Lappeenrannan teknillinen yliopisto
School of Business and management
Kandidaatintutkielma
Talousjohtaminen

Asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinta
Identififying and Managing Risk in Real Estate Investing
1.1.2017

Tekijä: Eetu Kauppila
Ohjaaja: Helena Sjögrén

TIIVISTELMÄ
Tekijä: Eetu Kauppila
Tutkielman nimi: Asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinta
Koulutusohjelma: kauppatieteiden kandidaatti, talousjohtaminen
Tiedekunta: School of Business and Management
Ohjaaja: Helena Sjögrén
Kandidaatintutkielma: 37 sivua, 7 kuviota ja 1 liite
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja
niiden hallintaa. Tutkimuksen alussa päämääräksi määriteltiin, että tutkimuksen
avulla saataisiin tiedostettua merkittävimmät asuntosijoittamisen riskit sekä löytää
konkreettisia keinoja riskien tiedostamiseen ja hallintaan Suomen asuntomarkkinoilla
toimittaessa. Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin aluksi yleisesti
kiinteistövarallisuutta, kiinteistösijoittamista, riskejä ja riskinhallintaa, minkä jälkeen
tarkasteluja kohdennettiin juuri asuntosijoittamisen riskeihin ja riskienhallintaan.
Työ toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkielman empiirinen
osuus toteutettiin haastattelemalla kahta asuntosijoittamiseen perehtynyttä henkilöä.
Haastattelut

toteutettiin

marraskuussa

ja

joulukuussa

2016.

Haastatteluilla

kartoitettiin, mitä riskejä haastateltavat itse näkivät asuntosijoittamisessa ja miten he
ehkäisivät tai hallitsivat tiettyjä riskejä.
Tutkielman lopputuloksena voidaan todeta, että ei ole yhtä oikeaa tapaa hallita
riskejä, koska sijoittajat ovat erilaisia ja haluavat sijoittaa erilailla. Asuntosijoittajat
kuitenkin tiedostavat hyvin, mitä riskejä asuntosijoittamiseen liittyy ja miten niitä
voidaan hallita. Tuloksissa korostui likvidin rahan tärkeys ja riskien tiedostaminen.
Asuntosijoittajan on tärkeintä löytää itselle soveltuva polku ja pysyä uskollisena sille.
Lisäksi empiirisen osuuden perusteella havaittiin, että

asuntosijoittajien mielestä

toiset riskit nousivat esille enemmän kuin toiset. Muun muassa korkoriski miellettiin
asuntosijoittamisessa riskeistä merkittävimmäksi.
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The purpose of this research paper is to examine the risks involved in real estate
investing and the measures to control them. In the beginning the purpose of this
paper was to identify the most significant risks in real estate investing and to
determine tangible methods of recognizing and controlling these risks when
operating in the Finnish housing market. In the theoretical part of the paper real
estate capital, real estate investing, risks and managing risks were examined at a
general level. After this the examination was allocated more specifically towards risks
in real estate investing and risk management.
The paper was carried out with a qualitative research method. Interviewing two
people with vast knowledge of real estate investing completed the empirical segment
of the paper. The interviews were carried out in November and December of 2016.
The purpose of the interviews was to survey what the interviewees saw as risks in
real estate investing and how they counteracted or controlled those risks.
As a conclusion to the paper we can establish that there’s no single correct way to
manage risks, since investors are different and willing to invest differently. However,
real estate investors acknowledge the risks involved in real estate investments and
know how to manage them well. The results of the research highlighted the vitality of
liquidity and acknowledging the risks involved. It’s important for a real estate investor
to find their own path and stay committed to it. In addition, the empirical segment of
the paper brought up that real estate investors felt like some risks stood out more
than others. For example, interest rate risk was perceived as the most significant risk
in real estate investing.
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1.JOHDANTO

Matalat korot, asuntojen suotuinen hintojen kehitys sekä vähäinen hintojen ja
vuokrien heilahtelu on lisännyt asuntosijoittamisesta kiinnostuneiden määrää (Kaarto
2015, 23; Orava & Turunen 2013, 5). Muun muassa näistä syistä asuntojen
ostaminen ja vuokraaminen säästö- tai sijoitustoimena on kasvattanut merkittävästi
suosiotaan 2000-luvulla niin yritysten- kuin yksityistenkin asuntosijoittajien mielissä.
Asuntosijoittamiseen liittyy erinomaisista kokemuksista huolimatta huomattavia
riskejä, jotka askarruttavat sijoittajia. Nämä riskit voidaan luokitella tiedostettaviin –ja
ei itsestä tiedostettaviin riskeihin (Orava & Turunen, 2013, 197). Tässä tutkielmassa
on tarkoitus tutkia riskejä, jotka voidaan ennakoida ja tiedostaa. Tutkielman aihe on
kiistatta ajankohtainen, sillä aiheesta ei juurikaan ole tehty aiempaa tutkimusta,
aiheen trendinomaisesta nosteesta huolimatta.

1.1 Tutkimuksen taustaa
Nykypäivänä asuntosijoittaminen on noussut merkittäväksi sijoitusinstrumentiksi
muiden sijoitusinstrumenttien rinnalle (Puttonen & Kivisaari 1997, 165-166). Etenkin
tästä syystä myös median kiinnostus asuntosijoittamista kohtaan on kasvanut, jonka
seurauksena ilmiö onkin ollut viime aikoina paljon esillä.
Artikkelissa ”Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina”

Koro-Kanerva,

Toivonen, Juntto ja Viita (2010) kertovatkin, että Suomessa lähes kolmannes kaikista
kotitalouksista asuu vuokra-asunnossa. Vuokra-asuntojen määrän voidaan todeta
olevan suhteellisen merkittävä. Helsingissä vuokra-asuntojen määrä on kivunnut
lähes 47 prosenttiin (Tilastokeskus 2016a). Yksityiset vuokranantajat hallinnoivat jo
2/3 osaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista (Vuokranantajat 2016). Tästä syystä
asuntosijoittamisen suosiota voidaan kuvailla jo lähes kansankapitalismina.
Ajatus asunnon ostamisesta velkavipua hyödyntämällä ja sen vuokraamisesta niin,
että vuokralaisen vuokra kattaa lainan lyhennyksen ja korot on varsin kannattava.
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Pitkäjänteisesti toteutettuna tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen kasvattaa
asunnon omistajan varallisuutta lainanlyhennyksien kumuloituessa. Suomalaisten
luottamus asuntosijoittamiseen tukeutuu siihen, että vuoden 1990 jälkeisen laman
jälkeen asuntojen hinnat ovat pääsääntöisesti nousseet ja asuntolainojen korot
pysyneet matalina (Suomen Pankki 2016). On kuitenkin vaarallista luottaa siihen,
että tämän kaltainen suunta pysyy jatkossakin. Asuntosijoittaja ei myöskään saisi olla
uskossa, että pankki joustaa mikäli asuntosijoittajan suunnitelmat eivät toteudu
odotetusti. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Pauna huomauttaakin,
että

”Brexit-järistys, BASEL IV-pankkisäätely, Covered Bond –rahoitus ja

kaupungistuminen tekevät aika lailla tyhjäksi sen mantran, mitä on innokkaasti viljelty
viimeiset 10 vuotta. Asuntosijoittaminen ei ole enää oikotie varakkaisiin eläkepäiviin,
päinvastoin.” (Suomen Hypoteekkiyhdistys 2016). Tämän vuoksi asuntosijoittamisen
riskit ja niiden tunteminen sekä hallinta korostuu entistä enemmän tämän kaltaisessa
heikossa ja arvaamattomassa taloustilanteessa.

1.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet
Tutkielman päätavoitteena on selvittää millä tavalla asuntosijoittaja voi suojautua ja
hallita

riskejä.

Tarkoituksena

on

perehtyä

kiinteistövarallisuuden

ja

kiinteistösijoittamisen kautta asuntosijoittamiseen ja selvittää minkälaiset seikat
nousevat

esiin,

kun

puhutaan

asuntosijoittamiseen

kohdistuvista

riskeistä.

Tarkoituksena on siis määrittää konkreettisia keinoja kuinka asuntosijoittaja voi
välttää ja hallita riskejä monipuolisen ja perusteellisen tarkastelun avulla. Näin ollen
tutkimuksessa yritetään tutkia mahdollisimman tarkasti mitä ominaispiirteitä riskeihin
ja riskinhallintaan liittyy Suomen markkinoilla kohdistuvassa asuntosijoittamisessa.
Tutkielma rakentuu

päätutkimusongelman ja alatutkimusongelmien ympärille.

Alatutkimusongelmien

avulla

pyritään

muodostamaan

päätutkimusongelmasta.
Tutkimusongelma:
*Miten asuntosijoittaja voi hallita riskejä?

kattavampi

käsitys
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Alatutkimusongelmat:
* Millaisia ominaisuuksia kuuluu kiinteistövarallisuuteen ja
kiinteistösijoittamiseen?
*Mitä eri riskejä asuntosijoittamisessa on havaittavissa?
*Tunnistaako sijoittajat mahdolliset asuntosijoittamisen riskit?

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset
Tuomi ja Sarajärvi (2009,18) toteavat, että tutkimuksen viitekehyksenä on tarkoitus
kuvata tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. He myös
tarkentavat, että viitekehys ei kuitenkaan ole pelkkä kuvaus erilaisten asioiden
merkityksestä jossain järjestyksessä ilman käsitteellistä tarkennusta. Toisin sanoen
tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen luomat käsitteiden väliset merkityssuhteet luovat
raamit viitekehykselle.
Tämän tutkielman viitekehyksen luo asuntosijoittaminen ja siihen liittyvät riskit. Alla
olevan kuvion 1. avulla pyritään hahmottamaan tutkimuksen teoreettista viitekehystä
eli tutkimuksen näkökulmaa, josta tutkimuksen aihetta tarkastellaan.
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Kiinteistövarallisuus

Asuntosijoittaminen

Riskit ja niiden
hallinta

Asunnon
vuokraamiseen
liittyvät riskit

Taloudelliset riskit

Muut mahdolliset
riskit

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys
Tutkimusalue

on

rajattu

maantieteellisesti

tarkastelemaan

asuntosijoittamis-

markkinoita ainoastaan Suomessa. Eri maiden välillä on asuntomarkkinoita koskevia
lainsäädännöllisiä eroavaisuuksia. Tästä syystä tutkielma on rajattu koskemaan vain
Suomen asuntomarkkinoita. Lisäksi tarkastelu on rajattu ensisijaisesti yksittäisten
sijoittajan

näkökulmasta

tarkasteltaviin

riskeihin

ja

riskinhallintaan,

kun

sijoituskohteena on vanhat osakeasunnot. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle jäävät
muun muassa institutionaaliset sijoittajat sekä kokonaisiin kiinteistöihin kohdistuvat
sijoitukset.

1.4 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne
Tämä

tutkielma

suoritetaan

laadullisena

eli

kvalitatiivisena

tutkimuksena.

Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jonka avulla pyritään tavoittamaan
löydöksiä ilman tilastollisia menetelmiä (Kananen 2012, 29). Tutkielman alun
teoreettisessa osuudessa on hyödynnetty aineistona kiinteistöalan kirjallisuutta ja
tieteellisiä artikkeleita. Teoriaosuudella pyritään rakentamaan käsitys siitä mitä
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asuntosijoittamiseen liittyvät riskit ovat ja sitä miten niitä voitaisiin hallita.
Tavoitteeseen

pyritään

päästä

kiinteistövarallisuudesta

ja

muodostamalla

kiinteistösijoittamisesta,

ensiksi
jonka

kattava
jälkeen

käsitys
siirrytään

tarkastelemaan asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja siihen liittyvää riskinhallintaa.
Tutkielma koostuu kuudesta eri luvusta. Ensimmäinen luku johdattaa tutkielman
aihepiiriin, esittelee tutkimusongelman ja -tavoitteet, rajaukset, tutkimusmenetelmät
sekä keskeiset käsitteet. Tutkielman toinen ja kolmas luku muodostavat tutkielman
teoreettisen

osuuden.

Toisessa

luvussa

käydään

läpi

kiinteistövarallisuutta,

kiinteistösijoittamista, riskejä ja niiden hallintaa niihin liittyvien keskeisten käsitteiden
ja menetelmien kautta. Kolmas luku pitää sisällään asuntosijoittamiseen kohdistuvat
riskit ja niiden hallinnan. Neljäs ja viides luku muodostavat tutkielman empiirisen
osion. Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkielman yhteenveto ja johtopäätökset.

1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Suora kiinteistösijoittaminen on yleisin tapa sijoittaa kiinteistöihin. Sillä tarkoitetaan
kokonaisten kiinteistöjen lisäksi sijoittamista asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden
osakkeisiin. Suorassa kiinteistösijoittamisessa tuotto koostuu vuokratuotoista, sekä
kohteen mahdollisesta arvonnoususta. (Rakli 2016) Kaarto, Orava ja Turunen (2015,
25-28; 2013, 17-20) toteavat, että suorassa kiinteistösijoittamisessa on useita hyviä
syitä, kuten vakaa kassavirta, positiivinen hintakehitys, vaikutusmahdollisuudet sekä
eettisyys. Kiinteistöihin liittyy myös rajoitteita kuten suuri rahallinen sitouttaminen.
Epäsuoralla

kiinteistösijoittamisella

tarkoitetaan

sijoittamista

erilaisiin

kiinteistösijoitusrahastoihin ja sijoitusyhtiöihin (Rakli 2016). Nämä rahastot ja yhtiöt
voivat olla julkisesti listattuja tai listaamattomia. Suoraan kiinteistösijoittamiseen
verrattuna tämä sijoitusmuoto tarjoaa skaalaetuja
Skaalaetuja

muodostuu,

kun

(Orava & Turunen, 2013, 99).

kiinteistösijoitusrahastojen

ja

sijoitusyhtiöiden

sijoitukset jakaantuvat useisiin kohteisiin samanaikaisesti, jolloin keskimääräiset
kustannukset laskevat ja sijoittajan riski pienenee (Skanska 2016).
REM (Real estate management) Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan kaikkien
kiinteistöihin

kytkeytyvien

toimintojen

taloudellista

ja

tarkoituksenmukaista
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hallinnoimista. Nämä toiminnat

liittyvät

kiinteistöjen hankintaan, omistuksen

aikaiseen hallintaan ja myyntiin tai muunlaiseen kiinteistöstä luopumiseen sekä
edellisten toimintojen suunnitteluun. Omaisuudenhoidossa kiinteistöä tarkastellaan
sijoittajan tai omistajan näkökulmasta. Siitä voidaan käyttää myös termejä
kiinteistöomaisuuden

hoito

tai

kiinteistövarallisuuden

johtaminen.

Omaisuudenhoito on kiinteistöjohtamista, jonka tarkoituksena on vastata tietyn
kiinteistösijoitussalkun rakenteen hallinnoimisesta ja hoitamisesta hankkimalla,
myymällä ja kehittämällä kiinteistöjen kannattavuutta. (Leväinen 2013, 27-28)
Velan vipuvaikutuksella tarkoitetaan jonkin sijoituksen oman pääoman tuoton
lisäämistä,

hyödyntämällä

vieraan

pääoman

suhteellista

osuutta

kohteen

rahoituksessa (Allen, Breakey, & Myers 2010, 250-251; Dammon & Lemma 1988).
Oikeaoppisesti käytettynä velkavipu antaa asunnosta kohtuullisella riskillä sellaista
tuottoa, joka osakkeista saatuna vaatisi jo runsaasti taitoa ja hyvää onnea (Kaarto
2015, 25).
Korkoa korolle- periaate on asuntosijoittamisessa tärkeä elementti. Koronkorko
perustuu rahan aika-arvoon, josta käytetään nimitystä korko. Sillä pyritään
kasvattamaan tuottoja niin, että se kasvattaa korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi.
(Canellos & Kleinbard 1982) Oheinen kuvio 2. pyrkii havainnollistamaan, kuinka
koronkorko auttaa sijoittajaa maksimoimaan voittoa.

Tuotto

Korkoa Korolle

Korko
Koronkorko

Aika

Kuvio 2. Korkoa korolle- Periaate
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2. KIINTEISTÖVARALLISUUS JA RISKINHALLINTA

Koko

kiinteistötoimialan

ja

siihen

liitetyn

varallisuuden

osuus

Suomen

kansantaloudesta on niin merkittävä, että asunto- ja kiinteistömarkkinoiden
toimivuudella tai toimimattomuudella on hyvin laajat vaikutukset. Sitä voidaan pitää
siis yhtenä Suomen kansantalouden peruspilarina. (Kasso 2014, 6; Rakli 2014)
Tässä luvussa tarkastellaan ensiksi kiinteistövarallisuuteen ja kiinteistösijoittamiseen
liittyviä ominaispiirteitä, minkä jälkeen perehdytään siihen mitä riskit ja riskinhallinta
ovat. Tämän jälkeen tarkastellaan asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja niiden
hallinnointia.

2.1 Mitä on kiinteistövarallisuus?
Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maapohjan ja rakennuksen kokonaisuutta, joka
voidaan

jakaa

yhtiömuotoisesta
rakennuksen

erilaisiin

määräosaisiin

omistuksesta,
omistaa

jolla

tavallisesti

omistusosuuksiin.

tarkoitetaan

sitä,

että

osakeyhtiömuotoinen

Usein

puhutaan

maapohjan
yhtiö,

ja

johon

osakkeenomistajat käyttävät kiinteistöä koskevaa päätösvaltaa (Kasso 2014, 1).
Kiinteistöille on ominaista pääomien suuri sitoutuminen, mikä on merkittävä tekijä
organisaatioiden taloudessa. Pääoman suuri sitoutuminen aiheuttaa epälikvidisyyttä,
koska kiinteistön realisoiminen on aikaa vievää. Suomen kiinteistövarallisuus vuonna
2010 on yli 70 % koko Suomen varallisuudesta (Leväinen 2013, 12-13).
Leväisen (2013, 30) mukaan kiinteistö onkin erittäin merkittävä varallisuustekijä, jota
ylläpidetään ja kasvatetaan kiinteistöjohtamisella (REM). On kuitenkin hyvä ottaa
huomioon, että kiinteistön omistaja on taho, jolla on oikeus päättää siitä miten ja
kuinka varallisuutta ylläpidetään eli vastata kiinteistön omaisuudenhoidosta.
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2.2 Kiinteistösijoittaminen
Kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan konkreettisen omaisuuden tai konkreettiseen
omaisuuden osakkeiden hankkimista (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2007, 115).
Kiinteistösijoittamisessa pyritään saavuttamaan tuottoa sitomalla pääomaa erilaisiin
kiinteistöihin. Kiinteistösijoittaminen on erilaisten kiinteistöjen kuten asuntojen tai
toimisto-, tuotanto tai liiketilojen ostamista ja vuokraamista.
Kiinteistösijoitusmarkkinoiden omistusrakenne on Suomessa monipuolistunut 2000luvun

aikana.

Sitä

selittää

ulkomaisten

sijoittajien

kiinnostus

Suomen

kiinteistömarkkinoihin. Tämän lisäksi myös uudet kotimaiset kiinteistörahastot ovat
lisänneet kiinteistösijoittajien määrää. (Rakli 2014) Nykyaikana kiinteistösijoittaminen
onkin

sijoituskohde

Kiinteistösijoittamiseen
kiinteistömarkkinoita

niin

yksityisille

liittyy

kuitenkin

pidetään

(Valtiovarainministeriö 2006, 91).

kuin

institutionaalisille

erityisasiantuntemusta,

soveliaampina

sijoittajille.

mistä

institutionaalisille

johtuen
sijoittajille

Tähän voi olla syynä se, että kiinteistöjä

sovelletaan usein tuotanto- ,liike- , tai toimistotiloiksi, minkä seurauksena sijoittajan
rooli

kiinteistöön

kohdistuvassa

teknisessä

ylläpidossa

korostuu

enemmän.

Kiinteistösijoittajat näkevät usein kiinteistön investointina ja tuottona, sillä kiinteistön
tarkoitus on muodostaa kassavirtaa. Mikäli kassavirtaa ei synny, on kiinteistö
sijoituskohteena arvoton. (Leväinen 2013, 31) Tästä syystä menestyksekäs
kiinteistösijoittaminen vaatii tehokasta vuokralaisten hallinnointia ja teknistä ylläpitoa
(Olkkonen, Kaleva, Land 1997, 16). Kiinteistösijoittaminen eroaa merkittävästi
esimerkiksi osakkeista, sillä kiinteistösijoitusten hallinnointi on työläämpää ja se vie
enemmän aikaa. (Bushrod 2005, 50; Kaiser 2005) Sijoitusvaihtoehtojen määrän
kasvaessa myös erilaiset epäsuorat kiinteistösijoituskanavat tarjoavat houkuttelevia
vaihtoehtoja yksityisille sijoittajille (VVM 2006, 91).
Vuokramarkkinoiden merkitys on kasvanut omistusasumismarkkinoiden rinnalla.
Ihmisten käsitykset omistusasumisesta ovat murroksessa. Nykypäivänä ihmiset
saattavatkin arvostaa enemmän helppoutta ja vaivattomuutta, joka mahdollistuu
vuokra-asumisessa. Tämä edesauttaa kiinteistösijoittamisen perusedellytystä siitä,
että vuokramarkkinoilla on kysyntää. Vuokratuottojen lisäksi kiinteistöjen tuotto
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koostuu

myös

mahdollisesta

kohteen

arvonnoususta

(Kallunki

2002,

25).

Kiinteistösijoittajan kaupankäynnin yhtenä kaikista perusedellytyksistä on loppujen
lopuksi se, että kiinteistöihin sijoitetuille pääomille saadaan sijoituksen riskitasoa
vastaava tuotto (Rakli 2014).

