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Tämä tutkimus käsittelee asuntosijoittamista, asuntosijoittamisen riskejä ja niiden 

hallintaa. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja 

etsiä keinoja niiltä suojautumiseen. Tarkoituksena on perehtyä asuntovarallisuuden 

perusteisiin, pohtia asuntojen ominaisuuksia sijoitusmuotona, määrittää 

asuntosijoittamista koskevat riskit ja löytää keinoja näiden riskien hallitsemiseen. 

Tarkoituksena on myös toimia pohjana laajemmille jatkotutkimuksille, joiden avulla 

voitaisiin tehdä tarkempaa vertailua esimerkiksi maantieteellisten alueiden ja erilaisten 

asuntotyyppien välillä Suomen kiinteistömarkkinassa. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Kysely suoritettiin 

haastattelemalla kahdessa eri kiinteistösijoitusyrityksessä työskenteleviä 

asiantuntijoita, jotka työskentelevät johtajatasolla joko kiinteistöjen osto- tai 

myyntitehtävissä omassa organisaatiossaan. Kaikki haastateltavat omistavat myös 

sijoitusasuntoja omissa nimissään, eli toimivat yksityissijoittajina työnkuvansa ohella. 

Asiantuntijoita haastateltiin yhteensä neljä tätä tutkimista varten. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että asuntosijoittajat tuntevat 

sijoitusmuodon ja siihen liittyviä riskejä erinomaisesti. Tuloksissa korostui, ettei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa riskienhallintaan, mutta esimerkiksi arvoon, sijaintiin ja 

vuokralaisiin kohdistuvat riskit nousevat selvästi esille muita enemmän. Myös 

tietoisuus aiheesta koettiin todella tärkeäksi. 
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This research examines residential real estate investment, real estate investment risks, 

and their management. The aim of the study is to identify the risks associated with 

residential real estate investment and to find ways to protect against them. The aim is 

to get acquainted with the basics of real estate wealth, to consider the characteristics 

of residential real estate as a form of investment, to determine the risks related to real 

estate investment and to find ways to manage these risks. The intention is also to serve 

as a basis for wider future research, which could be used to make a more accurate 

comparison between, for example, geographical areas and different types of real 

estate in the Finnish real estate market. 

 

The empirical part of the study was carried out as a qualitative research. A survey was 

conducted by interviewing experts working in two different real estate investment 

companies who work at the management level in either real estate buying or selling 

positions in their organization. All interviewees also own residential real estate 

investments in their own names, ie act as private investors in addition to their jobs. A 

total of four experts were interviewed for this study. 

 

Based on the results of the study, it can be stated that residential real estate investors 

are well acquainted with the form of investment and the risks associated with it. The 

results highlighted that there is no single right way to manage risk, but risks to, for 

example, value, location and tenants stand out clearly more than others. Awareness 

of the subject was also felt to be really important. 
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1. JOHDANTO 

 

Suomalaisten yksityishenkilöiden varallisuus on noussut hyvin nopeasti viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Rikkaimman kymmenyksen osuus tästä 

varallisuudesta on kasvanut, mutta myös muiden tuloluokkien varallisuus on karttunut. 

Lainojen kokonaismäärä on ollut selvässä nousussa viime vuosina, mutta 

varallisuuden suhde velkoihin on pysynyt samana. Asuntovarallisuus on yksi 

keskeisimmistä tekijöistä varallisuuden nousussa ja jakautumisessa. (Tilastokeskus, 

2018)  

 

Kotitalouksien varallisuus alkaa usein kasvaa, kun asuntolaina on saatu maksettua 

pois. Ylimääräiset tulot ja varallisuuden kasvu saa usein miettimään, mitä rahalla tekisi. 

Historiallisesti suomalaiset ovat pitäneet varojaan usein matalatuottoisilla 

talletustileillä, mutta viime vuosikymmeninä niiden rinnalle on selkeästi noussut myös 

korkeatuottoisempia sijoituskohteita. (Tilastokeskus, 2018) 

 

Vakaa hintojen nousu, matala korkotaso, lainojen hyvä saatavuus ja vuokratason 

matala heilahtelu ovat ohjanneet monia uusia sijoittajia asuntosijoittamisen pariin 

(Kaarto, 2015, 25-28). Asuntosijoittaminen onkin kasvattanut suosiotaan viime vuosina 

ja yhä useampi sijoittaja pohtii, olisiko se itselle sopiva muoto (Vuokranantajat, 2020). 

Asuntosijoittajien keski-ikä on laskenut selvästi ja ensikertalaisten asuntosijoittajien 

määrä on ollut kasvussa, eikä edes koronakevät ei ole vähentänyt asuntosijoittamisen 

suosiota, vaan sijoituslainojen kysyntä on pysynyt vakaana (Pajala, 2020). 

 

Asuntosijoittamiseen, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen, liittyy huomattavia 

riskejä. Riskit eivät ole kaikille samoja vaan riippuvat monista eri tekijöistä, joihin 

vaikuttaa todella paljon sijoittajan kokemus ja osaaminen. Asuntosijoittamiseen liittyy 

myös paljon ulkoisia riskejä, jotka eivät ole sijoittajan omissa käsissä. Riskien 

tiedostaminen ja niihin oikealla tavalla suhtautuminen ovat olennainen osa 

onnistunutta asuntosijoittamista. (Orava & Turunen, 2016, 245-246) 
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Aiheen trendikkyys, sijoittajien nuoreneminen ja muuttuva toimintaympäristö luovat 

ajankohtaisen hetken tarkastella asuntosijoittamisen riskejä ja miten niitä voidaan 

hallita mahdollisimman tehokkaasti. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomalaiset kotitaloudet ovat vaurastuneet hyvin nopeasti viime vuosikymmenten 

aikana. Yli puolet suomalaisten varallisuudesta on kiinni omistusasunnoissa.  

(Tilastokeskus, 2015) Yhä useampi suomalainen onkin kiinnostunut 

asuntosijoittamisesta viime vuosikymmenten nousujohteisen talouskehityksen myötä. 

Asuntosijoittamisen onkin kuvailtu yleistyneen tuulipukubisneksen tasolle. 

(Tilastokeskus, 2019) 

 

Suomen asuntokannan arvo on suurempi kuin kaikki osake-, rahasto- ja eläkevarat 

yhteenlaskettuna. Voidaankin sanoa, että suomalaisten varallisuus todella on seinissä 

kiinni. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän asuntovarallisuuden kasvuun tai sen 

tuomiin tuottoihin kiinnitetään huomiota, kun otetaan huomioon varallisuusmassan 

koko. (Roininen, 2018, 18-19) 

 

Asuntosijoittaminen on ollut jatkuvasti esillä mediassa viime vuosina, niin hyvässä kuin 

pahassa. Kauppalehden Olli Herralan (2020) artikkelissa kerrotaan vuokra-asujien 

määrän lisääntymisestä ja vuokratasojen noususta, ja asuntosijoittajilla olevan pysyvät 

kissanpäivät. Timo Metsola (2017) taas varoittaa Helsingin sanomien artikkelissa 

sijoitusasuntokuplasta ja suuren määrän sijoitusasuntoja olevan kokemattomien 

sijoittajien käsissä.  

 

Suomalaisilla kotitalouksilla on muuhun Eurooppaan verrattuna korkea osuus 

varallisuudesta asunnoissa (Tilastokeskus, 2018). Samaan aikaan myös vuokra-

asumisen määrä on ollut voimakkaassa nousussa. Esimerkiksi Helsingissä vuokra-

asuntojen osuus on noussut jo 47 prosenttiin (Tilastokeskus, 2016). Sekä 

asuntovarallisuuden kasvu että vuokra-asumisen yleistyminen ovat molemmat 

tekijöitä, jotka suosivat asuntosijoittajia.  
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Asuntosijoittajan mahdollisuudet vaurastua perustuvat pääosin kahteen mekanismiin: 

vuokratuottoon sekä asuntojen arvonnousuun. Sijoitusasunto ostetaan 

pääsääntöisesti sijoituslainan avulla, jonka lyhennysten ja korkojen maksamiseen 

käytetään vuokratuloa. Käytännössä vuokralainen kasvattaa asunnon omistajan 

varallisuutta. Toisaalta suomalaisten luottamus asuntosijoituksiin pohjautuu siihen, 

että asuntojen hinnat ovat pääsääntöisesti nousseet ja korot pysyneet matalina. 

(Orava & Turunen, 2018, 17-18) 

 

Historia ei kuitenkaan ole tae tulevasta ja on vaarallista olettaa, että sama suunta 

arvonnousulle ja vuokratuotolle pysyy myös jatkossa. Väestörakenteen muutokset, 

muuttoliike asutuskeskuksiin, uudet pankkisäätelyt ja uusimpana koronaviruksen 

tuomat haasteet ovat tekijöitä, jotka tulevat vaikeuttamaan asuntosijoittajan toimintaa 

Suomessa (Vuokranantajat, 2020). Asuntosijoittaminen ei enää olekaan tae 

varakkaista eläkepäivistä.  

 

Edellä mainittujen syiden vuoksi on yhä tärkeämpää tutustua asuntosijoittamisen 

riskeihin ja niiden mahdollisimman tehokkaaseen hallintaan. Verrattuna muihin 

sijoitusmuotoihin, asuntosijoittamisesta löytyy suhteellisen vähän kirjallisuutta ja 

tieteellistä tutkimusta, eikä aiheeseen törmää oikeastaan yliopistossakaan. Tästä 

syystä onkin erityisen hyödyllistä ja mielenkiintoista tutkia aihetta ja perehtyä siihen 

tarkemmin. 

