkovelkakirjojen välillä matalin 
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korrelaatio mitattiin joukkovelkakirjojen ja pääkaupunkiseudun asuntojen välillä. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat  aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että joukkovelkakirjojen 

ja asuntojen välinen korrelaatio on pääsääntöisesti negatiivista (Falzon et al. 2003; 

Giorgiev et al. 2003; Falkenbach 2009). ja näin ollen asuntojen avulla on mahdollista 

saada hajautushyötyä eteenkin yhdistämällä portfolioon asuntoja sekä joukkovelkakirjoja.  

 

Mitattujen korrelaatioiden perusteella tutkimusajanjaksolla 2005–2013 tehokkain 

hajautushyöty asuntoihin sijoittamalla olisi saatu yhdistämällä portfolioon asuntoja 

pääkaupunkiseudulta sekä joukkovelkakirjalainoja. Jos olisi sijoitettu joukkovelkakirjoihin 

sekä koko maan asuntoihin, ei hajautushyöty olisi ollut yhtä tehokas, mutta kuitenkin 

tämäkin yhdistelmä olisi luonut hajauttamisen hyötyä sijoitussalkkuun. Sen sijaan 

osakkeiden lisääminen asuntoportfolioon ei tuonut yhtä tehokasta hajautushyötyä kuin 

joukkovelkakirjat, mutta osakkeiden avulla oli kuitenkin myös mahdollista saavuttaa 

rajallista hajautushyötyä sijoitusportfolioon.  

 

5.3 Menestyksen mittaus eri sijoituskohteissa sekä muodostetuissa portfolioissa 
 

Tässä tutkimuksessa menestystä mitataan Sharpen luvulla, joka kertoo riskiin 

suhteutetusta tuotosta. Tuoton ja riskin välistä suhdetta tutkitaan vähentämällä tuotosta 

(𝑅!)   riskitön korko (𝑅!  ) ja suhteuttamalla se volatiliteettiin (𝜎!). Eri tuottosarjojen sekä 

muodostettujen salkkujen Sharpen luvut ilmenevät taulukosta 4.  

 

Taulukko 4 Sharpen luku 

  Koko PKS Muu Osake JVK Salkku 1 Salkku 2 
  maa   Suomi         

Ri 2,29 2,45 2,18 1,23 1,07 1,46 1,74 
Rf 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
σi 1,82 2,02 1,63 11,23 1,47 3,70 1,15 

Sharpe 1,10 1,07 1,16 0,08 0,53 0,32 1,27 
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Kuten taulukosta 4 huomataan, kaikki Sharpen luvut ovat positiivisia ja  yksittäisiä 

tuottosarjoja tarkasteltaessa asuntomarkkinat ovat pärjänneet parhaiten myös tässä 

vertailussa. Asuntomarkkinat ovat päihittäneet arvopaperit kaikilla maantieteellisillä 

alueilla, joten riskinotto on ollut kannattavaa asuntoihin sijoittamalla. Mielenkiintoista on, 

että kaikkein korkeimman Sharpen luvun saa maantieteellisenä alueena muu Suomi, 

joten se on alueena tuottanut parhaiten riskiinsä nähden, vaikka sen keskimääräinen 

kvartaalituotto jäi asuntomarkkinoiden alhaisimmaksi. Alueellisesti muun Suomen 

asuntoihin sijoittaminen näyttäisi olevan riskiin suhteutetulta tuotoltaan houkuttelevin 

yksittäinen sijoitusvaihtoehto. On yllättävää, että pääkaupunkiseudun asuntoihin 

sijoittaminen ei tuonut yhtä hyvää riski-tuotto suhdetta ja tästä voidaan päätellä, että 

pääkaupunkiseudun hintojen nousu ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan niiden 

korkeaa volatiliteettia. 