2.3 Asuntosijoittaminen
Asuntosijoittaminen poikkeaa kiinteistösijoittamisesta siten, että siinä keskitytään
ostamaan asuinhuoneistoja asunto-osakeyhtiöistä. Asunto-osakkeeseen liittyy myös
ominaisuuksia, kuten ostajan oikeus huoneiston hallintaan ja velvollisuus vastata
taloyhtiön

velvoitteista,

kuten

vesi

–ja

remonttimaksuista.

(Minilex

2016).

Tavallisimpia syitä asuntosijoittamiseen ovat vahva inflaatiosuoja, hajauttamisedut
osakemarkkinoihin verrattuna sekä vakaa kassavirta (Anson, Hudson-Wilson &
Fabozzi, 2005). Asuntosijoittaminen tarjoaa sijoittajalle kohtuullisen korkeaa, noin 5-6
prosentin vuokratuottoa. (Orava & Turunen 2013, 18) Seuraavassa kuviossa 3.
pyritään havainnollistamaan, sitä miten nettotuotot ja keskihajonta vaihtelevat eri
kiinteistövarallisuusmuotojen välillä.
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Nettotuotto
aste

Hotellit

Asunnot
Toimistotilat

Teollisuustilat

Liiketilat

Keskihajonta / Vuosi (%)
Kuvio 3. Eri kiinteistöjen tuottavuuksia (Kaleva & Olkkonen 1995, 15)
Asuntosijoittamiseen liittyy oleellisesti erilaisia strategioita. Osa sijoittajista painottaa
arvonnousua tärkeänä tuoton muodostumisessa, kun taas osa kokee säännöllisen
kassavirran tärkeämmäksi. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että pelkkään arvonnousuun
pohjaava strategia on lyhyellä aikavälillä usein kannattamaton (Vuokranantajat
2016).

2.4 Kiinteistösijoittamisen riskit ja niiden hallinta
Sanana ”riski” on todennäköisesti peräisin navigoinnista merellä. Kreikkalaisperäinen
sana ”rhi zikon” lienee symboloinut karia ja kansanlatinan ”risicare” karin kiertämistä.
Arkikielessä sanaa ”riski” käytetään kuvaamaan sitä vaaraa ja epätietoisuutta, joka
liittyy onnettomuuden mahdollisuuteen. (Kuusela & Reijonen 1998, 16)
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Riski ja riskinhallinta voivat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Tässä tutkielmassa riski
määritellään Suomen standardisoimisliiton (SFS-IEC-60300-3-9) mukaan määrätyn
vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden tai –todennäköisyyden ja seurauksen
yhdistelmäksi. Riski on menetyksen, tapaturman, vahingon tai häviön mahdollisuus
tulevaisuudessa. Sen syynä voi olla jokin erityinen ennalta määrittämätön tekijä.
Slovic (1987) määrittelee riskin kohdehenkilön subjektiiviseksi näkemykseksi
lopputuloksesta. Hän myös korostaa, että riskinäkemys muuttuu kohdehenkilön
tietotason muuttuessa. Kuusela ja Reijonen (1998, 5) yhtyvät Slovicin riskin
määritelmään

toteamalla,

että

”Riskit

ovat

osa

jokapäiväistä

elämäämme.

Riskienhallintaa harjoitetaan yleisesti tervettä järkeä, tietoa, kokemusta ja vaistoa
apuna käyttäen. ” Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten riskit ja niiden hallinta liittyvät
kiinteistösijoittamiseen.

2.4.1 Riskit
Kiinteistöihin, kuten mihin tahansa sijoituskohteisiin liittyy aina huomattavia riskejä.
Kiinteistöjen

sitoessa itseensä suuren määrän pääomaa, on kiinteistösijoitusten

tuottojen maksimointiin liittyvä riski suhteellisen suuri. Kiinteistömarkkinoilla riskit on
jaettu eri riskitasoihin tuoton odotusarvon perusteella. Riskitasot voidaan jakaa
kolmeen eri luokkaan. Korkein riski ja suurin tuotto-odotus littyy niin sanottuihin
opportunistic-sijoituksiin. Toiseksi korkein riskitaso on value added- taso. Pienimmän
riskin ja matalimman tuoton sijoituksia kutsutaan puolestaan nimellä core. (Anson et
al. 2005) Alla olevan kuvio 4 avulla hahmotetaan sitä, kuinka riskitason noustessa
myös sijoituksen tuotto-odotus kasvaa ja sen tavoitettavuus hankaloituu. Kuvion
pyramidi on muodoltaan esimerkillinen havainnollistamaan riskitason ja tuottoodotuksen käyttäytymistä.
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Opportunistic=Riskitaso
ja tuotto-odotus korkea

Value added= Keskitasoinen
riskitaso ja tuotto-odotus

Core= Matala riskitaso ja tuotto-odotus

Kuvio 4. Riskin –ja tuoton määrittelyn tasot (Anson et al. 2005)

Kiinteistösijoituksiin liittyviä riskejä voidaan luokitella usealla tavalla. Tärkeimmiksi
riskeiksi muodostuvat rahoitusvastuut, likviditeetin puute, hallinnoinnin vaikeus sekä
omaisuuden

arvonmäärityksen

ongelmat.

(Haight

&

Singer

2005,

14-18)

Kiinteistösijoittamisessa tyypillisimmät riskit ovat kuitenkin kohteen vuokraukseen ja
suunnitteluun liittyvät epävarmuudet. Kiinteistön vuokrauksen kannalta sijoittaja ei voi
koskaan etukäteen olla tietoinen vuokralaisen tosiasiallisesta maksukyvystä. Myös
yhteiskunnalliset suunnittelun vaikutukset heijastuvat tyypillisesti kiinteistösijoituksiin.
Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös kiinteistösijoittamiseen liittyy verotuksellisia
ja informatiivisia riskejä (Kaleva & Olkkonen 1996, 12-13).

2.4.2 Riskinhallinta
Yksittäisten sijoitusten tuottoja maksimoitaessa myös sijoituksen riski kasvaa (Kahra,
Kanto & Kuusela 2005, 78). Tästä syystä riskien tiedostaminen ja niihin oikealla
tavalla asennoituminen on tärkeää, jotta niitä voitaisiin hallita. Kuten mikä tahansa
sijoitustoiminta myös kiinteistösijoittaminen pitää sisällään riskejä, jotka ovat
ulkopuolisia itsestään riippumattomia riskejä. Nämä ovat riskejä, joita ei kyetä
koskaan

kokonaan

välttämään.

Seuraavaksi

perehdytään

siihen,

miten
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kiinteistösijoittaja voi hallita tiedostettavia riskejä. Kiinteistösijoittamiseen liittyvät
tiedostettavat riskit vaihtelevat sijoittajan kokemuksesta ja osaamisesta riippuen
(Orava & Turunen 2013, 197). Kiinteistösijoituksiin liittyviä riskejä voidaan pyrkiä
vähentämään perehtymällä sijoituskohteeseen huolellisesti. Niitä voidaan myös
pyrkiä vähentämään jakamalla omistusta esimerkiksi sijoituskumppanin kanssa.
Riskiä voidaan myös pienentää esimerkiksi huolellisilla neuvotteluilla, jolla pyritään
epäsymmetrisen

informaation

minimoimiseen.

Sijoittajan

tulisi

myös

velkavipua oman riskinottokykynsä mukaisesti (Kaleva et al. 1997, 197-199).

käyttää
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3. ASUNTOSIJOITTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN
HALLINTA
Tässä

luvussa

on

tarkoitus

esitellä,

minkälaisia

keskeisimpiä

riskejä

asuntosijoittamiseen liittyy ja miten niitä voidaan hallita. Siitä huolimatta, että
asuntosijoittaminen mielletään vähäriskisenä ja vakaana sijoitusmuotona, liittyy
siihen huomattavia riskejä. Nämä riskit eivät kuitenkaan ole kaikille asuntosijoittajille
samoja,

sillä

niihin

vaikuttaa

sijoittajan

kokemus

ja

osaaminen.

Lisäksi

asuntosijoittamisen riskeihin vaikuttaa muun muassa velan määrä, asuntojen sijainti,
koko, kunto ja vuokralaisen valinta (Orava & Turunen 2013, 197).
Tutkielmassa asuntosijoittamisen riskit ja riskinhallinta on jaettu kolmeen eri
kategoriaan

niiden

luonteen

mukaan.

Taloudellisiin

riskeihin,

asunnon

vuokraamiseen liittyviin riskeihin ja muihin mahdollisiin riskeihin. Tarkoituksena on
ensin kertoa riskeistä, jonka jälkeen tarkastellaan kuinka niitä voidaan pyrkiä
minimoimaan ja hallitsemaan.

3.1 Taloudelliset riskit
Taloudelliset riskit joita tutkielmassa käsittellään ovat hintariski ja korkoriski. Nämä
ovat riskejä, joita kohdistuu asunnon hinnan muodostumiseen ja asunnon
rahoittamiseen. Korkoriskiin liittyy lisäksi vahvasti ominaispiirteenä siihen liittyvä
inflaatioriski, joka tuodaan esille korkoriski kappaleen yhteydessä.

3.1.1 Hintariski
Kun asuntosijoittamisessa puhutaan hintariskistä, sillä tarkoitetaan asunnon
markkinahinnan merkittävää putoamista. (Leväinen 2013. 209) Hintariski kuitenkin
konkretisoituu vasta myytäessä kohdetta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa
vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi on kuitenkin ollut aikojen saatossa
nouseva, 1990-luvun lamaa huomioimatta. joka voidaan huomata alla olevasta
kuviosta 5.
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Vanhojen kerrostalojen reaalihintaindeksit
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0,0

Kuvio 5. Vanhojen kerrostalojen reaalihintaindeksit (Tilastokeskus 2016b)
Asuntomarkkinoilla on tyypillistä hintojen voimakaskin muuttuminen. Hintojen
kohoamista ei voida pitää itsestäänselvyytenä, vaan asuntomarkkinoilla voidaan
kokea myös näkyvä hintojen lasku tai jopa romahdus. Suomessa 1990-luvulla
asuntomarkkinat kokivat shokin, kun asuntojen tarjonta kasvoi ja kysyntä väheni
merkittävästi. (Kiander 2001, 23) Tämä näkyi asuntojen hintojen laskuna, joka oli
Suomessa

historiallisesti

ennennäkemätön

ilmiö

(Bordes

1993,

42).