 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja 

selvittää miten niiltä voi suojautua. Tarkoituksena on perehtyä asuntovarallisuuden 

perusteisiin, pohtia asuntojen ominaisuuksia sijoitusmuotona, määrittää 

asuntosijoittamista koskevat riskit ja löytää keinoja näiden riskien hallitsemiseen. 

Tarkoituksena on myös toimia pohjana laajemmille jatkotutkimuksille, joiden avulla 

voitaisiin tehdä tarkempaa vertailua esimerkiksi alueittain, sijoittajatyyppien ja 

erilaisten kiinteistökohteiden välillä. Tutkimuksen pääongelmana on tutkia 

asuntosijoittamisen riskien erilaisia muuttujia, jotka on valittu teoreettisen 

viitekehyksen ja aiemman tutkimuksen pohjalta. 
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Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

  

Millä tavoilla asuntosijoittamisen riskejä voidaan hallita? 

 

Tutkimuksen alaongelmina tutkitaan eri asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä ja pyritään 

luomaan kattavampi käsitys päätutkimusongelmasta.  

 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

  

Millaisia riskejä asuntosijoittamiseen liittyy? 

Ovatko asuntosijoittajat tietoisia asuntosijoittamiset eri riskeistä? 

 

Tässä tutkimuksessa ratkaisut tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään yksityisen 

asuntosijoittajan näkökulmasta.  

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivisella 

eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jolla pyritään tekemään 

löydöksiä ilman tilastollisia menetelmiä (Eskola & Suoranta, 2014, 18).  

 

Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan löytää sellaisia uusia muuttujia ja asioita, joita 

pelkästään kvantitatiivisella tutkimuksella on vaikea tunnistaa. Toisaalta 

kvantitatiivisella tutkimuksella voitaisiin tutkia teoriaosuuden kautta tunnistettujen 

riskien pohjalta useampia niihin vaikuttavia muuttujia ja löytää tilastollisesti merkittäviä 

tuloksia.  

 

Tutkimuksessa pyritään ensin muodostamaan kattava käsitys asuntovarallisuudesta, 

asuntosijoittamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä kiinteistöalan kirjallisuuden ja 

tieteellisten artikkelien kautta. Apuna käytettiin myös paljon aineistoa Suomen 

tilastokeskuksen ja Suomen vuokranantajien tutkimuksista. Tämän jälkeen yritetään 



 5 

löytää keinoja niiden hallintaan kyseisen teoriapohjan sekä alan asiantuntijoille 

tehtävän haastattelun kautta. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus rakentuu viidestä eri luvusta. Ensimmäisessä luvussa tehdään johdanto 

aiheeseen ja esittelee tutkimuksen taustat, tutkimusongelmat, tutkimuksen tavoitteet, 

tutkimusmenetelmän, teoreettisen viitekehyksen, rajaukset ja aikaisemman 

tutkimuksen. Tarkoituksena on johdattaa aiheen pariin ja tutkimuksen motiiveihin. 

Toinen luku muodostaa tutkimuksen teoreettisen pohjan, jossa käsitellään 

asuntovarallisuuden perusteita, asuntoja sijoituskohteena, asuntosijoittamisen erilaisia 

riskejä ja keinoja näiden riskien hallintaan. Tarkoituksena on luoda kattava tietopohja 

ja ymmärrys aiheesta, jonka pohjalta pyritään ymmärtämään empiirisen tutkimuksen 

tuloksia. Kolmas ja neljäs luku muodostavat tutkimuksen empiirisen osion. 

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusmetodologia ja tutkimuksen aineisto. 

Neljännessä luvussa analysoidaan tutkimustuloksia teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Viides luku sisältää johtopäätökset ja yhteenvedon tutkimuksen tuloksista.  

 

 

      1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Kiinteistö (real estate) 

 

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkitty maa- tai vesialueen omistuksen 

yksikkö, ja siinä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät 

laitteet (Tilastokeskus, 2020; Hoppu & Hoppu, 2011, 79). Lain näkökulmasta kiinteistöt 

ovat kiinteää omaisuutta (Minilex, 2020). 

  

Asuinkiinteistö (residential real estate) 

 

Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan rakennusta, joka on tarkoitettu asuintarkoituksiin. 

Yksityissijoittajille tutuin kiinteistösijoituksen muoto. (Minilex, 2020) 
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Asunto-osake (housing company share) 

 

Asuinkiinteistöt omistetaan ja hallitaan usein tähän tarkoitukseen perustetun asunto-

osakeyhtiön kautta. Asunto-osake on asunto-osakeyhtiössä sijaitseva kerros-, rivi- tai 

paritalohuoneisto tai omakotitalo. Asunto-osakkeen omistaminen antaa omistajalle 

osakkuuden asunto-osakeyhtiöön, oikeuden hallita osakkeen osoittamaa huoneistoa 

ja velvollisuuden vastata osaltaan yhtiön velvoitteista. Lain näkökulmasta irtainta 

omaisuutta. (Minilex, 2020) 

 

Kiinteistösijoitus (real estate investment) 

 

Kiinteistöön sijoitettaessa ostetaan maa-alue ja sillä sijaitsevat rakennukset. 

Kiinteistösijoittaminen tarkoittaa pääoman sitomista kiinteistöön tai sen osaan, minkä 

tavoitteena on taloudellisen hyödyn tavoittelu. (Minilex, 2020; Sijoittaja.fi, 2020) 

 

Asuntosijoitus (residential real estate investment) 

 

Asuntoon sijoitettaessa ostetaan asunto-osakkeen asunto-osakeyhtiöstä. Pääoma 

sidotaan yhtiön osakkeisiin, minkä tarkoituksena on taloudellisen hyödyn tavoittelu. 

(Vuokranantajat, 2020; Minilex, 2020) 

 

Suora asuntosijoitus (direct residential real estate investment) 

 

Suoralla asuntosijoituksella tarkoitetaan sijoittajan pääoman sitomista suoraan asunto-

osakkeeseen. Vaihtoehtona on epäsuora asuntosijoitus, jossa pääoma sidotaan 

esimerkiksi rahastoon ja sijoitusyhtiöön, joka omistaa asunto-osakkeen. (Sijoittaja.fi, 

2020)  

 

Yksityissijoittaja (private investor) 

 

Luonnollinen henkilö, joka tekee sijoitustoimintaa omissa nimissään (Minilex, 2020). 
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1.6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen luo kiinteistösijoittaminen. 

Viitekehyksen sisälle luodaan rajaus suoraan asuntosijoittamiseen, joka on osa 

suurempaa kiinteistösijoittamisen kokonaisuutta. Asuntosijoittamisen sisällä tarkastelu 

tarkentuu riskeihin. Riskejä tarkastellaan viitekehyksen sisällä yksityissijoittajan 

näkökulmasta. Tarkoituksena on löytää keinoja asuntosijoittamisen riskien hallintaan. 

Kuvion 1 avulla pyritään kuvailemaan teoreettisen viitekehyksen osa-alueiden 

muodostumista ja suhteita. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

 

 

1.7 Tutkimuksen rajaukset 

 

Teoriaosuudessa käsiteltävät aiheet on rajattu tutkimusongelmaan liittyviin asioihin 

asuntovarallisuuteen, asuntosijoittamiseen, asuntosijoittamisen riskeihin ja 

asuntosijoittamisen riskien hallintaan. Empiirinen osuus on rajattu asuntosijoittamisen 

riskeihin ja asuntosijoittamisen riskien hallintaan.  

 



 8 

Tutkimusongelmaa rajataan edellä määriteltyjen teoreettisen viitekehyksen ja 

keskeisten käsitteiden avulla. Tutkimus rajataan tarkastelemaan vain 

yksityissijoittajien tekemiä suoria asuntosijoituksia. Tutkimuksessa ei käsitellä 

institutionaalisia sijoittajia tai epäsuoria asunto- ja kiinteistösijoituksia. Lisäksi tutkimus 

rajataan käsittelemään vain näihin suoriin asuntosijoituksiin liittyviä riskejä ja niiden 

hallintaa. Tutkimus rajataan myös maantieteellisesti käsittelemään vain Suomen 

sijoitusasuntomarkkinaa lainsäädännöllisten, verotuksellisten, rakennusteknisten ja 

kulttuuristen muuttujien poissulkemiseksi. Alueellisia rajauksia Suomen sisällä ei 

tehdä. Rajauksia ei tehdä myöskään erilaisten asunto-osakkeiden välillä, esimerkiksi 

huoneistotyypin, iän tai muiden muuttujien mukaan.  

 

Aineistonkeruu rajataan suomalaisissa kiinteistösijoitusyrityksissä työskenteleviin 

asiantuntijoihin, jotka tekevät asuntosijoituksia myös yksityissijoittajana ja omistavat 

sijoitusasuntoja tämän tutkimuksen tekemisen aikana.  
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2. TEORIA 

 

Tässä luvussa perehdytään syvemmin tutkimuksen taustalla toimivaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Luku on jaettu neljään osaan. Ensin käydään läpi kiinteistöjen ja 

asuntovarallisuuden perusteita tarvittavan lähtötason saavuttamiseksi. Toiseksi 

käydään läpi asunto-osakkeiden ominaisuuksia sijoitusmuotona. Kolmantena 

määritellään asuntosijoittamiseen kuuluvia riskejä ja mistä ne johtuvat. Neljäntenä 

etsitään keinoja kyseisten asuntosijoittamisen riskien hallintaan.  