 

Riskiin suhteutettu tuotto oli kaikista heikointa osakkeilla, vaikkakin Sharpen luku oli 

kuitenkin hieman positiivinen. Osakkeiden matalaan Sharpen lukuun vaikuttaa vahvasti 

osakkeiden tuottojen suuri keskihajonta. Voidaan päätellä, että osakkeisiin sijoittaminen 

ei koitunut erityisen kannattavaksi, joskin ylitti juuri ja juuri riskittömän koron tuoton. 

Joukkovelkakirjojen osalta riskiin suhteutettu tuotto jäi osakkeiden ja 

asuntomarkkinoiden välille ja oli näin ollen suhteellisen hyvä. 

 

Asuntojen tarjoamaa hajautushyötyä tutkittiin myös muodostamalla kuvitteellisia 

sijoitusportfolioita tarkasteluajanjaksolle 2005-2013 ja vertailemalla näiden avulla 

saatuja Sharpen lukuja. Kokeilemalla eri painotuksia erilaisissa portfolioissa pyrittiin 

löytämään korkeimman Sharpen luvun tarjoava sijoitusyhdistelmä. Portfolioita ei enää 

uudelleen painotettu tarkasteluperiodin aikana, koska asuntojen osalta se ei ole 

kovinkaan käytännönläheistä, sillä tällöin sijoittajan tulisi myydä tai ostaa uusia asuntoja 

aina painotuksia tehdessä, mikä on jossain määrin teoreettista, ellei asuntojen 

lukumäärä ole hyvin suuri.  
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Jos vuoden 2005 ensimmäisellä kvartaalilla olisi muodostettu salkku 1, johon olisi valittu 

yksi kolmasosa sekä koko maan asuntoja, osakkeita että joukkovelkakirjalainoja, olisi 

Sharpen luvuksi saatu 0,32. Tämä tulos ei ollut kovin hyvä, koska Sharpen luku nousi 

pelkkiin osakkeisiin verrattuna vain hieman, mutta jäi silti alle joukkovelkakirjojen. Myös 

volatiliteetti salkussa 1 oli melko korkea sen ollessa 3,70, johon osakkeet osaltaan 

vaikuttivat. Salkku 1 ei osoittautunut kovin kannattavaksi, koska finanssikriisin vaikutus 

osakkeiden tuottoihin oli niin merkittävä ja siten piti myös Sharpen lukua matalalla. 

 

Koska osakkeiden korkea volatiliteetti laski selvästi Sharpen lukua, tehtiin kokeilu, jossa 

osakkeet jätettiin kokonaan pois salkusta. Muodostettiin salkku 2, johon sijoitettiin 

vuoden 2005 ensimmäisellä kvartaalilla vain koko maan asuntoja sekä 

joukkovelkakirjoja, molempia 50 prosenttia. Tällä yhdistelmällä Sharpen luvuksi saatiin 

1,27 mikä oli parempi kuin minkään yksittäisen sarjan vastaava arvo.  Salkun 2 

volatiliteetiksi saatiin vain 1,15 mikä oli myös matalin kaikista sijoitusvaihtoehdoista. 

Tässä vaiheessa kokeiltu asuntojen suhteellisen osuuden lisääminen tai vähentäminen 

salkussa 2 ei enää vaikuttanut positiivisesti saatuun Sharpen lukuun. Näyttäisi siis siltä, 

että sijoitusportfolioon olisi kannattanut valita puolet asuntoja sekä puolet 

joukkovelkakirjoja parhaan hajautushyödyn saamiseksi Sharpen luvulla mitattuna.   
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä 

sekä asuntojen avulla saavutettavaa hajautushyötyä osana sijoitusportfoliota 

tarkasteluajanjaksolla 2005–2013. Vaikka yleisesti asuntosijoittamista pidetään 

suhteellisen matala riskisenä, on siinä kuitenkin monia huomioon otettavia asioita ja 

ominaispiirteitä. Tässä tutkielmassa perehdyttiin asuntosijoittamisen tyypillisimpiin 

riskeihin, joita sijoittajan olisi hyvä tiedostaa ja esitettiin myös keinoja niiden 

ehkäisemiseksi.  