Myös

Yhdysvalloissa 2007 alkaneen subprime-kriisin myötä asuntojen hinnat kääntyivät
hetkelliseen laskuun (Curcio, Anderson & Guirquis 2014, 64).
Quan & Titman (1997, 22) muistuttavat, että suhdannesyklin vaihe vaikuttaa myös
asuntomarkkinoiden hintoihin. Laskusuhdanteessa niin sanotut paremmat kohteet
käyvät

ensin

kaupaksi,

asuntomarkkinoilla.

mikä

Hintariskiin

saattaa

vaikuttaa

aluksi
vahvasti

peittää

hintojen

kysynnän

sekä

laskun
tarjonnan

muutokset ja se, etteivät ne enää kohtaa toisiaan (Leväinen 2013, 209). Tarjonnan
ollessa suurempaa, on asuntojen hintojen laskuun kohdistuva paine suurempi, jolloin
asuntojen hinnat kääntyvät luonnollisesti laskuun. Lisäksi asuntosijoittamisessa tulee
ottaa huomioon myös se, että hintojen laskun aikana on asunnon likvidointi, eli
muuttaminen käytettäväksi rahaksi, huomattavasti vaikeampaa. Seiler, Webb & Myer
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(1999, 171-172) huomauttavatkin, että asuntoihin kohdistuva likviditeettiriski on muita
sijoitusmuotoja suurempi.
Mikäli asuntosijoitusstrategiana on kassavirtasijoittaminen, ei asuntojen hintariskiä
pidetä merkittävänä. Tällöin korostuu säännöllinen vuokran saanti. (Orava & Turunen
2013, 199) Asuntoihin kohdistuvan suuren pääoman sitoutumisen vuoksi niitä
pystytään ostamaan sijoituskohteena harvemmin ja niitä pidetään keskimääräisesti
muita sijoitusmuotoja kauemmin sijoitusportfoliossa, jopa vuosikymmeniä. Sinä
aikana hinnat mitä todennäköisimmin nousevat ja asuntosijoittaja voi keskittyä
puhtaasti vuokratuottoon (Orava & Turunen 2013, 199). Mikäli sijoittajalle tulee
välttämättömäksi myydä asunto ostohintaa alhaisemmalla hinnalla, muodostuu siitä
pääomatappiota. Tällöin kohteen tuottavuuden riski muodostuu sitä pienemmäksi
mitä pidempään kohde on tuottanut tasaista kassavirtaa. Merkittävä hintojen
laskemisen riski on kuitenkin huomattava, mikäli asuntosijoittajan tarkoitus on hakea
voittoja lyhytaikaisella sijoittamisella.
Sijoittaja

voi

hallita

hintariskiä

perehtymällä

ostettavaan

kohteeseen

kokonaisvaltaisesti. Hintariskiin vaikuttaa kohdetietojen lisäksi luonnollisesti myös
asunnon sijainti ja koko.

Kaarron (2015, 88) mukaan asunto kannattaa ostaa

kasvavasta kunnasta, eli sellaiselta alueelta, joka on muuttovoittoinen. On hyvä
ottaa huomioon, että velkavipua yli 70 prosenttia käyttävän sijoittajan tulee olla
varuillaan mikäli asuntomarkkinoiden hinnat kääntyvät merkittävään laskuun.

3.1.2 Korkoriski
Asuntosijoittamisessa

korkoriski

on

merkittävä.

Korkoriskillä

tarkoitetaan

vaihtuvakorkoisen luoton koron muuttumisen uhkaa yleisen korkotason muuttuessa
(Alhonsuo, Nilsen & Pellikka, 2009, 239). Korkoriskin merkitys kasvaa, mitä
enemmän lainarahaa sijoittaja käyttää. Korkojen nousu vaikuttaa siten sijoittajan
kassavirran heikkenemiseen, mikä laskee sijoituksen tuottoa. Todennäköisyys
korkojen nousuun riippuu lainarahan maturiteetista (Brueggeman & Fisher 2011,
420-421).
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Korot ovat tällä hetkellä historiallisen alhaalla, mikä saattaa hämätä sijoittajia. Velan
ottaminen velkavipua hyödyntämällä saattaa tuntua matalien korkojen aikana erittäin
houkuttelevalta. (Orava & Turunen 2013, 201) Kaarron ja Leväisen (2015, 39; 2013,
209) mukaan velkavipua hyödyntämällä voidaan nostaa oman pääoman tuottoja,
mutta tällöin myös korkoriski kasvaa mikäli vipua ei käytetä kohtuullisesti. Haightin ja
Singerin

(2005,18)

mielestä

velkavivun

suuruus

on

mitoitettava

omaan

sijoitusstrategiaan sopivaksi ja oman riskinsietokyvyn mukaan. Mikäli asunnon
rahoituksessa ei käytetä lainkaan velkaa, ei luonnollisesti korkoriskiäkään muodostu
(Leväinen, 2013, 209).
Velkavivun käyttö asuntosijoittamisessa on Suomessa tavallinen ilmiö (Mustonen
2014, 21). Velkavipua tulee käyttää harkitusti, sillä asuntojen, kuten muidenkin
omaisuuslajien hinnat liikkuvat ajoittain sekä ylös- että alaspäin. (Haight & Singer
2005,18). Velkavipu korostaa arvonnousun tuomaa hyötyä oman pääoman kasvulle.
Velkavipu toimii kuitenkin haitallisesti, mikäli siihen liitetyn vieraan pääoman
kustannukset nousevat yli kriittisen pisteen, jolloin tuotto jää pienemmäksi kuin
pelkällä omalla pääomalla tehdyssä sijoituksessa. (Allen, Breakey, & Myers 2010,
250-251; Dammon & Lemma 1988). Yleisesti ottaen asunnoilla on kuitenkin hyvät
vakuusarvot ja maltillinen velkavivun käyttö on oikein kasatussa asuntosalkussa
varsin perusteltua. Voidaankin sanoa, että vahvan velkavivun käyttäminen on
perusteltua, kun vuokratuotto ylittää lainasta maksettavan korkotason vähintään
muutamalla prosentilla (Kaarto 2015, 40). Harke (1996) toteaa, että jopa vallitsevan
inflaation aikana velkavipua voi olla hyödyllistä käyttää.
Asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon myös mahdolliset inflaation vaikutukset
sijoitukseen. Inflaatioriski on usein yhteydessä korkoriskiin, sillä kohoava korkotaso
kiihdyttää inflaatiota (Nikkinen, Rothovius & Sahlström 2002, 89). Historiallisesti
asunnot ovat olleet hyvä sijoitusmuoto inflaatiota vastaan (Benjamin, Stacy & Zietz,
2001). Asuntoja pidetään yleisesti osakkeita parempana inflaatiolta turvaavana
sijoitusmuotona (Hoesli 1994;

Glascock ja Davidson 1995). Raimond ja Steffen

(2002, 48) perustelevat asian sillä, että asuntoihin liittyy sijoitusmuotona vahvasti
vuokrien

korostama

kassavirta,

jolloin

sijoittaja

voi

edistää

omaa

etuaan

neuvottelemalla mahdollisesta vuokran korottamisesta. Tällöin inflaatio ei pääse
vaikuttamaan tuottoihin yhtä vahvasti.
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Oravan ja Turusen (2013, 202) mukaan korkoriskiltä voi osittain pyrkiä suojautumaan
kuvion 6. keinojen avulla.

Kiinteä korko:

Korkokatto:

Pankit
tarjoavat 3-20
vuoden kiinteitä
korkoja. Tämä
tarkoittaa sitä,
että korko on
sidottu
kiinteäksi
sovitun
ajanjakson
mukaisesti

Pankille
kertasummana
maksettava lisä
vakuus siitä,
että pankki
varmistaa ettei
viitekorko ylitä
jotain tiettyä
sovittua rajaa

Maltillinen
velkavipu:

Vararahasto:

Mikäli velka on
alle 50
prosenttia koko
varallisuuden
markkinaarvosta,
korkojen
nousun
vaikutus on
pieni

Tällä
tarkoitetaan
rahaa mikä on
helposti
realisoitavissa,
jonka voi
käyttää
velkataakan
keventämiseen
korkoriskin
kasvaessa.

Kuvio 6. Korkoriskin suojautumiskeinoja (Orava & Turunen, 2013, 202-203)

3.2 Asunnon vuokraamiseen liittyvät riskit
Hyvän vuokralaisen valinta on yksi vuokranantajan merkittävimmistä päätöksistä.
Tunnollisen vuokralaisen tärkeimpiin tunnusmerkkeihin kuuluu, että vuokrien maksu
tapahtuu ajallaan lähes aina (Brueggeman & Fisher 2011, 20-23). Vuokralainen ei
kuitenkaan aina toimi hyvän vuokralaistavan mukaisesti. Vuokralainen saattaa jättää
vuokria maksamatta tai kohdistaa ilkivaltaa asuntoon, jolloin voidaan puhua riskistä
(Kaleva & Olkkonen 1996,12). Tämän vuoksi vuokralaisen valintaan tulisi käyttää
huolellisesti aikaa välttääkseen vuokralaisriskiä. Orava ja Turunen (2013, 204-205)
esittelevät kolme keinoa, joita he käyttävät vuokralaisen valintaan. Keinot ovat
luottotietojen

tarkistus,

vuokralaisehdokkaiden

kanssa

keskusteleminen

ja

vakuusmaksu. Leväisen (2013,209) mukaan vuokralainen tulisi pyrkiä sitouttamaan
mahdollisimman pitkiin vuokrasopimuksiin. Vuokralaisilla on kuitenkin taipumus
hakeutua uudempiin kohteisiin asunnon vanhentuessa.
Asuntosijoittaja voi

hallita vuokraamiseen ja vuokrasuhteisiin liittyviä riskejä

käyttämällä aikaa vuokralaisen valintaan. Asunnon vuokraukseen voidaan hyödyntää
myös

ulkopuolista

apua,

kuten

vuokranvälitysyrityksiä.

Asunnonvuokrauksen
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ulkoistaminen voi olla hyvinkin perusteltua, mikäli sijoittaja ei vähäisen kokemuksen
tai oman ajan säästämisen puitteissa sitä itse halua tehdä (Kaarto, 2015, 55).
Kun vuokralainen on valittu ja hän on muuttanut asuntoon, on huoneenvuokralaki
vahvasti vuokralaisen puolella (Kaarto 2015, 117). Asuntosijoittajat kokevatkin usein,
etteivät he ole juridisesti oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa suhteen samalla viivalla
vuokralaisen kanssa (Koro-Kanerva et al. 2010). Asuntosijoittajien mielestä
vuokrasuhteen päättäminen on liian hidasta, jos vuokralainen ei sopimuksesta
huolimatta maksa vuokraansa. Vuokrasopimuksen purkuprosessiin voidaan lain
mukaan ryhtyä vasta kun vähintään kahden kuukauden vuokrat ovat jääneet
saamatta. Tämän jälkeen itse purku- tai häätöprosessiin menee vähintään kaksi
kuukautta. Vuokralaisten velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi kannattaakin sopia
kohtuullisesta vakuusmaksusta (Kasso 2014,102).
Tyhjien kuukausien riski liittyy oleellisesti asunnon vuokraamiseen. Sillä tarkoitetaan
Oravan Ja Turusen (2013, 203-204) mukaan riskiä, joka muodostuu kun asunnossa
ei ole vuokralaista. Tämän seurauksena asuntoon kohdistuvat kulut jäävät
vuokranantajan maksettavaksi. Tyhjien kuukausien lukumäärää voidaan minimoida
pyrkimällä hankkimaan kohteita, jotka sopivat suurimmalle osalle vuokraväestöä eli
sijoittamalla kasvavien kaupunkien keskusta yksiöihin (Brueggeman & Fisher 2011,
419). Mikäli asunto on tyhjillään useiden peräkkäisten kuukausien ajan, voi syynä olla
kohteen markkinavuokraa korkeampi vuokra.