 

 

2.1 Asuntovarallisuus 

 

Kiinteistötoimialan merkitystä yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansallisvarallisuuden 

ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä Suomen kansantalouden moottoreista on 

vaikea liioitella. Ala muodostaa yli 70 prosenttia kansan varallisuudesta, ja 

rakennusinvestoinnit vastaavat kahdesta kolmasosasta Suomen kansantalouden 

vuosittaisista investoinneista. (Rakli, 2020) 

 

Kiinteistö määritellään kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittynä maa- tai vesialueen 

omistuksen yksikkönä, ja alueella sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat 

rakennukset ja kiinteät laitteet (Hoppu & Hoppu, 2011, 108). Lain näkökulmasta 

kiinteistöt ovat kiinteää omaisuutta (Minilex, 2020). Kiinteistöille tyypillistä on pääomien 

suuri sitoutuminen, mikä on merkittävä tekijä sijoittajien ja organisaatioiden 

taloudessa, sillä se aiheuttaa epälikviditeettiä realisoinnin ollessa aikaa vievää 

(Leväinen, 2013, 12-13). 

 

Yksi merkittävä osa kiinteistövarallisuutta ovat erilaiset asuinkiinteistöt. 

Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan rakennusta, joka on tarkoitettu asuintarkoituksiin, ja 

onkin yksityissijoittajille luultavasti tutuin kiinteistösijoituksen muoto (Minilex, 2020). 

Asuinkiinteistöt luovat pohjan asuntovarallisuudelle.  

 

Asuinkiinteistöt omistetaan ja hallitaan usein tähän tarkoitukseen perustetun asunto-

osakeyhtiön kautta. Asunto-osake on asunto-osakeyhtiössä sijaitseva kerros-, rivi- tai 

paritalohuoneisto tai omakotitalo. Asunto-osakkeen omistaminen antaa omistajalle 
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osakkuuden asunto-osakeyhtiöön, oikeuden hallita osakkeen osoittamaa huoneistoa 

ja velvollisuuden vastata osaltaan yhtiön velvoitteista. Lain näkökulmasta asunto-

osakkeet ovat irtainta omaisuutta. (Minilex, 2020) 

 

Suomalaiset kotitaloudet ovat vaurastuneet hyvin nopeasti viime vuosikymmenten 

aikana. Merkittävä osa tästä noususta voidaan lukea asuntovarallisuuden kasvun 

ansioksi.  Vuonna 2013 suomalaisten kotitalouksien bruttovaroista noin 56 prosenttia 

koostui asuntovarallisuudesta, mikä on korkeampi lukema kuin euroalueen maissa 

keskimäärin. (Tilastokeskus, 2015)  

 

Suomen asuntokannan arvo onkin suurempi kuin kaikki osake-, rahasto- ja eläkevarat 

yhteenlaskettuna. Voidaan siis todella sanoa, että suomalaisten varallisuus todella on 

seinissä kiinni. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän asuntovarallisuuden kasvuun tai 

sen tuomiin mahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota, kun otetaan huomioon 

varallisuusmassan koko. (Roininen, 2018, 18-19) 

 

 

2.2 Asuntosijoittaminen 

 

Kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista maa-alueeseen ja sillä sijaitseviin 

rakennuksiin (Minilex, 2020). Kiinteistösijoittaminen tarkoittaa pääoman sitomista 

kiinteistöön tai sen osaan, minkä tavoitteena on taloudellisen hyödyn tavoittelu. 

Kiinteistösijoittamiselle onkin tyypillistä erilaisten kiinteistöjen, kuten toimisto-, asuin-, 

liike- ja tuotantotilojen ostaminen ja vuokraaminen. (Sijoittaja.fi, 2020) Kiinteistöihin 

sijoittaminen vaatii huomattavan paljon aikaa, asiantuntemusta ja pääomaa, jonka 

vuoksi se ei sovellu äkkirikastumisesta haaveileville (Haight & Singer, 2005, 9). 

 

Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat monipuolistuneet Suomessa 2000-luvun aikana. Tätä 

selittää sekä ulkomaisten sijoittaminen kiinnostuminen Suomen kiinteistömarkkinasta 

että kotimaisten kiinteistörahastojen määrän lisääntyminen (Rakli, 2020). 

Kiinteistösijoittaminen pitää sisällään monenlaisia eri tarkoitukseen tehtyjä kiinteistöjä, 

kuten liike-, toimisto-, tuotanto-, asunto-, hotelli- ja hoivakiinteistöjä. Kiinteistömarkkina 

sopii sekä instituutioille että yksityissijoittajille, mutta vaatii usein huomattavan määrän 
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erityisasiantuntemusta ja pääomia, jolloin instituutioiden merkitys korostuu monella 

osa-alueella. (Leväinen, 2013, 31) 

 

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin suoria kiinteistösijoituksia 69,5 miljardin euron edestä. 

Tästä 29 prosenttia, eli noin 20 miljardia euroa meni asuinkiinteistöihin. (Rakli, 2020) 

Yhä useampi suomalainen onkin koti- ja ulkomaisten instituutioiden ohella kiinnostunut 

asuntosijoittamisesta viime vuosikymmenten nousujohteisen talouskehityksen myötä. 

Asuntosijoittamisen onkin kuvailtu yleistyneen tuulipukubisneksen tasolle. 

(Tilastokeskus, 2019)  

 

Asuntosijoittaminen poikkeaa kiinteistösijoittamisesta siten, että asuntoon 

sijoitettaessa ostetaan asunto-osakkeita asunto-osakeyhtiöstä. Asunto-osake on 

asunto-osakeyhtiössä sijaitseva kerros-, rivi- tai paritalohuoneisto tai omakotitalo, ja 

osakkeen omistaminen antaa omistajalle osakkuuden asunto-osakeyhtiöön, oikeuden 

hallita osakkeen osoittamaa huoneistoa ja velvollisuuden vastata osaltaan yhtiön 

velvoitteista. Pääoma sidotaan yhtiön osakkeisiin, minkä tarkoituksena on 

taloudellisen hyödyn tavoittelu. (Vuokranantajat, 2020; Minilex, 2020)  

 

Yksi varallisuuden sijoittamisen peruskivistä on sijoitussalkun hajauttaminen erilaisten 

sijoitusmuotojen välillä (Erola, 2009, 148). Asuntosijoittaminen onkin kasvattanut 

suosiotaan viime vuosina ja yhä useampi sijoittaja pohtii, olisiko se itselle sopiva muoto 

(Vuokranantajat, 2020). Asuntosijoittajien keski-ikä on laskenut selvästi ja 

ensikertalaisten asuntosijoittajien määrä on ollut kasvussa, eikä edes koronakevät ei 

ole vähentänyt asuntosijoittamisen suosiota, vaan sijoituslainojen kysyntä on pysynyt 

vakaana (Pajala, 2020). 

 

Asuntosijoittaminen tarjoaa monille sijoittajille matalariskisen ja korkeatuottoisen 

sijoitusmuodon portfolion osaksi (Haight & Singer, 2005, 97). Esimerkiksi vakaa 

hintojen nousu, matala korkotaso, lainojen hyvä saatavuus ja vuokratason matala 

heilahtelu ovat tekijöitä, jotka ovat ohjanneet monia uusia sijoittajia asuntosijoittamisen 

pariin (Kaarto, 2015, 25-28). Sijoitusasunnon ostaminen, vuokraaminen ja myyminen 

ovatkin suhteellisen turvallinen tapa luoda varallisuutta (Haight & Singer, 2005, 97-98). 
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Yksityissijoittaja voi tehdä asuntosijoittamisella tuottoa pääosin kahdella tavalla: 

asuntojen arvonnousulla ja vuokratuotolla (Kaarto, 2015, 67. Näistä voidaan 

muodostaa kaksi erilaista sijoitusstrategiaa. Ensimmäinen on ostaminen ja myyminen, 

eli ns. ”flippaaminen,” jolloin sijoituksen tuotto saavutetaan asunnon arvonnousulla ja 

mahdollisilla remonteilla. Toinen on ostaminen ja pitäminen, jolloin sijoituksen tuotto 

saavutetaan vuokratulojen kassavirralla. (Orava & Turunen, 2016, 17) Tuoton 

luomiselle on myös muita keinoja tasaisen kassavirran ja vakaan hintakehityksen 

ohella, kuten asuntokaupan inhimilliset hinnoitteluvirheet, suuret 

vaikutusmahdollisuudet tietopohjan kasvattamisella ja hyvä riskienhallinta (Orava & 

Turunen, 2016, 18-19). Riskienhallinnasta lisää myöhemmin. 

 

Asuntosijoittajan vaurastumista edistävän kaksi merkittävää mekanismia: velkavivun 

käyttö ja korkoa korolle -tekijä. Asuntosijoittamisen merkittävä etu on, että asuntoja 

vasten saa paljon helpommin ja enemmän lainaa, kuin esimerkiksi osakkeita varten 

(Orava & Turunen, 2016, 44). Velkavivun käyttäminen tarkoittaa asuntosijoituksen 

rahoittamista lainapääomalla (Kaarto, 2015, 25). Sijoitusasunto ostetaan 

pääsääntöisesti sijoituslainan avulla, jonka lyhennysten ja korkojen maksamiseen 

käytetään vuokratuloa. Käytännössä vuokralainen kasvattaa asunnon omistajan 

varallisuutta (Orava & Turunen, 2016, 17-18).  