 

Tutkimuksessa käytettiin Tilastokeskuksen ja Datastreamin neljännesvuosiaineistoa 

asunto- ja arvopaperimarkkinoiden osalta. Asuntomarkkinoiden kvartaalituottoja 

laskettiin kolmella maantieteellisellä alueella Suomessa (koko Suomi, muu Suomi ja 

pääkaupunkiseutu) ja tuottoja verrattiin OMXH 25-indeksin sekä Suomen valtion 

joukkovelkakirjalainojen tuottoihin. Asuntomarkkinoiden tuottoja laskettaessa huomioon 

otettiin hyväksi sekä pääoman arvonnousu että vuokrien nousu. 

Arvopaperimarkkinoiden osalta tuoton laskennassa huomioitiin vain pääoman kasvu ja 

niiden tuotot laskettiin logaritmisina. Tuottojen pohjalta laskettiin eri sijoituskohteille 

volatiliteetit mittaamaan riskiä ja menestystä mitattiin Sharpen luvulla. Tutkimalla 

tuottojen välisiä korrelaatioita sekä muodostamalla kuvitteellisia sijoitusportfolioita 

erilaisilla sijoitusyhdistelmillä ja painotuksilla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen, 

ovatko asunnot tuoneet hajautushyötyä sijoitusportfolioon eli onko niiden avulla pystytty 

parantamaan sijoitusportfolion riski-tuottosuhdetta.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan asuntosijoitusten avulla on mahdollista saada 

arvopaperimarkkinoita parempaa tuottoa osakkeita pienemmällä riskillä. 

Tarkasteluperiodin keskimääräisiä kvartaalituottoja tarkasteltaessa asunnot tuottivat 

selvästi parhaiten arvopaperimarkkinoihin verrattuna. Tutkielman tulokset vahvistavat 

yleistä näkemystä siitä, että asuntosijoitukset tarjoavat keinon parantaa sijoitusportfolion 

riski-tuotto suhdetta, koska tutkimuksessa todettiin asunto- ja arvopaperimarkkinoiden 
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välisen tuottojen korrelaation olevan matalaa tai jopa negatiivista. Matalin korrelaatio 

ilmeni pääkaupunkiseudun asuntojen sekä joukkovelkakirjojen välillä, vaikkakin 

joukkovelkakirjat korreloivat negatiivisesti myös koko asuntomarkkinoiden kanssa. Näin 

ollen paras hajautushyöty olisi saatu yhdistämällä sijoitusportfolioon asuntoja sekä 

joukkovelkakirjoja. Osakkeiden ja asuntomarkkinoiden korrelaatiot olivat välillä 0,39–

0,53, joten tästä voidaan päätellä, että pientä hajautushyötyä olisi saanut myös 

asuntojen ja osakkeiden yhdistelmällä vaikkakin hajautushyöty jäi näiden osalta 

rajallisemmaksi.  

 

Riskiin suhteutettua tuottoa mitattiin tutkielmassa Sharpen luvulla. Tulosten mukaan 

yksittäisistä sijoituskohteista tälläkin mittarilla parhaiten pärjäsivät asuntomarkkinat ja 

alueellisesti muu Suomi tuotti parhaiten riskiinsä nähden, mikä oli hieman yllättävää. 