Määttänen (2009, 33) huomauttaa,

että mikäli asuntosijoittaja haluaa pyrkiä pitämään kohteen vuokrattuna, voi hänen
olla järkevää tinkiä vuokratasoa noin seitsemän prosenttia. Vuokranantaja voi myös
laskea

vuokraa

hieman

alle

markkinatason,

ilman

että

se

olisi

merkki

asuntosijoittajan tietämättömyydestä. Alhaisemman vuokran pyytäminen voi olla
tietoinen valinta (Orava & Turunen 2013, 206).
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3.3 Muita mahdollisia riskejä
Muut tutkielmassa käsiteltävät riskit ovat poliittiset, remontti- ja alueelliset riskit.
Nämä ovat asuntosijoittajille hieman epätavallisempia, mutta tiedostettavissa olevia
riskejä. Tutkielmaan valittiin kyseiset riskit siksi, että ne ovat sijoittajan kannalta
merkittävimmät riskit, kun puhutaan ei taloudellisista tai asunnon vuokraamiseen
liittyvistä riskeistä.

3.3.1 Poliittiset riskit
Poliittiset riskit liittyvät mahdollisuuteen, että lainsäätäjä muuttaa voimassa olevia
säädöksiä sijoittajan kannalta epäedullisemmaksi. (Leväinen 2013, 209) Poliittisten
riskien ennustaminen on suhteellisen vaikeaa, sillä on hankalaa tiedostaa millaiset
tulevaisuuden poliittiset linjat tulevat olemaan. Asuntosijoittajaan kohdistuvat
poliittiset riskit voivat liittyä muun muassa verotukseen, vuokran kontrollointiin tai
kaupungin kaavoitukseen (Brueggeman & Fisher 2011, 421). Näin ollen poliittiset
riskit voivat vaikuttaa asuntosijoituksen tuottavuuteen merkittävästi.
On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että Suomessa tuetaan sijoitusasunnon
omistamista, vaikka viime vuosina etuja onkin leikattu. Tämä aiheuttaa riskin, johon
ei yksittäinen asuntosijoittaja voi vaikuttaa. Tällä hetkellä saadusta vuokratulosta saa
vähentää kaikki tulonhankkimiseen liittyvät hyväksyttävät kulut, joten kyseisen
lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa kohdistuisi sijoittajaan merkittävä vaikutus.
Tämän hetkisen lainsäädännön mukaisesti pääomavero maksetaan vasta kaikkien
kulujen jälkeen (Kaarto 2015, 29). Poliittisiin riskeihin voidaan varautua jakamalla
sijoitukset henkilökohtaisen varallisuuden ja osakeyhtiön nimiin (Orava & Turunen
2013, 210). Tällä tarkoitetaan sitä, että mahdollisten verouudistusten myötä
asuntosijoittajalle voi muodostua riskejä. Esimerkiksi viimeaikaisten verouudistusten
myötä pääomavero nousi 32 prosenttiin (Vero 2016a). Samalla kun osakeyhtiön
yhteisövero laski 20 prosenttiin (Vero 2016b). Asuntosijoittajan kannalta voikin olla
järkevää siirtää tulevaisuudessa osa sijoituksista osakeyhtiön nimiin.
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3.3.2 Remonttiriski
Asuntosijoittamiseen
taloyhtiöön

liittyy

kohdistuvaa

oleellisesti

myös

remonttia,

remonttiriski.
mikä

lisää

Sillä

tarkoitetaan

asuntosijoittajan

kokonaisvelkaantumista. Bruggemanin ja Fisherin (2011, 495) mielestä

pitkällä

aikavälillä on kannattavampaa korjauttaa asunto kuin myydä se ennen remonttia.
Tästä syystä remonttikustannuksiin on hyvä varautua. Remonttiriski konkretisoituu,
kun sitä varten otetaan taloyhtiölaina, jonka suuruutta ei täsmällisesti pystytä
ennustamaan. Taulukossa 1 on listattuna remonttien suuntaa antavat neliöhinnat ja
tekniset käyttöiät.
Taulukko 1. Remonttikustannukset (Kaarto, 2015, 92)
Putkiremontti

450-900 €

40-60 v.

Sähköremontti

60-100 €

40- 60v.

Julkisivuremontti

100-500 €

20- 50 v.

Parvekeremontti

50- 200 €

20- 50 v.

Ikkunaremontti

50- 120 €

30- 50 v.

Kattoremontti

15-80 €

20- 50 v.

Hissin modernisointi

20 000- 200 000€

25- v.

/Rakentaminen

/Hissi

Asuntosijoittaja voi arvioida remonttikustannuksia joko jo syntyneen tarkan tiedon
varassa, kuten yllä oleva taulukko 1 kuvastaa. Sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi
jotakin prosenttiosuutta asunnon hinnasta ja budjetoida keskimäärin tämän verran
vuosittaisiin ylläpitäviin remontteihin (Kaarto 2015, 48). Sijoitusasuntoa hankittaessa
kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa taloyhtiön kokoon. Kovin pienestä
asunto-osakeyhtiöstä asunnon ostaminen voi olla riski, sillä remontit kustantavat
saman verran asunto-osakkeiden lukumäärästä riippumatta. Lisäksi kaupungin
reuna-alueilla sijaitsevien taloyhtiöiden remonttien kustannus on luonnollisesti sama
kuin samankokoisen keskustassa sijaitsevan taloyhtiön remontti. Kaupunkiasunnon
ollessa arvokkaampi, on remontin suuruus suhteessa asunnon hintaan pienempi.
Vastaavasti reuna-alueen halvemmassa asunnossa kustannus on suhteessa
suurempi. Niinpä reuna-alueella remonttikustannuksia arvioidessa tulee olla erittäin
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tarkka

(Kaarto

2015,

154).

Asuntosijoittajan

kannattaa

huomioida

myös

rakennuspaikan maaperä, joka voi olla ongelmallinen rakentaa tai se on saastunutta
ja joudutaan puhdistamaan (Leväinen, 2013,209; Brueggeman & Fisher 2011, 421).

3.3.3 Alueellinen riski
Alueelliset muutokset vaikuttavat myös asuntosijoituksen arvoon. Tästä syystä
asuntojen paikkasidonnaisuus tekee niistä haavoittuvia ympäristön muutoksille
(Leväinen 2013, 209). Lähiöissä potentiaaliset vuokralaiset vaihtelevat suuresti, eikä
vuokralaisen löytäminen yleisesti ottaen ole yhtä helppoa kuin keskusta-alueilla.
Mikäli asuntosijoittaja haluaa keskittää sijoituksiaan lähiöalueisiin, olisi järkevää valita
kasvava lähiöalue. Kasvavan alueen tunnusmerkkejä ovat mm. hyvät julkiset
palvelut, mainiot liikenneyhteydet, uudiskohteet, oppilaitokset ja suuret työllistäjät
(Kaarto 2015, 89). Asunnon sijaintina voidaan suosia ydinkeskustaa, jolloin asuntoon
löytyy suhteellisen varmasti ja helposti aina vuokralaisia (Orava & Turunen 2013,
204).
Alueellisen riskin hallittavuutta voidaan parantaa vuokrasopimuksen tyypin valinnalla.
Kasso (2014,103) kertoo, että määräaikainen sopimus sitoo osapuolet noudattamaan
sopimusaikaa, eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Edellä mainittua
sopimustyyppiä

hyödyntämällä

sopimukset

kannattaisi

tehdä

määräaikaisina

esimerkiksi heinäkuusta heinäkuuhun, jolloin asunto olisi vapaana aina parhaimpaan
vuokrasesonkiaikaan (Kaarto 2015, 89).
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4.TUTKIMUSMETODOLOGIA

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutusta. Luvun ensimmäisessä
alakappaleessa tarkastellaan tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää sekä
tutkimuksen aineistonkeruumenetelmää. Tämän jälkeen otetaan kantaa tutkimuksen
luotettavuuteen.

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruumenetelmä
Tämän tutkimuksen menetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta.
Tuomen ja Sarajärven (2009, 18) mukaan laadullista tutkimusta tehtäessä teorialla
on vahva merkitys. Laadulliselle tutkimukselle on lisäksi ominaista tutkittavan ilmiön
käsittely ainutlaatuisena sekä mahdollisimman kokonaisvaltaisena, luonnollisena ja
todellisiin tilanteisiin perustuvana tiedon hankintana (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2009,164). Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään pienempään määrään tapauksia
ja tarkastelemaan niitä mahdollisimman kattavasti ja yksiselitteisesti. Laadullisessa
tutkimuksessa

aineiston

määrällinen

suurus

ei

määrittele

tutkimuksen

asianmukaisuutta, vaan sen asiatapauksen muotoilun kattavuus (Tuomi & Sarajärvi
2009, 65-68; Eskola & Suoranta 2003, 18). Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan,
että pyritään saavuttamaan tutkimuskysymyksiin rinnastettavia vastauksia. Lisäksi
laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on, että tutkija ei aseta ennakko-odotuksia
tutkittavalle ilmiölle aikaisempia aiheesta tehtyjä tarkasteluja lukuun ottamatta
(Eskola & Suonranta 2003, 19-20).
Tutkimuksen empiirinen osuus on kerätty haastattelujen avulla, mikä on laadulliseen
tutkimukseen liitettävistä aineistonkeruutavoista yleisin (Eskola & Suonranta 2003,
85). Tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla kahta asuntosijoittamiseen
perehtynyttä henkilöä. Haastateltavia kuvataan kirjaimin A ja B. Haastateltava A on
asuntosijoittaja ja aiheesta kirjoittava tietokirjailija. Hänellä on noin kahdeksan
vuoden

kokemus

asuntosijoittamisesta,

joka

pitää

sisällään

kymmeniä

asuntokauppoja ja vuokrauksia. Haastateltava B on pitkäaikainen sivutoiminen
asuntosijoittaja. Hän puolestaan tutustui asuntosijoittamiseen saadessaan perinnöksi
asunnon ja on sen myötä kasvattanut asuntosalkkuaan kolmella kohteella, joita hän
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hallinnoinut noin viisi vuotta. Molempia haastateltavia yhdistää laaja tietämys ja
pitkäaikainen

kokemus

asuntosijoittamisesta.

Haastattelut

on

toteutettu

puolistrukturoidusti, joka vastaa haastattelun syvyydeltä lähes syvähaastattelua.
Puolistrukturoitu haastattelu poikkeaa syvähaastattelusta sillä, että siinä keskitytään
aiheeseen tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien
tarkentavien kysymysten kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72).
Haastattelut

toteutettiin

henkilökohtaisesti

puhelimen

välityksellä.