 

Myös korkoa korolle -tekijän vaikutus pitkän aikavälin asuntosijoituksissa on 

merkittävä. (Saario, 2000, 273). Sillä pyritään kasvattamaan tuottoja niin, että 

alkuperäisen pääoman lisäksi se kasvattaa myös korkoa. Asuntosijoittajan onkin hyvä 

tiedostaa korkoa korolle -efekti, sillä muutaman prosentin muutokset korossa pitkän 

aikavälin sijoituksissa aiheuttavat valtavan muutoksen varallisuuden karttumisen 

määrään. (Kaarto, 2015, 78-79) 

 

 

2.3 Asuntosijoittamisen riskit 

 

Kiinteistöihin, kuten mihin tahansa omaisuusluokkaan, liittyy aina huomattavia riskejä. 

Kiinteistömarkkinoilla riskit voidaan jakaa eri riskitasoihin tuoton odotusarvon 

perusteella. Korkein riski ja suurin tuotto-odotus liittyy niin sanottuihin Opportunistic -

sijoituksiin. Toiseksi korkein riskitaso on Value added -taso, joissa on keskitasoinen 
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riskitaso ja tuotto-odotus. Pienimmän riskin ja matalimman tuoton sijoituksia kutsutaan 

puolestaan nimellä Core. (Anson et al. 2005, 110) Riskejä voidaan myös luokitella 

monella tavalla. Tärkeimmiksi riskeiksi voidaan nimetä likviditeetin puute, 

rahoitusvastuut, omaisuuden arvonmäärityksen ongelmat ja hallinnoinnin vaikeus. 

(Haight & Singer, 2005, 14-18) 

 

Asuntosijoittamiseen, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen, liittyy myös 

luonnollisesti monia riskejä. Riskit eivät ole kaikille samoja vaan riippuvat monista eri 

tekijöistä, joihin vaikuttaa todella paljon sijoittajan kokemus ja osaaminen. 

Asuntosijoittamiseen liittyy myös paljon ulkoisia riskejä, jotka eivät ole sijoittajan 

omissa käsissä. (Orava & Turunen, 2016, 245-246) 

 

Vaikka asunnot ovat olleet pitkään vakaa sijoitusmuoto, historia ei kuitenkaan ole tae 

tulevasta. On vaarallista olettaa, että arvonnousun ja vuokratuottojen suunta pysyy 

nousussa myös jatkossa. Väestörakenteen muutokset, muuttoliike asutuskeskuksiin, 

uudet pankkisäätelyt, rakennuskannan vanheneminen ja uusimpana koronaviruksen 

tuomat haasteet ovat tekijöitä, jotka tulevat vaikeuttamaan asuntosijoittajan toimintaa 

Suomessa (Vuokranantajat, 2020). Asuntosijoittaminen ei enää olekaan tae 

varakkaista eläkepäivistä.  

 

Orava ja Turunen (2016, 245-246) määrittelevät asuntosijoittamiseen kahdeksan 

erilaista riskiä: hintariski, korkoriski, tyhjien kuukausien riski, vuokralaisriski, 

vuokratasoriski, vastikeriski, poliittiset riskit ja luonnonilmiöriski. Tämä tutkimus käyttää 

näitä kymmentä riskiä runkona asuntosijoittamisen riskeille. Tarkastellaan niitä nyt yksi 

kerrallaan. 

 

Puhuttaessa asuntosijoittamisen hintariskistä, tarkoitetaan sillä asunnon 

markkinahinnan putoamista, koska kysyntä ja tarjonta muuttuvat eivätkä enää kohtaa 

toisiaan (Leväinen, 2013, 209). Orava ja Turunen (2016, 245) määrittelevät sen 

asuntojen yleisen hintatason merkittäväksi laskuksi. Hintariskin merkitys korostuu 

lyhytaikaisessa asuntosijoittamisessa, jolloin kaupankäyntiaikojen pidentyminen ja 

pienikin hintojen lasku voi käydä kalliiksi (Orava & Turunen, 2016, 247). 

Asuntosijoittaminen on historiallisesti ollut vakaa ja turvallinen sijoittamisen muoto, 

jossa voimakkaat hintatason muutokset ovat epätyypillisiä (Tilastokeskus, 2015). 
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Tähän on kuitenkin löydettävissä poikkeuksia, kun asuntojen hintataso on hetkellisesti 

laskenut. 1990-luvun lama aiheutti asuntomarkkinoille shokin, kun asuntojen tarjonta 

kasvoi ja samanaikaisesti kysyntä pieneni merkittävästi. Vastaavia asuntojen hintojen 

laskuja on nähty myös 2008 Yhdysvaltojen subprime -kriisin ja 2013 eurokriisin myötä. 

(Korkman, 2014, 76-77) Isossa kuvassa nämä ovat kuitenkin olleet lyhytaikaisia 

poikkeustiloja.  

 

Eräs asuntosijoittamisen merkittävimmistä riskeistä on korkoriski. Korkoriskillä 

tarkoitetaan lainan korkojen merkittävää nousua (Orava & Turunen, 2016, 245). 

Korkoriskin merkitys korostuu paljon velkavipua käyttävän sijoittajan kohdalla, sillä se 

heikentää kassavirtaa, ja siten lainanhoitokykyä merkittävästi (Orava & Turunen, 2016, 

249). Asuntovarallisuuden rahoittaminen velkarahalla on Suomessa normaalia ja se 

on lisääntynyt viime vuosina tasaiseen tahtiin (Tilastokeskus, 2016). Yleinen korkotaso 

on ollut jo pitkää historiallisen alhaalla (Tilastokeskus, 2018). Erityisesti matalan 

korkotason aikana velan ottaminen asuntosijoitusta varten on todella houkuttelevaa ja 

saattaa johtaa liian korkeisiin velkataakkoihin (Orava & Turunen, 2016, 249). Kuten 

aiemmin mainittu, velkavipua käytetään usein asuntosijoittamisessa parempien 

tuottojen saavuttamiseen, mutta korkotason noustessa tilanne saattaa kääntyä 

haitalliseksi, mikäli lainarahan kustannukset nousevat liian korkeiksi (Haight & Singer, 

2005, 107-133). 

 

Tyhjien kuukausien riskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoitusasuntoon ei löydy 

vuokralaista syystä tai toisesta (Orava & Turunen, 2016, 245). Sijoitusasunnon 

vastikkeet ja lainanhoitokulut täytyy maksaa riippumatta siitä, asuuko huoneistossa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksikin tyhjä kuukausi, eli vuokrausasteen laskeminen johtaa 

tilanteeseen, jossa vuokratuotto laskee oleellisesti. (Orava & Turunen, 2016, 252) 

Tyhjien kuukausien riski onkin yksi vaarallisimmista riskeistä ja koskee erityisesti 

vuokratuottoja hakevia sijoittajia.  

 

Vuokralaisriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoitusasuntoon on valittu huono 

vuokralainen, joka ei maksa vuokriaan tai hajottaa asunnon (Orava & Turunen, 2016, 

245). Suomessa tätä riskiä pienentää se, että vuokralaiset ovat pääasiassa tunnollisia 

ja maksavat vuokrat ajallaan (Tilastokeskus, 2016). Vuokralaisriski meneekin 

olemukseltaan hyvin lähelle tyhjien kuukausien riskiä, sillä molemmissa on 
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potentiaalina vuokratulon menetyksiä. Huono vuokralainen voi tämän päälle aiheuttaa 

mittavaa vahinkoa myös erilaisten remonttien ja häätökulujen muodossa. (Orava & 

Turunen, 2016, 253-254) 

 

Vuokratasoriski tarkoittaa vuokratason merkittävää laskua (Orava & Turunen, 2016, 

245). Myös yleinen vuokrataso on ollut jatkuvassa nousussa viime vuosikymmenten 

aikana (Tilastokeskus, 2016). Vaikka yleinen hintojen nousu otettaisiin huomioon, 

vuokrat ovat silti nousseet muuta kustannustasoa nopeammin (Orava & Turunen, 

2016, 255). Vuokratason lasku voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi Suomen sisäisestä 

muuttoliikkeestä, rakennuskannan vanhenemisesta, uudisrakentamisen vaikutuksista 

vuokramarkkinaan tai sijoitusasunnon huonosta ylläpidosta (Vuokranantajat, 2020). 

 

Vastikeriskillä tarkoitetaan taloyhtiön kulutason merkittävää nousua (Orava & Turunen, 

2016, 245). Vastikeriskiin vaikuttaa oleellisesti taloyhtiön hoito, eli hallituksen 

aktiivisuus, isännöitsijän ja huoltoyhtiön valinta sekä yhtiön omistajapohja 

(Vuokranantajat, 2020). Kuten korkoriski, vastikeriski nostaa myös asuntosijoittajan 

kuukausittaisia kuluja ja pienentää kassavirtaa. Tämä riski vaikuttaa kuitenkin sekä 

kassavirtaa että arvonnousua etsivään sijoittajaan, sillä kulutason nousu tarkoittaa 

usein myös sijoitusasunnon arvon laskua. (Orava & Turunen, 256-257) 

 

Poliittiset riskit tarkoittavat esimerkiksi verojen merkittävää nousua, 

sosiaalitukijärjestelmien muutosta, korkojen ja rahoitusvastikkeen 

verovähennysoikeuden leikkaamista, oppilaitosten alueellisia muutoksia, geopoliittisia 

riskejä tai muuta vastaavaa (Orava & Turunen, 2016, 246). Nämä ovat riskejä, joita on 

käytännössä mahdotonta ennustaa (Vuokranantajat, 2020). Poliittisia on myös lähes 

mahdotonta välttää, sillä ne vaikuttavat lähtökohtaisesti kaikkiin asuntosijoittajiin 

samalla tavalla (Orava & Turunen, 2016, 259).  