Sen sijaan heikoin Sharpen luku mitattiin osakkeilla, joiden tuotto oli vain hieman yli 

riskittömän koron. Joukkovelkakirjat jäivät tällä mittarilla asuntomarkkinoiden ja 

osakkeiden väliin. Osakkeiden alhaiseen Sharpen lukuun vaikutti olennaisesti niiden 

korkea tuottojen volatiliteetti, minkä takia tehtiin kokeilu, jossa muodostettiin 

sijoitussalkku, johon valittiin ainoastaan koko maan asuntoja sekä joukkovelkakirjoja, 

molempia 50 prosenttia. Tällä asuntojen ja joukkovelkakirjojen yhdistelmällä saatiin 

Sharpen luvuksi 1,27 mikä oli huomattavasti korkeampi, kuin minkään yksittäisen sarjan 

vastaava luku. Myös tuottojen volatiliteetti oli tällä portfoliolla matalampi kuin yhdenkään 

muun sijoituskohteen keskihajonta. Tässä vaiheessa kokeiltu asuntojen suhteellisen 

osuuden lisääminen tai pienentäminen portfoliossa ei enää vaikuttanut positiivisesti 

Sharpen lukuun. 

 

Tutkimuksessa tehtiin myös kokeilu, jossa portfolio muodostettiin osakkeista, 

joukkovelkakirjoista ja koko maan asunnoista. Jokaisen paino portfoliossa oli yksi 

kolmasosa. Tällä yhdistelmällä saatiin Sharpen luvuksi vain 0,32, mikä ei tuottanut 

toivottua tulosta. On selvää, että osakkeilla oli tässä salkussa tuottoja laskeva vaikutus. 

Tutkimuksessa tehtyjen erilaisten variaatioiden perusteella korkein riski-tuotto suhde 
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olisi saatu valitsemalla salkkuun puolet joukkovelkakirjoja sekä puolet koko maan 

asuntoja, ja näin ollen asunnot olisivat tuoneet tehokkaan hajautuskeinon portfolioon. 

 

Tutkimuksen tarkasteluperiodi 2005–2013 oli haastava ja poikkeuksellinen ja varsinkin 

osakkeilla finanssikriisin vaikutus näkyy selvästi niiden heikoissa tuotoissa ja korkeassa 

volatiliteetissa. On kuitenkin selvää, että eteenkin finanssikriisin aikana asuntoja olisi 

kannattanut sisällyttää portfolioon tasoittamaan tuottojen heilahtelua, sillä 

osakemarkkinoiden romahtaessa asunnot pitivät pintansa suhteellisen hyvin. Myös 

asuntomarkkinoiden osalta tarkasteluperiodi oli poikkeuksellinen, koska finanssikriisin 

vaikutuksesta keskuspankit joutuivat laskemaan korkojaan, mikä on osaltaan tukenut 

asuntojen ostoa ja sitä kautta niiden hinta-kehitystä. Myös valtion joukkovelkakirjoja 

tarkasteltaessa tutkimusaika oli poikkeuksellinen, koska yleisen korkotason jatkuva 

lasku nosti joukkovelkakirjojen hintoja ja näin ollen vaikutti myönteisesti 

joukkovelkakirjojen tuottoihin. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset hyödyntävät kaikkia suorasta asuntosijoittamisesta 

kiinnostuneita henkilöitä. On kuitenkin muistettava, että tulokset perustuvat menneisiin 

tapahtumiin sekä haastavaan tarkasteluajanjaksoon ja sijoittajat ovat kuitenkin 

kiinnostuneita tulevaisuuden tuotoista. Tutkimuksen avulla on mahdollista oppia 

tunnistamaan asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä sekä tutkimus toimii myös apuna niille, 

jotka kenties pohtivat asuntosijoituksen kannattavuutta ja hyötyä sijoitusportfoliossa. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde aiheelle olisi tutkia kiinteistöihin sijoittavien REIT-

rahastojen suoriutumista ja verrata niiden menestymistä suoraan asuntosijoittamiseen 

sekä arvopaperimarkkinoihin. Lisäksi mielenkiintoista olisi tutkia tarkemmin suorien 

asuntosijoitusten maantieteellistä hajautusta Suomessa, koska asuntosijoittamisesta 

kiinnostuneena olisi mielenkiintoista vertailla muun muassa asuntojen tuottoja sekä 

riskiä kaupunkitasolla Suomessa.   
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