Molemmille

haastatteluille varattiin kaiken kaikkiaan tunti aikaa, jonka vuoksi haastattelu pyrittiin
pitämään asiakohtaisena ettei haastattelukysymyksistä poikettaisi liikaa. Lisäksi
haastattelut taltioitiin nauhoittamalla, jotta ne pystyttiin litteroimaan jälkikäteen.
Haastattelurungon

muodosti

13

kysymystä,

joista

kysymys

kuusi

oli

yhdeksänosainen. Kysymykset käsittelivät pääasiallisesti asuntosijoittamisen erilaisia
riskejä

ja

niiden

hallintaa.

Kysymykset

ovat

nähtävissä

liitteessä

1.

Haastattelukysymykset toimitettiin haastateltaville hyvissä ajoin, jotta he pystyisivät
valmistautumaan haastatteluun. Haastateltavien valmistautumisella haastatteluun
voidaan todeta olevan vaikutus lisätä haastattelun onnistumista (Tuomi & Sarajärvi
2009, 72).

4.2 Tutkimuksen luotettavuus
Kaikissa tutkimustoimissa pyritään välttämään virheitä. Siksi yksittäisissäkin
tutkimuksissa on arvioitava tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134).
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnilla pyritään tarkastelemaan koko
tutkimusprosessia, jolloin tutkija itse asettuu tärkeimmäksi tekijäksi luotettavuuden
kannalta. Tämän seurauksena tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan koko prosessin
tiimoilta, jolloin sen ja siinä hyödynnettyjen käsitteiden kuvailu on suotavaa (Eskola &
Suonranta 2003, 2010-2011).

Tässä tutkielmassa tutkija itse kokosi tutkielman

teoreettisen

lisäksi

osuuden,

jonka

hän

keräsi

myös

empiirisen

aineiston

haastattelemalla. Laadullisessa tutkimuksessa kerättyä aineistoa tulee pyrkiä
tarkastelemaan mahdollisimman objektiivisesti. Objektiiviseen tarkasteluun liittyy
kuitenkin ongelmallisuutta, sillä tutkijan tulee erottaa toisistaan havaintojen
luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueettomuudella tarkoitetaan tutkijan
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pyrkimystä ymmärtää ja kuunnella puhuuko haastateltavaa itsenään vai suodattuuko
haastateltavan kertomus tutkijan oman kehyksen läpi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135136).
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa minkäänlaisia
yksiselitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140). Tämän tutkielman osalta
luotettavuutta tarkastellaan alla olevan kuvion 7. käsitteiden pohjalta.

Uskottavuus

Vastaavatko tutkijan tekemä
käsitteellistäminen ja tulkinta tutkittavien
käsityksiä.

Varmuus

Tutkijan tulee ottaa huomioon
mahdollisuuksien mukaan tutkittavan
ilmiön ennustamattomasti vaikuttavat
tekijät

Siirrettyvyys

Tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin
riippumatta siitä, miten samankaltainen
tutkittu ympäristä ja sovellysympäristö on

Vahvistuvuus

Tehtyjen tulkintojen tukeutuminen toisiin
vastaavanlaisiin ilmiöihin tarkasteltavata
ilmiöstä.

Kuvio 7. Luetettavuuden käsitteet (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138-139)
Uskottavuuden

näkökulmasta

aineisto

oli

luotettava,

sillä

haastateltavat

ja

haastattelija olivat molemmat perehtyneet asuntosijoittamiseen. Tämän takia on
epätodennäköistä, että aineistoa olisi ymmärretty tai tulkittu väärin. Tutkimuksen
varmuutta pyrittiin saavuttamaan suorilla lainauksilla haastatteluaineistoista. Lisäksi
tutkimuksessa käytettiin kuvailevaa lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on lisätä
myös tutkimuksen varmuutta. Tutkimuksen siirrettävyys on suhteellisen hyvä
kontekstin laajuuden vuoksi, vaikka empiirinen osuus rajoittuukin vain kahteen
haastateltavaan. Tutkimuksen vahvistuvuus on aikaisemmin tehtyjen tutkimusten
perusteella heikko. Voidaan kuitenkin todeta, että haastateltavien vahva tietämys
asuntosijoittamisesta nostaa tutkimuksen vahvistuvuutta luotettavammaksi.
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5. ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKINHALLINTA SUOMESSA
Tässä luvussa tarkastellaan ja analysoidaan haastatteluilla saavutettua aineistoa.
Tutkimustulosten analysoinnissa pyritään kertomaan päätutkimusongelman kannalta
keskeisimmät asiat mahdollisimman selvästi (Hirsjärvi, Remes & Saravaara
2009,262-263).

Tässä

tutkimuksessa

tuloksilla

tarkoitetaan

keinoja,

joita

asuntosijoittajat voisivat realistisesti käyttää tiedostaakseen eri riskejä sekä
hallitakseen niitä.

5.1 Asuntosijoittamisen riskit
Kuten aikaisemmin on todettu, mielletään asuntosijoittaminen melko vähäriskiseksi
sijoituskohteeksi, jossa siinä piilee omat riskinsä. (Brueggeman & Fisher 2011, 418419) Molemmat haastateltavat ovat joutuneet kohtaamaan tai vähintäänkin
tiedostamaan erilaisia riskejä asuntosijoittamisen parissa. Asuntosijoittamisen
riskeillä tarkoitetaan sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat kohteen tuottavuuteen
alentavasti. Oravan ja Turusen (2013,17) mielestä

kuukausittainen tasainen

kassavirta on asuntosijoittamisen yksi tärkeimmistä eduista. Tutkielmassa molemmat
haastateltavat suosivat sijoitusstrategialtaan kassavirtasijoittamista, jolla pyritään
tuottamaan mahdollisimman suuri kuukausittainen tuotto.
Haastateltavilta tiedusteltiin ensiksi, mitä riskejä he itse näkevät asuntosijoittamiseen
liittyvän. Haastateltava A:n mukaan riskejä on liitettävissä asuntosijoittamiseen melko
paljon. Hän mainitsee kymmenen riskin listan, joista

hän korosti muun muassa

vuokralaisen valintaan kohdistuvaa riskiä, hintariskiä ja korkoriskiä. Tämän jälkeen
hän toteaa:
”Markkinariskeihin ei juuri itse voi mitenkään vaikuttaa, mutta niihin voi kuitenkin
varautua.”
Tällä haastateltava A tarkoittaa esimerkiksi vaihtuvakorkoisen luoton koron
muuttumisen kaltaista ilmiötä tai muuta rahoitusvarojen, kuten velkojen markkinaarvojen muutosten vaikutusta. (Alhonsuo et al. 2009,239) Hän toteaa, että mikäli
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Suomella menee kokonaisuudessaan hyvin, vaikuttaa se asuntomarkkinoihin
luonnollisesti myönteisesti. Se luo markkinariskin johon voi ainoastaan pyrkiä
varautumaan. Haastateltava B vastaa samankaltaisesti, hänen mukaansa:
”Yleinen asuntokuplan pelko on aina jollain tasolla takaraivossa, kuitenkin
suurimpana riskinä koen korkojen nousun rinnalla vuokralaisen valinnan, jonka
kanssa olen kerran epäonnistunut”
Asuntosijoittamisen riskeistä puhuttaessa on siis selvää, että toiset riskit nousevat
merkittävimmiksi kuin toiset. Molemmat haastateltavat kuitenkin korostavat, ettei
asuntosijoittajien pidä ylpistyä liikaa, vaan heidän tulee ottaa kaikki mahdolliset riskit
huomioon päätöksiä tehdessään. Edellä mainittuun voidaan yhtyä myös Slovicin
(1987) kertoman perusteella. Hänen mukaansa sijoittajan riskinäkemys muuttuu
tietotason kehittyessä. Haastatteluissa kysyttiin myös miten riskit ovat vaikuttaneet
haastateltavien päätöksen tekoon. Haastateltava B:n mukaan riskit ovat vaikuttaneet
sijoitusstrategian valintaan.
”Mikäli sijoittajan tarkoitus on tehdä voittoa lyhytaikaisella sijoituksella, korostuu
hintariski huomattavasti enemmän verrattuna esimerkiksi kymmenen tai peräti
kahdenkymmenen vuoden sijoitusaikaan.”
Vaikka tutkielman haastateltavat sijoittavat asuntoihin ensisijaisesti kassavirtaa
ajatellen, eivät he kuitenkaan ole poissulkeneet arvonnousun tärkeyttä.

Kaarto

(2015, 89) toteaa, että asuntosijoittajan tulee keskittää asunnot kasvaville alueille,
jolloin asuntoihin kohdistuu todennäköisemmin arvonnousua kuin kuihtuvilla
paikkakunnilla. Haastateltava A:n mukaan hän on pyrkinyt välttämään riskejä
ostamalla asuntoja kasvavilta paikkakunnilta.
”Vaikka tarkoitus on sijoittaa kassavirtaa maksimoiden, tarkoitus on myös pyrkiä
siihen, että asuntoon kohdistuu lisäksi arvonnousua.”
Lisäksi haastateltava A kertoo keskittyneensä pieniin asuntoihin, sillä hänen
kertomansa mukaan niissä on paras vuokrattavuus. Hän myös huomauttaa, että
vanhoihin huoneistoihin kohdistuvaan korjausvelkaan nähden pienissä asunnoissa
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on useasti paras vuokratuotto. Suurempaan asuntoon liittyy hänen mukaansa
suurempi korjausvelka, joka heijastuu tuoton vähenemisenä. Muun ohella hän vielä
toteaa:
”Pienet asunnot ovat kokonaisvuokratasoltaan edullisia eli jos asumiseen käytettävää
kokonaisvarallisuutta on vähemmän, niin silloin asunnon vuokran absoluuttinen
halpuus on vuokraamisen kannalta tärkeää.”
Haastateltavat kokevat myös kaupungistumisen vaikuttavan alueelliseen riskiin.
Haastateltava B tuo esille oman näkemyksensä siitä, miten hän kokee alueellisen
riskin vaikuttavan sijoitukseensa. Hän kokee olevansa kovin turvallisuushakuinen
asuntosijoittaja, minkä vuoksi hän on pyrkinyt sijoittamaan keskustakohteisiin. Orava
ja Turunen (2013, 204) yhtyvät häneen toteamalla, että niihin on helppoa löytää
vuokralainen mihin vuodenaikaan tahansa.
Haastateltavat kokevat lisäksi heikon talouskehityksen ja mahdollisen asumistuen
leikkauksen vaikuttavan asuntosijoittamisen tulevaisuuden uhkakuviin. Asumistuen
leikkaus asettaisi haastateltava A:n mukaan paineita vuokran alentumiselle, mikä
heijastuisi asuntosijoittajan kassavirran heikentymiseen.
Toinen haastateltavista mainitsee, että asuntosijoittajan toimintaympäristö on ollut
pitkään haastava, koska korot ovat pysytelleet matalina. Oravan ja Turusen (2013,
201) mukaan historiallisen matala korkotaso on saattanut hämätä asuntosijoittajia
käyttämään entistä rohkeampaa velkavipua. Asuntosijoittajat saattavat helposti
ajatella, että korkotaso säilyy vastaavanlaisena vielä pitkään. Haastateltava A sanoo:
”Yleinen ajatus ekonomisteilla on, että korot eivät nouse vielä pitkään aikaan.
Todennäköisesti ei niin tulekaan käymään. Matkanvarrelle voi kuitenkin tulla
yllätyksiä, jonka seurauksena korot syystä tai toisesta nousevat, muodostaen suuren
riskin asuntosijoittajalle”
Haastateltavien keskuudessa ilmenee, että asuntosijoittamisen riskeihin liittyy
oleellisesti piirre, että ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. On siis liian
yksiselitteistä tarkastella riskejä yksi riski kerrallaan. Haastateltavien mielestä riskien
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analysoinnissa

voi

olla

apua,

jos

miettii

mahdollisia

syy-seuraussuhteita

asuntosijoittamisen kannalta. Haastateltavat toteavatkin:
”…Vuokratasoriski on poliittinen riski ja poliittinen riski vaikuttaa alueelliseen riskiin,
koska poliittisilla päätöksillä vaikutetaan aluekehitykseen.”
”On

tietämättömyyttä

ajatella,

että

vain

jokin

riski

vallitsee

kerrallaan.