 

Luonnonilmiöriski tarkoittaa esimerkiksi suurta myrskyä tai tulvaa, joka aiheuttaa 

vahinkoa taloyhtiölle (Orava & Turunen, 2016, 246). Perinteisesti voitaisiin sanoa, että 

Suomessa luonnonilmiöistä ei juuri ole haittaa ja näiden merkitys niin kassavirtaa kuin 

arvonnousua hakevalle sijoittajalle on todella pieni (Orava & Turunen, 2016, 259). 

Globaalit epidemiat luonnonilmiöihin lasketaan myös luonnonilmiöiksi, joten tästä 

riskistä saattaa tulla todella merkityksellinen riski myös asuntosijoittajille. 
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Koronaviruksen tuomat muutokset esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkoihin, asuinpaikan 

valintaan ja liikkumiseen saattavat muodostua suureksi asuntojen arvoa ja 

vuokratasoa määritteleväksi tekijäksi. Tällä hetkellä kyseisiä muutoksia ei juuri ole 

vielä tiedossa, vaan kysyntä ja tarjonta ovat pysyneet jokseenkin samana (Pajala, 

2020). 

 

 

2.4 Asuntosijoittamisen riskienhallinta 

 

Riskien tiedostaminen ja niihin oikealla tavalla suhtautuminen ovat olennainen osa 

menestyksekästä asuntosijoittamista. Riippuu kuitenkin sijoittajasta ja hänen 

tavoitteistaan, mitkä riskit ovat merkittävimpiä. Riskien tiedostaminen ja niihin oikealla 

tavalla suhtautuminen ovat olennainen osa onnistunutta asuntosijoittamista. (Orava & 

Turunen, 2016, 245-246) 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan asuntosijoittamisen riskienhallintaa edellisessä 

kappaleessa lueteltujen Oravan ja Turusen (2016, 245-246) määrittelemän kahdeksan 

merkittävän asuntosijoittamiseen kohdistuvan riskin kautta. 

 

Hintariskin hallinnassa oleelliseksi tekijäksi muodostuu sijoitusasuntoihin liittyä 

sijoitusstrategia. Kassavirtaa tavoittelevan sijoittajan, jonka tarkoituksena ei ole myydä 

asuntoa, ei juuri tarvitse huomioida hintariskiä, sillä se realisoituu vasta sijoitusasuntoa 

myytäessä. Sijoitusstrategian valinta tulee siis huomioida hintariskiltä suojautuessa. 

(Orava & Turunen, 2016, 247-248) Sijoitusasunnoille on tyypillistä pysyä sijoittajan 

omistuksessa muita sijoitusinstrumentteja pidempään niihin sitoutuneen korkean 

pääoman vuoksi.  Tästä johtuen asunnon arvo tulee todennäköisesti joka tapauksessa 

nousemaan omistuksen aikana. Asunnon pitoaika tuleekin huomioida hintariskiltä 

suojautuessa (Orava & Turunen, 2016, 248-249). Hintariskiin voi vaikuttaa myös 

kohteen perinpohjaisella analysoinnilla ja alueisiin tulee perehtyä mahdollisimman 

paljon. Sijoitusasunnon tulisi sijaita muuttoliikkeen osalta kasvavassa 

asutuskeskuksessa, ja sijaita korkean neliöhinnan alueella asutuskeskuksen sisällä. 

(Kaarto, 2015, 89-91) Myös velkamäärän vähentäminen suojaa hintariskiltä, mikäli 

asuntojen hintataso lähtee laskuun (Orava & Turunen, 2016, 249). 
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Korkoriskiltä hallitessa asuntosijoittajan täytyy osata pitää velkataakkansa 

riskinsietonsa mukaisena ja hillittynä (Orava & Turunen, 2016, 250). Toisaalta matalan 

korkotason aikana kannattaa hyödyntää voimakasta velkavipua, mikäli vuokratuotto 

ylittää korkotason 2-3 prosentilla (Kaarto, 2015, 42). Sijoittajan tulee laskea oma 

lainanhoitokykynsä nousevien korkojen varalle (Vuokranantajat, 2020). Velkavivun 

ylittäessä 50 prosenttia salkun arvosta, korkoriskistä tulisi olla tietoinen ja suojautua 

esimerkiksi kiinteällä korolla, korkokatolla, velkavipua madaltamalla tai vararahastolla. 

Kiinteä korko on sama koko sovitun ajanjakson. Korkokatossa maksetaan pankille 

tietty summa sopimuksesta, jolla varmistetaan, ettei korko ylitä tiettyä tasoa. Alle 50 

prosentin velkavivun kanssa korkojen nousulla on vain pieni vaikutus. Vaikka velkavipu 

olisi suuri, vararahaston (esimerkiksi 30 prosenttia asuntomassan arvosta) avulla on 

mahdollista selvitä nousevista kuluista. (Orava & Turunen, 2016, 250-251) Kaarto 

(2015, 80) suosittelee 2-6 kuukauden kaikkien kulujen suuruita puskurirahastoa.  

 

Tyhjien kuukausien riski on merkittävästi linkissä sijoitusasuntojen laadun ja 

huoneistotyypin kanssa. Mitä houkuttelevampi sijoitusasunto on, sitä 

todennäköisemmin siihen on löydettävissä vuokralainen nopeasti markkinahintaan 

(Kaarto, 2015, 90). Tyhjiä kuukausia voidaan minimoida esimerkiksi hankkimalla 

sijoitusasunnoksi yksiöitä, sillä niissä asuu noin 60 prosenttia Suomen kaikista 

vuokralla asuvista kotitalouksista (Tilastokeskus, 2020). Sijoitusasunto tulisi hankkia 

kasvukeskuksesta, josta löytyy oppilaitoksia (Orava & Turunen, 2016, 252). Muuttoliike 

asutuskeskuksiin lisää asutuskeskuksien houkuttelevuutta, ja niissä asuntojen 

vuokrattavuus ja hintakehitys onkin voimakkainta (Tilastokeskus, 2020). 

Sijoitusasunnon tulisi myös sijaita paikkakunnan keskustassa ja olla hyvässä 

kunnossa ja riittävän hyvin varusteltu, jotta houkuttelevuus pysyy korkealla. Myös 

vuokratason tarkistaminen ja vuokran hetkellinen laskeminen toimivat hyvinä keinoina 

välttää tyhjiä kuukausia. (Orava & Turunen, 2016, 252) 

 

Vuokranantaja voi toiminnallaan vaikuttaa asuntosijoituksensa tuottoon merkittävästi 

ja yksi konkreettisimmista keinoista on vuokralaisen valinta, jolla hallitaan 

vuokralaisriskiä (Orava & Turunen, 2016, 253). Vuokralaisen luottotiedot ja 

oikeustoimikelpoisuus tulisi aina tarkistaa ja keskittyä juuri parhaan mahdollisen 

kandidaatin valintaan (Kaarto, 2015, 117-118) Asunnon massanäyttöjä kannattaa 

välttää, vuokralaisehdokkaan kanssa tulisi aina keskustella kahden kesken ja 
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vuokralaiselta kannattaa aina pyytää vähintään kahden kuukauden vakuus ennen 

muuttoa (Turunen & Orava, 2016, 254-255).  

 

Vuokratasoriskin ja vastikeriskin hallintaa koskevat samat lainalaisuudet kuin tyhjien 

kuukausien riskiä. Sijoitusasunnon sijainnin ja kunnon merkitys korostuu. 

Vuokratasoriskin eteen kannattaa tehdä pohjatyötä myös selvittääkseen kohdealueen 

vuokrataso eri tietolähteiden avulla, sekä keskustella paikallisten asuntovälittäjien 

kanssa (Orava & Turunen, 2016, 255). Vastikeriskin hallinnassa kannattaa olla 

aktiivinen taloyhtiö asioiden hoidon kanssa erimerkiksi osallistumalla hallituksen 

toimintaan ja pysyä ajan tasalla yhtiön korjaushistoriasta (Kaarto, 2015, 95). Huomiota 

kannattaa kiinnittää siihen, mikä on taloyhtiön koko, energiatehokkuus ja onko yhtiöllä 

hallinnassa asuin- tai liikehuoneistoja (Orava & Turunen, 2016, 257). 

 

Poliittisten riskien hallinta on lähes mahdotonta, kuten edellä on mainittu. Suurimmat 

teemat liittyvät kuitenkin verotukseen, asumistukiin ja esimerkiksi oppilaitosten 

lakkauttamiseen. Poliittiset riskit perustuvat oletukseen, että lainsäätäjät muuttavat 

nykyisiä säädöksiä sijoittajan kannalta epäedullisempaan suuntaan (Leväinen, 2013, 

209). Tällä hetkellä pääomatulovero maksetaan vasta niistä vuokratuloista, mistä on 

jo vähennetty kaikki kulut (Kaarto, 2015, 29) Lisäksi yhtiölainallisten uudiskohteiden 

rahoitusvastikkeen saa vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan (Vuokranantajat, 

2020). Myös opintotuki- ja asumislisäjärjestelmät hyödyttävät asuntosijoittajia 

merkittävästi (Orava & Turunen, 2016, 259) Näihin asioihin saattaa tulla muutoksia 

poliittisen ilmapiirin vaihtuessa ja sijoittajan on hyvä pitää nämä mielessä.  

 

Luonnonilmiöriskin arviointi ja hallinta on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta (Orava 

& Turunen, 2016 259). 
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3. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimusmenetelmää, aineistonkeruuta ja 

tutkimuksen luotettavuutta. Ensiksi tarkastellaan tutkimuksessa käytettyä 

tutkimusmenetelmää ja laadullisen tutkimuksen yleisiä suuntaviivoja. Toiseksi 

käydään läpi tutkimusta varten kerätty aineisto. Kolmanneksi pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Laadullisessa tutkimuksessa teorialla on suuri merkitys (Sarajärvi & Tuomi, 2014, 18). 

Aineiston määrä ei luo asianmukaisuutta, vaan muotoilun kattavuus (Eskola & 

Suoranta, 2014, 18). Tarkoitus on keskittyä suppeampaan määrään tapauksia ja 

tarkastella niitä niin kattavasti ja yksiselitteisesti kuin mahdollista (Sarajärvi & Tuomi, 

2009, 65-68). Ominaista on tutkittavan aiheen käsittely mahdollisimman luonnollisena, 

ainutlaatuisena ja kokonaisvaltaisena, ja tiedonkeruun perustuminen todellisiin 

tilanteisiin (Hirsjärvi et al. 2009, 164). Myöskään ennakko-odotuksia ei saa asettaa 

tutkimuksen tekijän puolesta (Eskola & Suoranta, 2014, 19-20). Tässä tutkimuksessa 

edellä mainitut kriteerit on pyritty saavuttamaan keräämällä teoriapohjan kautta 

relevanttia aineistoa ja saamalla tutkimuskysymyksiin rinnastettavia vastauksia.  

 

 

3.2 Tutkimuksen aineisto 

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely suoritettiin 

haastattelemalla kahdessa eri kiinteistösijoitusyrityksessä työskenteleviä 

asiantuntijoita. Haastateltavat työskentelevät johtajatasolla joko kiinteistöjen osto- tai 

myyntitehtävissä omassa organisaatiossaan. Kaikki haastateltavat omistavat myös 

sijoitusasuntoja omissa nimissään, eli toimivat yksityissijoittajina työnkuvansa ohella. 

Asiantuntijoita haastateltiin yhteensä neljä tätä tutkimista varten. Sekä haastateltavat 
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että heidän organisaationsa pidetään nimettömänä ja heitä kuvaillaan tutkimuksessa 

kirjaimin A, B, C ja D.   

 

Kaikkia haastateltavia yhdistää sekä pitkä kokemus asuntosijoittajana toimimisesta 

että työskentely kiinteistösijoitusorganisaatiossa. Tietämys asuntosijoituksen riskeistä 

ja kokemus niiden hallinnasta on siis todella vahvalla pohjalla, ja sopivat tähän 

tutkimukseen erinomaisesti. Haastattelut toteutettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi 

etähaastatteluina käyttäen työkaluina Google Forms:n kautta lähetettyä lomaketta 

vastausten keräämiseen ja puhelinta pääasiallisena viestintäkeinona. Valmis 

kyselylomake lähetettiin kaikille haastateltaville etukäteen ja siihen annettiin vastata 

omaan tahtiin. Tämän jälkeen haastateltaviin oltiin vielä yhteydessä ja esitettiin 

tarkentavia kysymyksiä mahdollisimman relevantin tutkimustiedon saamiseksi. Kaikki 

vastaukset tallennettiin sähköisessä muodossa litterointia varten.  

 

Kyselylomake (Liite 1) koostui 13 kysymyksestä, jotka oli muodostettu tämän 

tutkimuksen teoriaosan pohjalta. Ensimmäiset kaksi kysymystä koskivat 

asuntosijoittamista yleensä ja toimivat tietopohjan kartoittamisessa. Tämän jälkeen 

kysyttiin neljä kysymystä, joiden tarkoitus oli selvittää mitä riskejä asuntosijoittamiseen 

liittyy haastateltavien omasta mielestä. Kyselyn toisessa osassa kysyttiin seitsemän 

kysymystä, jossa haettiin haastateltavien näkemystä tiettyihin asuntosijoittamisen 

riskeihin, jotka oli määritelty teoriaosan pohjalta.  

 

 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tarkastellaan tämän tutkimuksen luotettavuutta Sarajärven ja Tuomen (2009, 138-

139) määrittelemien laadullisen tutkimuksen käsitteiden kautta. Käsitteitä on neljä: 

uskottavuus, varmuus, siirrettyvyys ja vahvistuvuus. Uskottavuus pohtii vastaako 

tutkijan tekemä tulkinta tutkittavien käsityksiä. Varmuus tarkoittaa tutkijan kykyä ottaa 

huomioon tutkittavan ilmiöön ennustamattomasti vaikuttavat tekijät. Siirrettyvyys 

tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin riippumatta tutkimuksen 

ympäristöstä. Vahvistuvuus pohtii tulkintojen tukeutumista toisiin vastaavanlaisiin 

ilmiöihin. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, 138-139) 
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Haastateltavilla on todella vankka kokemus tutkittavasta aiheesta. Myös tutkijalla on 

kokemusta asuntosijoittamisesta omien sijoitusten kautta ja myös hän työskentelee 

kiinteistösijoitusyrityksessä. Tutkimus on siis varsin luotettava ja tämä parantaa myös 

vahvistuvuutta. Myös siirrettyvyys on hyvä, sillä tutkimus on hyvin siirrettävissä uuteen 

tilanteeseen laajan kontekstin vuoksi.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijä toimi sekä teoriaosan kirjoittajana, aineiston 

kerääjänä, että tulosten analysoijana. Tähän liittyy tiettyä ongelmallisuutta, sillä 

laadullisessa tutkimuksessa tulisi pyrkiä olemaan mahdollisimman objektiivinen ja 

tutkijan tulisi pystyä erottamaan havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus toisistaan. 

Tämän tutkimuksen osalta vahvuutena toimi sekä haastateltavien että tutkijan vahva 

kokemus tutkittavasta aiheesta.  
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa analysoidaan alan asiantuntijoille tehdyn kyselyn pohjalta 

asuntosijoittamisen riskejä ja niiden hallintakeinoja. Ensin käydään läpi haastateltavien 

tausta ja analysoidaan heidän tunnistamiaan riskejä asuntosijoitukseen liittyen. Tämän 

jälkeen analysoidaan haastateltavien vastauksia liittyen kyseisten riskien hallintaan. 

Lopuksi suoritetaan vastaustulosten tulkinta ja pyritään löytämään tutkimusongelman 

kannalta keskeisiä ja merkityksellisiä teemoja.  

 

 

4.1 Asuntosijoittamisen riskit 

 

Tutkimusta varten haastateltaviksi henkilöiksi valittiin asuntosijoittamisen tuntevia 

henkilöitä.   Haastateltavat työskentelevät johtajatasolla joko kiinteistöjen osto- tai 

myyntitehtävissä kahdessa eri kiinteistösijoitusorganisaatiossa. Kaikki haastateltavat 

omistavat myös sijoitusasuntoja omissa nimissään, eli toimivat yksityissijoittajina 

työnkuvansa ohella. Kaikkia haastateltavia yhdistää sekä pitkä kokemus 

asuntosijoittajana toimimisesta että työskentely kiinteistösijoitusorganisaatiossa. 

 

Ensimmäinen kysymys, joka haastateltaville esitettiin, oli: 

 

”Kuinka pitkään olet ollut asuntosijoittaja?” 

 

Vastauksista saatiin selville, että vastaajilla on runsaasti kokemusta asuntosijoittajana 

toimimisesta. Haastateltavilla A, B, C ja D on 13, 6, 4 ja 9, eli yhteensä 32 vuoden 

kokemus asuntosijoittajana toimimisesta. Tässä ajassa on varmasti kertynyt riittävä 

tietopohja ja ymmärrys sijoitustoimintaa ohjaavista lainalaisuuksista. 

 

Seuraavaksi tarkoituksena oli selvittää haastateltavien käyttämät 

asuntosijoitusstrategiat. Toinen kysymys oli: 

 

”Millaista strategiaa käytät asuntosijoituksiisi?” 
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Vastauksista saatiin selville, että kolme haastateltavaa käyttää strategiaa osta ja pidä, 

ja yksi noudattaa osta ja myy -metodia. Tuottojen kerryttäminen vuokratulojen kautta 

velkavivun avulla on siis huomattavasti suositumpi tapa haastateltavien keskuudessa, 

kuin ns. ”flippaaminen” eli pelkkä arvonnousun tavoittelu. Asuntosijoittaminen 

näyttäytyykin juuri pitkän aikavälin sijoittamisena, mitä teoriassa usein painotettiin. 

Esimerkiksi vastaaja C kertoi: 

 

”Käytän pitkän aikavälin strategiaa, eli ostan ja pidän ja kerään vuokratuottoa.” 

 

Ja vastaaja D sanoi:  

 

”Osto ja pidä, joskus historiassa flippausta. Flippausta tosin ei voida käyttää 

oikeaoppisesti sijoittamisen muotona.” 

 

Tämän jälkeen kysymyksissä siirryttiin selvittämään haastateltavien tietoisuutta 

asuntosijoittamisen riskeistä. Kolmantena kysymyksenä oli: 

 

”Mitä riskejä koet asuntosijoittamisessa olevan?” 

 

Vastauksissa toistuva teema oli asunnon arvon lasku, jonka kaikki haastateltavat 

mainitsivat. Lisäksi suurina riskeinä nähtiin vuokralaiseen liittyvät ongelmat, jonka 

mainitsi kolme haastateltavaa. Myös yllättävien remonttia riski mainittiin kolme kertaa. 

Vastauksista voidaan huomata, että varsinkin sijoitusasunnon hintakehitys ja 

vuokratulojen pysyvyys olivat tärkeimpiä muuttujia. Myös tämä menee voimakkaasti 

teorian esiin nostamien puolien kanssa.  