Asuntosijoittajan tulee elää ajan hermolla ja tiedostaa mitä ympärillä tapahtuu.
Sijoittajan on muututtava maailman mukana”

5.2 Asuntosijoittamisen riskien hallinta
Asuntosijoittamisessa riskien tiedostamisen ohella myös riskienhallinta tulee ottaa
huomioon. Tehtyjen haastattelujen perusteella molemmat haastateltavat tiedostavat
varsin vahvasti keskeisimmät riskit. Tämän vuoksi heiltä tiedusteltiin, miten he
pyrkivät välttämään asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä. Haastatteluista ilmeni, että
riskien hallintaan vaikuttaa teoreettisen lähestymisen ohella myös omat kokemukset.
Haastateltava B kertoi aiemmin, että hän on kokenut epäonnistumisen vuokralaisen
valinnan suhteen, jonka johdosta hän joutui häätötoimenpiteisiin ja menetti usean
kuukauden kassavirran. Tämän seurauksena hän käyttääkin nykyään enemmän
aikaa ja on huolellisempi valitessaan vuokralaista. Hän kertoo, että nykyään hän
pyrkii saamaan edeltävältä vuokranantajalta suosituskirjeen. Hän sanoo myös, ettei
luottotietojen tarkistuksen oleellisuutta tule aliarvioida. Oravan ja Turusen (2013, 204205) mukaan vuokralaisen valintaan tulee käyttää huolellisesti aikaa välttääkseen
riskiä. Tähän myös haastateltava A yhtyy. Haastateltava A kertoo, että vuokralaisen
kanssa kannattaa jutella, jolloin pääsee jo aika hyvin perille vuokralaisesta. Hän
esittääkin yleensä kolme peruskysymystä mahdollisille vuokralaisille jotka ovat:
”Miksi muutat?, Mitä teet? Ja ovatko luottotiedot kunnossa?”
Haastateltava A:n mukaan vuokranantaja voi luvata kirjoittavansa suosituskirjeen
vuokralaiselle, kun hän aikanaan muuttaa pois. Tällä voidaan motivoida vuokralaista
pitämään asunnosta hyvää huolta ja maksamaan vuokrat ajoissa. Kasso (2014, 102)

30
toteaa, että mikäli vuokralainen ei pidä vuokrasopimuksesta kiinni, on haastateltavien
mielestä järkevää pyytää vuokrasopimuksessa vakuutta, jolla voidaan kattaa osa tai
peräti kokonaan vuokralaisen vuokrasopimuksen laiminlyönnit. Haastateltavien
mukaan

vakuutta

kannattaa

pyytää

kahden

tai

kolmen

vuokran

verran.

Haastateltavan B mukaan:
”Vuokravakuus on jollain tasolla itsestäänselvyys vuokrasopimusta tehtäessä, eikä
sitä enää edes miellä riskinhallintakeinona.
Seiler, Webb ja Myerin (1999, 171-172) mukaan asunnot ovat kohteena epälikvidimpi
kohde kuin moni muu sijoitusmuoto. Tästä syystä haastateltavien mielestä likvidin
rahan määrä voi korostua, mikäli sitä tarvitsee esimerkiksi yllätyksellisiin kuluihin.
Haastateltava A toteaakin:
”Puskurirahasto on paras ja tärkein keino. Likvidin rahan tärkeyttä ei saa väheksyä.
Perus sääntö on ollut, että pitää 2000 euroa asuntoa kohti likvidiä rahaa. Toisinaan
rahat on sijoitettu johonkin matalan koron rahastoon. Jos maailmalla tulee kriisejä
niin sen arvo ei merkittävästi ehdi alentua, mutta kuitenkin kasvaa hieman korkoa.”
Kaleva ja Olkkonen (1996, 12) kertovat, että vuokralainen saattaa jättää vuokria
maksamatta tai kohdistaa ilkivaltaa asuntoon. Tämän seurauksena likvidiä rahaa
tulisi olla käytettävissä ylimääräisiin kustannuksiin. Haastateltava A lisää, että omaa
taloutta ei saa suunnitella liian tiukkaan. On tärkeää miettiä omaa toimintaa niin, että
se kestää erilaisia muutoksia.
”Mieluummin pitää hieman enemmän velkaa kuin, että maksaa kaikella ylimääräisellä
rahalla lainaa pois niin, ettei ole yhtään käteistä.”
Haastateltava

A

kertoo

myös

sijoituskumppanin

hyödyntämisen

auttavan

riskinhallinnassa.
”Sijoituskumppanin avulla voidaan saada parempi hajautus aikaan kuin yksin olisi
mahdollista. Sen sijaan että ostettaisiin yksi asunto yksin niin onkin mahdollista ostaa
kaksi asuntoa, jolloin riski puolittuu hajautuksen myötä.”
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Lisäksi sijoituskumppanin avulla asioita on mahdollista ”sparrailla”, jolloin voi välttää
tyhmien päätöksien tekemisen, sillä onhan kaksi päätä enemmän kuin yksi.
Haastateltava B on hoitanut aina asuntosijoituksensa itsenäisesti ja hän kokee, että
sijoituskumppanista on varmasti sekä apua että haittaa. Hän itse korostaa
asuntosijoittamisessa itsenäisyyden tuomaa vapautta.
Suomessa on haastateltavien mukaan paikkakuntia, jotka tulevat kehittymään
erilailla. Hajauttamalla voidaan pienentää alueellista riskiä. Liian pieniin kaupunkeihin
tai asutuskeskuksiin ei kannata sijoittaa, jos haluaa pienentää alueellista riskiä.
Haastateltava A toteaa:
”Esimerkiksi

pienellä

paikkakunnalla

työt

voivat

perustua

johonkin

tiettyyn

työnantajaan tai oppilaitokseen, mikä luo riskin.”
Haightin & Singerin (2005,18) mukaan velkavipu toimii molempiin suuntiin. Näin ollen
tulisi velkavipu pystyä suhteuttamaan omaan talouteen, korkojen nousun ollessa
mahdollista. Lisäksi olisi hyvä huomioida, että lainaa tulee ottaa sijoittajan
riskinottokyvyn mukaan (Kaleva et al. 1997, 197-199).
Haastateltava B:n mukaan kannattaa laskea jokin itselleen sopiva kriittinen koron
piste, johon voi peilata omaa talouttaan. Tämä vahvistaa hänen mukaansa oman
talouden

suunnittelua

ja

sen

avulla

pystyy

varautumaan

korkomuutoksiin.

Haastateltava A:n mukaan korkojen nousua vastaan voi suojautua muun muassa
seuraavin keinoin:

”Esimerkiksi jos korot nousevat, niin sitä vastaan voi suojautua jollain kiinteällä
korolla, korkoputkella tai vastaavalla.
Haastateltavien mielipiteet erosivat, kun kysyttiin mielipidettä sijoitusasunnon
vakuuttamisesta. Sijoituksen vakuuttaminen vakuutusyhtiön toimesta on uusi ilmiö.
Haastateltavat vastaavatkin seuraavasti:

32
”Me ollaan lähdetty ajatuksesta, että kun on hyvä hajautus, niin ei kannata lähteä
vakuuttamaan. Vakuuttaminen maksaa jonkun tonnin vuoteen ja kiinteistö on
kuitenkin vakuutettu yhtiön puolesta. Muutaman vuoden vakuutusmaksuilla remppaa
jo yhden kämpän aina välillä.”
”Vuokralaiselta kannattaa vaatia vuokrasopimuksessa kotivakuutusta ja pyytää siitä
todistus, esimerkiksi kopio siitä, että he ovat ottaneet kotivakuutuksen, jolloin
sijoittajan kannalta sijoitusasunnon vakuuttamisen merkityksellisyys vähenee.”
”Jos on yksi, kaksi tai kolmekin kämppää on niin voi olla järkevää miettiä
sijoitusasunnon vakuuttamista.”

5.3 Tutkimustulosten analysointi
Tämän tutkielman tavoitteena oli saada vastaus siihen ”miten asuntosijoittaja voi
hallita riskejä?” Tämä pyrittiin saavuttamaan
olivat:

”Millaisia

ominaisuuksia

alatutkimusongelmien avulla, jotka

kuuluu

kiinteistövarallisuuteen

ja

kiinteistösijoittamiseen?”, ”mitä eri riskejä asuntosijoittamisessa on havaittavissa?”,
”tunnistaako sijoittajat mahdolliset asuntosijoittamisen riskit?”
Huomattavaa on, etteivät kummallekaan haastateltavalle tutkielman teoreettisessa
osuudessa olevat riskit tulleet yllätyksenä. Asuntosijoittajat pyrkivät selvästi
tiedostamaan mahdolliset asuntosijoittamiseen liittyvät riskit. Tutkielma vahvistaa
näkemyksen siitä, että asuntosijoittajat tunnistavat hyvin asuntosijoituskohteisiin
liittyviä

riskejä.

Huomionarvoista

on

myös

se,

kuinka

asuntosijoittajien

sijoitusstrategia vaikuttaa siihen, miten sijoittajat kokevat riskit ja niiden hallinnan
tarpeellisuuden.
Tutkimuksen

perusteella

asuntosijoittajat

osaavat

myös

varautua

riskeihin.