 

Haastateltava A: 

 

”Suurin riski on asunnon arvonlasku. Muita mainittavia riskejä ovat vuokralainen, 

vuokrataso, remontit, verotukseen liittyvät riskit, korkojen nousu, taloyhtiö. Kaikki 

edellä mainitut ovat tietyllä tapaa sidoksissa hintakehitykseen.” 

 

Haastateltava D: 
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”Markkinahintariski asuntoa ostaessa ja myydessä. Vuokratasoon liittyvät riskit (alue, 

kaupunki, kaupungin tilanne), vuokralaisiin liittyvät riskit (asunnon kunnossapito ja 

vahingot, luottotappio), hallinnointiriskit, kun salkku on isohko (ehtii / jaksaa tehdä 

kaiken itse tai tekee virheitä tai laiminlyö salkkua työmäärän vuoksi), taloyhtiön liittyvät 

riskit (peruskorjaukset, osaamaton hallitus, taloyhtiön talous, muut osakkaat) sekä 

nykyisen vuosikymmenen aikana muodostunut asuntosijoittamisen buumi, sekä sen 

aikaansaama mediamylly ja poliittinen paine veromuutoksille ja asuntosijoittamisen 

kapitalistinen maine tuloerojen kasvattajana.” 

 

Tämän jälkeen haastateltavilta haluttiin selvittää mitkä riskit vaikuttavat heidän 

sijoituspäätöksiinsä eniten. Neljäs kysymys oli: 

 

”Mitkä riskit vaikuttavat eniten sijoituspäätöksiisi sijoitusasuntojen suhteen?” 

 

Suurin sijoituspäätöksiin vaikuttava riski oli selvästi sijoitusasunnon arvon laskeminen. 

Tämän mainitsi suoraan kolme haastateltavaa ja yksi totesi kaupungin pitkän 

tähtäimen suunnitelmat, joka voidaan sitoa vahvasti arvon kehitykseen. Myös 

vuokrattavuus nousi esille kahdessa vastauksessa, joten vuokratuottojen saaminen ja 

kassavirran varmistaminen on myös selvästi sijoituspäätöksiä ohjaava tekijä. 

Esimerkiksi haastateltava C sanoi: 

 

”Lainan saatavuus ja korko, joskin se ei tällä hetkellä ole ongelma. Asunnon sijainti, eli 

onko se helppo vuokrata ja pitää vuokrattuna. Lisäksi täytyy miettiä arvon pysyvyyttä, 

sillä niin suuren osan asuntokannasta arvo laskee.” 

 

Haastateltavan D mukaan: 

 

”Vuokrattavuus, exit-plan ja kaupungin pitkän tähtäimen suunnitelmat.” 

 

Viidennellä kysymyksellä haluttiin selvittää sijoitusasuntojen asemaa muihin 

sijoitusmuotoihin nähden. Viides kysymys oli: 

 

”Ovatko sijoitusasunnot mielestäsi riskisempiä/vähemmän riskisiä kuin muut 

sijoitusmuodot? Miten?” 
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Haastateltavat pitivät sijoitusasuntoja lähtökohtaisesti matalampiriskisinä ja 

turvallisempana kuin esimerkiksi osakkeita. Mainittuina asioina nousi esiin 

arvonmuutoksen vähyys ja se, että sijoitusasuntojen tuottoihin voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa voimakkaasti. Yksi haastateltava mainitsi myös sen, että ihmisten pitää aina 

asua jossakin. Esimerkiksi haastateltava A kertoi: 

 

”Pidän asuntoja pienempiriskisempinä kuin osakkeita. Pääasiassa siksi, että niiden 

arvonheilunta on selkeästi pienempää ja toisekseen sijoittaja voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa sijoituksensa onnistumiseen.” 

 

Haastateltavan D mukaan:  

 

”Ei välttämättä vähemmän riskinen, mutta riskit ovat paremmin hallittavissa, eli niiden 

toteutumisen todennäköisyyteen pystyy itse vaikuttamaan, verrattuna muihin 

passiivisempiin sijoitusmuotoihin, jotka sisältävät suuremman osuuden 

'markkinariskiä'.” 

 

Tämän osion viimeisen kysymyksen tarkoitus oli nostaa esille yksi mahdollinen riski, 

joka haastateltavista tuntui suurimmalta. Kuudes kysymys oli: 

 

”Mikä on mielestäsi asuntosijoittamisen merkittävin riski? Miksi?” 

 

Vastauksista voidaan huomata, että sijoitusasunnon arvon laskeminen nousee jälleen 

kerran yleisimmäksi vastaukseksi. Kaupunkien erot ja erot kaupunkien sisällä, sekä 

yleinen tarjontatilanne ovat vaikuttavia tekijöitä. Haastateltava B sanoo: 

 

”Asunnon arvon lasku, koska velkavetoisessa touhussa arvo laskee koko pääoman 

muodossa.” 

 

Haastateltava A kertoo: 

 

”Arvonlasku, joka johtuu pääasiassa siitä, että ostaa asunnon väärästä paikasta tai 

ostaa vääränlaisen asunnon, pahimmillaan molempia. Asuntojen kysyntätilanne on 

merkittävästi erilainen eri kaupungeissa ja kaupunkien sisällä. Sijainnilla ja itse 
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asunnolla on suora yhteys siihen, minkälaisia vuokralaisia asuntoon haluaa muuttaa 

ja mikäli asunnon haluaa myydä, minkälaiset ostajat ovat kiinnostuneita asunnon 

ostamaan. Edellä mainituilla seikoilla taas on suora yhteys asunnon 

arvonkehitykseen.” 

 

On mielenkiintoista huomata, että vaikka suurin osa haastateltavista mainitsi 

noudattavansa sijoitusstrategiana kassavirtojen mallia, suurin riski näyttäisi silti olevan 

asuntojen arvon lasku. Teorian mukaan arvon laskemisella ei pitäisi olla suurta 

merkitystä, mikäli sijoittaja keskittyy vuokratuottoihin. Sen sijaan sijoitusasunnon 

sijainnin tärkeys ja vuokralaisten merkitys yhtenee voimakkaasti teorian kanssa.  

 

 

4.2 Asuntosijoittamisen riskienhallinta 

 

Seuraavaksi kyselyssä siirrytään teoriaosan pohjalta määritettyjen asuntosijoittamisen 

merkittävien riskien hallintaan. Teoriassa määritellyt riskit käytiin yksi kerrallaan läpi ja 

haastateltavilta yritettiin löytää keinoja kyseisten riskien hallitsemista ja ehkäisemistä 

varten. Seitsemäs kysymys koski hintariskiä, ja oli: 

 

”Miten pyrit hallitsemaan riskiä: hintatason lasku?” 

 

Haastateltavat pyrkivät hallitsemaan hintariskiä keskittymällä sijoitusasunnon hyvään 

sijaintiin ja hankkimalla enimmäkseen pieniä asuntoja. Haastateltava C kertoo:  

 

”Ostan vain pieniä asuntoja eli yksiöitä. Minua kiinnostaa vain pääkaupunkiseutu ja 

yliopistokaupungit, joiden ulkopuolelle en suostu lähtemään. Lisäksi näen paljon 

vaivaa selvittääkseni taloyhtiön tilanteen. Ostan lähinnä uudiskohteita.” 

 

Haastateltava D kertoo:  

 

”Tätä voidaan hallita ainoastaan sijainnilla (oma arvio alueen 

kysyntä/tarjontatilanteesta; toimii ainoastaan ns. keskusta-alueilla), mutta ainut tapa 

tätä on "pitää" sijoitusta riittävän pitkään, jolloin ostohinnan ja myyntihinnan merkitys 

vähenee kokonaisvuokratuottojen kasvaessa. Suurin osa asuntosijoittamisen riskeistä 
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taklautuu pitämällä kohde vuokralla 15-20 vuotta, jolloin se on velaton. Siinä 

tapauksessa on helpompi esim. hyväksyä 10-20 tuhannen euron hinnanlasku, kun on 

maksattanut vuokralaisella 80 t€ lainan pois ja tappion jälkeen kohteen tuotto olikin 

keskimäärin alkuperäisen arvioidun 18 % opo tuoton sijasta 11 %. Ei paha.” 

 

Seuraavaksi selvitettiin haastateltavien näkemyksiä korkoriskin suhteen. Kahdeksas 

kysymys oli:  

 

” Miten pyrit hallitsemaan riskiä: korkotason nousu?” 

 

Haastateltavat eivät kokeneet tämänhetkistä tilannetta korkojen nousun suhteen 

akuuttina. Mainittuja metodeja riskin hallintaan olivat esimerkiksi korkokaton 

ostaminen pankilta ja erilaiset korkosuojaukset. Haastateltava A kertoi: 

 

” Olen suojannut luokkaa 15 prosenttia lainoistani korkosuojauksella. Lisäksi varaudun 

säästöillä.” 

 

Haastateltavan D mukaan: 

 

”Seuraamalla tarkasti rahoitusmarkkinoiden uutisointia ja rakentaa salkun ja 

pankkisuhteet siten, että esim, 1-2 vuoden lyhennysvapaat ovat helposti saatavilla . 

Riski/tuotto on rakennettava itselle oman maksukyvyn mukaan. Mahdollisesti, mikäli 

haluaa salkkua kasvattaa aggressiivisesti, on tietyt riskit hyväksyttävä ja ymmärrettävä 

ne tuoton hinnaksi. Asuntosijoittamisen opo-tuotot ovat parhaimmillaan 20-50%, jolloin 

tuottoihin ei täysin riskittä pääse. Korkoriski on silloin suurimpia riskejä. 