Tutkimuksessa nousi esille keinot, joita sekä tutkielman empiirisessä että
teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin. Asuntosijoittajilla vaikuttaa olevan suhteellisen
yhtenäinen linja siitä, miten riskienhallintaa voidaan hyödyntää päätöksenteossa.
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Taloudellisista riskeissä korostui lähinnä korkoriskin merkitys. Asuntosijoittaminen
nojaa vahvasti velkavipuun, jonka vuoksi se luo myös suuren riskin mahdolliselle
korkojen nousulle. Tutkimuksen mukaan korkoriskin vaikutuksia voidaan pyrkiä
pienentämään esimerkiksi kiinteän koron tai korkoputken avulla. Tutkimuksen
perusteella hintariskiä ei mielletä kovin merkittäväksi, mikäli sijoituksen maturiteetin
on tarkoitus olla pitkä tai ellei joudu pakkomyymään sijoituskohdetta mahdollisen
hintojen laskun aikaan.
Asunnon vuokraamiseen kohdistuvat riskit koettiin osittain itse aiheutetuiksi.
Tutkimuksessa käy ilmi, että siihen vaikuttaa merkittävästi vuokralaisen huolellinen
valinta. Vapaiden kuukausien välttämiseksi tutkielman mukaan kannattaa suosia
sijoituskohteiden hankintaa kasvavilta paikkakunnilta tai keskusta-alueilta. Järkevää
on myös pitää kohteen vuokra-taso markkinahintaa hieman alhaisempana, mikä lisää
kohteen kiinnostusta mahdollisten vuokralaisten silmissä.
Muihin mahdollisiin riskeihin tutkielman mukaan voi vaikuttaa ostamalla pienen
asunnon, jolloin mahdolliset tulevat korjausvelat ovat pienemmät kuin suuressa
asunnossa. Asuntosijoitusta tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota taloyhtiön
kokoon, sillä suuremman taloyhtiön kohdalla remonttikulut ovat mahdollisesti
pienemmät kuin pienemmän taloyhtiön kohdalla. Poliittisia riskejä ei tutkimuksen
mukaan voi kovin helposti ennustaa, mutta niihin kannattaa pyrkiä varautumaan.
Asuntosijoitusportfolion

hajauttaminen

erityyppisiltä

Tutkimuksen

riskeiltä.

teoreettisessa

osiossa

koettiin

vahvaksi

empiirisessä

tarkastelematta

jäänyt

osiossa
keino,

keinoksi
tuli

suojautua

esille

myös

sijoituskumppanin

hyödyntämien. Empiirisessä osuudessa ilmenneen sijoituskumppanin avulla voidaan
sijoitusportfolio hajauttaa paremmin, ostamalla enemmän kohteita kuin mikä olisi
mahdollista yksin toimittaessa.
Riskienhallinnassa merkittävimpänä korostui puskurirahasto, jolla tarkoitetaan
likvidejä varoja.

Sen tarkoituksena on turvata toiminnan jatkuvuus tarvittaessa.

Siihen ei ole olemassa tutkimuksen perusteella mitään yksiselitteistä summaa, mutta
sijoittajan kannattaa suhteuttaa se omaan taloustilanteeseen. Tutkielmassa yksi
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haastateltavista varasi 2000 euroa puskurirahaa asuntoa kohti mahdollisia ongelmia
varten.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja niiden
hallintaa. Tutkimuksen alussa päämääräksi määriteltiin, että tutkimuksen avulla
saataisiin konkreettisia keinoja siihen, miten asuntosijoittaja voi tiedostaa ja
minimoida sijoituksiinsa liittyvää riskiä Suomen asuntomarkkinoilla toimittaessa.
Lisäksi

tutkimuksessa

selvitettiin

myös

mitä

ominaispiirteitä

kuuluu

kiinteistövarallisuuteen ja kiinteistösijoittamiseen, joiden avulla pyrittiin saamaan kuva
siitä, mistä asuntosijoittaminen pohjimmiltaan muodostuu. Huomattavaa on, että riskit
kiinteistösijoittamisessa

ja

asuntosijoittamisessa

ovat

hyvin

samankaltaiset.

Kiinteistösijoittaminen on kuitenkin helpompaa institutionaalisille sijoittajille, sillä
kiinteistöillä ei ole asunto-osakeyhtiön kaltaista toimijaa, joka määrittää raamit
esimerkiksi kunnossapidolle.
Tutkimuksessa tulosten mukaan asuntosijoittamisessa ei ole yhtä oikeaa tapaa
hallita riskejä, koska sijoittajat ovat erilaisia ja haluavat sijoittaa erilailla. Tärkeintä on
löytää itselle soveltuva polku ja pysyä uskollisena sille. Tutkimuksen perusteella
asuntosijoittajat

kuitenkin

tiedostavat

hyvin,

mitä

riskejä

voidaan

liittää

asuntomarkkinoihin. Haastattelutuloksista käy ilmi, että korkoriski koettiin riskeistä
merkittävimmäksi. Myös asuntosalkun maantieteellistä hajauttamista korostettiin.
Tutkimustulosten perusteella myös velkavivun käyttöä tulee suhteuttaa oman
riskinottohalukkuuden mukaisesti. Lainan määrää pienemmäksi säätelemällä koettiin
sen vaikuttavan korkoriskin suhteelliseen merkittävyyteen. Myöskään hintariskiä ei
tutkimustulosten perusteella koeta niin suureksi kuin mitä ennakkoasetelmasta voisi
kuvitella. Mikäli asuntosijoittajien tarkoituksena on pitää asuntoa 10-20 vuotta
sijoitussalkussaan, on säännöllinen kassavirta huomattavasti merkittävämpi kuin
arvonmuutos suuntaan tai toiseen. Hintariski muodostuu siis sitä suuremmaksi mitä
lyhyemmäksi ajaksi sijoitus on tarkoitus hankkia. Ei saa kuitenkaan sulkea pois
ajatusta, etteikö asuntosijoittajat haluaisi nauttia asuntosijoituksen arvonnoususta.
Tätä

hallitakseen

kasvualueille,

asuntosijoittajat

joissa

pyrkivät

markkina-arvon

lähtökohtaisesti suurempi.

keskittämään

nousupotentiaali

asuntoja
on

muita

kasvaville
alueita
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Asuntosijoittamisen riskeihin ja riskin hallintaan liittyy lisäksi vuorovaikutuksellisuus.
Näin ollen riskeistä puhuttaessa ei saisi puhua ainoastaan yksittäisistä riskeistä, sillä
useampi riski vaikuttaa yleensä samanaikaisesti. Esimerkkinä voidaan tuoda esille
1990-luvun lama, jolloin asuntojen hinnat romahtivat ja korkotaso nousi merkittävästi.
Tästä syystä asuntosijoittajat korostavat likvidin rahan tärkeyttä riskinhallinnassa.
Likvidillä

rahalla

asuntosijoittaja

voi

turvata

toiminnan

jatkuvuuden,

vaikka

vuokralainen jättäisi vuokransa maksamatta tai korkotaso nousisikin. Lisäksi
asuntosijoittajan on ensiarvoisen tärkeää ottaa vakuus vuokralaiselta, sillä sen
tarkoituksena on taata, että vuokralainen suorittaa vuokrasopimuksessa sovitut
velvoitteet.
Vaikka laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole suoraa vaikutusta, eikä
arvoa tutkimuksen onnistumiseen (Eskola & Suoranta 2003,62), olisi tutkimuksen
luotettavuuden kannalta ollut parempi toteuttaa enemmän kuin kaksi haastattelua.
Haastatteluja olisi hyvä tehdä aineiston rikastuttamiseksi kyllästymiseen asti eli siihen
asti, kunnes uudet haastattelut eivät tuo tutkimusongelman kannalta mitään uutta
lisäarvoa.

Luotettavuutta

asuntosijoittamiseen
huolimatta

laajat

ja

kuitenkin

perehtynyt
niissä

oli

lisäsi,

tietokirjailija.
kuvattu

että

toinen

haastateltavista

Haastatteluaineistot

hyvin

miten

olivat

haastateltavat

oli
siitä

kokivat

asuntosijoittamisen riskit ja niiden hallinnan. Tutkimuksen pohjalta pystytään
luomaan kattava kuva siitä, miten ja millaisia riskejä sekä riskinhallintaa voidaan
harjoittaa asuntosijoittamisessa.
Tämän tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä asuntosijoittamisesta kiinnostuneille
henkilöille. Tutkielman avulla pystytään Kartoittamaan, mitä erilaisia riskejä
asuntosijoittamiseen liittyy ja miten niitä voidaan hallita. Tutkielma voi toimia
riskienhallinta ohjenuorana asuntosijoittajalle. Koska asuntosijoittamisen suosio on
kasvava, olisi aiheesta kannattavaa tehdä lisää tutkimusta. Jatkotutkimus olisi
mahdollista

toteuttaa

uudestaan

empiiristä

aineistoa

laajentamalla,

jolloin

analysointiin saataisiin lisäsyvyyttä. Mahdollista olisi myös toteuttaa tutkimus
käyttämällä kvantitatiivista tutkimusotetta, jolloin riskien ja riskinhallinnan analysointi
muuttuisi enemmän siihen, kuinka moni tiedostaa kyseiset riskit ja niiden hallinnan
menetelmät. Jatkotutkimuksessa voitaisiin keskittyä tutkimaan myös sitä miten eri
asuntosijoitusriskit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Olisi mahdollista tutkia
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esimerkiksi sitä, miten korkojen nouseminen vaikuttaa asuntojen hintoihin tai miten
poliittinen päätös asumistuen merkittävästä leikkauksesta vaikuttaisi asuntojen
vuokraan ja asuntojen kysyntään.
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LIITTEET
Liite. 1. Haastattelulomake
Haastattelulomake
1. Mikä sai teidät kiinnostumaan asuntosijoittamisesta?
2. Minkälainen kokemus teillä on asuntosijoittamisesta?
3. Noudatatteko jotain tiettyä asuntosijoitusstrategiaa?
4. Mitä riskejä asuntosijoittamiseen liittyy?
5. Miten riskit ovat vaikuttaneet päätöksentekoonne?
6. Miten olette pyrkineet hallitsemaan seuraavia riskejä:
a. Asuntojen yleisen hintatason laskemisen riskiä
b. Lainan korkojen merkittävän nousemisen riskiä
c. Tyhjien kuukausien riskiä
d. Vuokralaisen valintaan kohdistuvaa riskiä
e. Yleisen vuokratason laskemiseen liittyvää riskiä
f. Poliittisia riskejä
h. Vuokratasoriskiä
i. Alueellista riskiä
j. Luonnonilmiöriskiä
7. Jäikö mielestänne joku asuntosijoittamiseen liittyvä riski mainitsematta?
8. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät riskit, jotka tulee ottaa huomioon?
9. Koetko riskien tiedostamisen tärkeäksi asuntosijoittamisessa?
10. Helpottaako sijoituskumppanin käyttäminen riskinhallintaa?
11. Miten neuvoisit tulevaa asuntosijoittajaa riskienhallinnan suhteen?
12. Miten näet kaupungistumisen vaikuttavan asuntosijoittamiseen?
13. Millaiseksi koet asuntosijoittamisen tulevaisuuden näkymät?