 

On hyvä ymmärtää Euribor-kurssien ja koko EU/Globaalin pankki- ja 

vakuutusjärjestelmän rakenne ja syy-seuraussuhteet, jotta korkotasoista pystyy 

jotenkin jotain sanomaan ja itse päättelemään. 

 

10 vuoden SWAP-ratejen seuraaminen on hyödyllistä, jolloin nähdään mikä on 

markkinan odotusarvo keskipitkille / pitkille koroille.” 
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Tämän jälkeen siirryttiin vuokratasoriskin pariin. Yhdeksäs kysymys oli:  

” Miten pyrit hallitsemaan riskiä: vuokratason lasku?” 

 

Vastauksissa nousi jälleen kerran esiin selvästi eniten sijoitusasunnon sijainti ja 

sijoitushorisontin ulottuminen monien vuosien päähän. Myös asuntojen pitämistä 

hyvässä kunnossa pidettiin tärkeänä hallintakeinona. Haastateltava A kertoi: 

 

” Keskittymällä sijaintiin ja arvioimalla kaupungin/alueen näkymiä vuosien tähtäimellä.” 

 

Ja haastateltavan D mielestä: 

 

”'vanhoissa asunnoissa' asunnon kunnossapitäminen. Vuokratasot voivat 

luonnollisesti heilua ja vaikuttaa sitä kautta sijoituksen tuottoon. Toisaalta, saako 

asunnosta 3 t€ vs. 3,5 t€ vuodessa, on 10 vuodessa 30 t€ vs. 35 t€ - pääasia, että 

asunto pysyy vuokralla. Ongelmaksi voi muodostua mikäli vuokrataso tippuu liiaksi ja 

oma kassavirta ei sitä kestä -> asunto on pakko myydä --> myyt sen hetkisellä 

markkinatasolla joka ei välttämättä ole juuri sillä hetkellä suotuisa.” 

 

Seuraavaksi siirryttiin tyhjien kuukausien riskin pariin. Kymmenes kysymys oli:  

 

”Miten pyrit hallitsemaan riskiä: tyhjät kuukaudet?” 

 

Vastauksissa nousi taas esiin sijoitusasunnon sijainnin tärkeys. Myös asunnon 

kokoluokka mainittiin tärkeäksi tekijäksi, sijoitusasunnon tulisi olla mahdollisimman 

pieni. Mielenkiintoista oli huomata, että yksi haastateltava on proaktiivisesti laskenut 

vuokraa, jotta saisi vuokralaisen pysymään asunnossa. Myös vuokratuottojen suhde 

huonompaan vuokrattavuuteen oli mielenkiintoista nostaa esiin. Haastateltava C 

sanoo: 

 

”Sijoitusasunto tulee hankkia vain hyvältä sijainnilta. Pitää olla ajan tasalla alueen 

tilanteessa. Olen esimerkiksi koronan vuoksi laskenut erään vuokralaiseni vuokraa, 

että hän voisi pysyä asunnossa.” 

 

 



 29 

Haastateltavan D mielestä: 

 

” Sijainti, asunnon koko, kaupungin tilanne ja alueen maine määrittää enemmän. 

Vuokrautuotto-% tulee olla suhteessa vuokrattavuuden riskiin. Huonompi 

vuokrattavuus, halvempi asunnon hinta ja sitä kautta korkeampi tuotto.” 

 

Tämän jälkeen haastattelussa keskityttiin vuokralaisriskiin. Yhdestoista kysymys oli: 

 

”Miten pyrit hallitsemaan riskiä: huono vuokralainen?” 

 

Vastauksissa nousi esiin vuokralaiseen perehtymisen tärkeys. Tekijöitä tämän riskin 

hallintaan näyttäisi olevan oma kokemus aiheesta ja ihmistuntemus yleensä. Myös 

vuokravakuus mainittiin kaksi kertaa. Esimerkiksi haastateltava C kertoi: 

 

” Vuokralainen pitää aina tavata face-to-face ja selvittää taustat. Luottotietojen pitää 

olla kunnossa. Pyydän aina kahden kuukauden vuokravakuuden.” 

 

Ja haastateltava D sanoi: 

 

”Naamakerroin - kokemus opettaa. Luottotiedot. Ihmistuntemus. Riittävät 

vuokrasopimuksen vakuudet. Nopea reagointi ongelmiin ja asukkaiden inhimillinen 

käsittely.” 

 

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin näkemystä vastikeriskiin. Kahdestoista kysymys 

oli:  

 

”Miten pyrit hallitsemaan riskiä: vastiketason nousu?” 

 

Vastauksissa painotettiin taloyhtiön tuntemuksen tärkeyttä. Yksi haastateltava nosti 

esiin sijoittavansa lähtökohtaisesti vain uudinkohteisiin ja hallitsevansa riskiä siten. 

Omat vaikutusmahdollisuudet taloyhtiön hallituksen kautta koettiin myös tärkeäksi 

kahden haastateltavan toimesta. Esimerkiksi haastateltava B kertoi: 

 

” Mene taloyhtiön hallitukseen” 
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Ja haastateltava D kertoi: 

 

” Vastiketasoon voi vaikuttaa menemättä hallitukseen, ainoastaan yhtiökokouksessa. 

Fiksun hallituksen palkkaaminen taloyhtiöön, sekä hallitustyöskentelyn seuranta / 

yhteydenpito tarvittaessa isännöitsijään.” 

 

Viimeisessä kysymyksessä pureuduttiin poliittisiin riskeihin ja niiden hallintaan. 

Kolmastoista kysymys oli:  

 

”Miten pyrit hallitsemaan riskiä: poliittiset muutokset?” 
  

Kolme haastateltavaa kertoi tämän riskin hallinnan olevan mahdoton tehtävä. Yksi 

haastateltava kertoi keskittyvänsä sijoitusasuntojen osalta vain pääkaupunkiseudulle 

ja minivoivansa näin mahdolliset vuokrattavuutta ja asuntojen arvoa laskevat poliittiset 

päätökset. Oli mielenkiintoista huomata, että ratkaisuna poliittisiin riskeihin mainittiin 

myös sijoitusyhtiön kautta sijoittaminen. Haastateltava A kertoi: 

 

”Hajauttamalla asuntosijoituksia omiin ja yrityksen nimiin sekä omistamalla sekä 

yhtiölainoitettuja että velattomia asuntoja” 

 

Haastateltava D sanoi: 

 

”Tämän hallinta on lähestulkoon mahdoton. Poliittiset muutokset koskevat joko 

kaavoitusta (uudisrakentaminen) tai verotus tai tukipolitiikka asukkaille. Nykyiset 

rakenteet on olemassa tarkoituksella, joten niiden muuttaminen on yhteiskunnallisesti 

todella vaikeaa. Mikäli muutoksia tapahtuu, se vaikuttaa koko alaan, jolloin yhden 

yksittäisen sijoittajan riskinhallinta voi olla tämän osalta ainoastaan eri 

omaisuuslajeihin hajauttamista.” 
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4.3 Tutkimustulosten tulkinta 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vastata päätutkimuskysymykseen: ”Millä tavoilla 

asuntosijoittamisen riskejä voidaan hallita?” Tätä pyrittiin tukemaan 

alatutkimuskysymysten: ”Millaisia riskejä asuntosijoittamiseen liittyy” ja ”ovatko 

asuntosijoittajat tietoisia asuntosijoittamiset eri riskeistä?” 

 

Aloitetaan alatutkimuskysymyksistä: asuntosijoittamisen riskeistä ja asiantuntijoiden 

tietoisuudesta. Kyselyn tuloksista voidaan selvästi huomata, että haastateltavat 

asiantuntijat tunnistavat asuntosijoittamisen riskejä erinomaisesti. Teoriaosassa 

määriteltiin kirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden pohjalta kahdeksan merkittävintä 

riskiä: hintariski, korkoriski, tyhjien kuukausien riski, vuokralaisriski, vuokratasoriski, 

vastikeriski, poliittiset riskit ja luonnonilmiöriski. Näistä yksikään ei tullut uutena asiana 

haastateltaville ja kaikkiin näihin löytyi jo valmiiksi jonkinlainen näkemys. Määriteltyjen 

riskien rinnalle ei myöskään noussut mitään merkittävää uutta riskiä. Haastateltavien 

näkemykset menivät oikeastaan täysin yksiin teoriassa määriteltyjen riskien 

ominaisuuksien kanssa. Suurimmaksi riskiksi koettiin hintariski. Ainoana merkittävänä 

erona voidaan nähdä vuokratuottoa tavoittelevaan sijoitusstrategiaan ja hintariskin 

yhteys. Teorian mukaan hintariskin ei pitänyt olla tärkeä muuttuja vuokratuottoa, vaan 

arvonnousua tavoittelevan strategian kanssa. Tämä löytyi silti kaikkein haastateltavien 

vastauksista.  

 

Päätutkimuskysymyksen osalta kyselyn tulokset olivat myös yhdenmukaisia teorian 

suhteen. Hintariskiä voi hallita keskittymällä sijoitusasunnon hyvään sijaintiin 

asutuskeskuksissa ja kaupunkien keskustoissa, hankkimalla enimmäkseen pieniä 

asuntoja, sekä pitämällä sijoitushorisontin tarpeeksi pitkänä. Korkoriskiä ei koettu 

ajankohtaiseksi markkinatilanteen vuoksi, mutta hallintakeinoina mainittiin esimerkiksi 

korkokaton ostaminen pankilta ja erilaiset korkosuojaukset, markkinoiden aktiivinen 

seuraaminen ja hyvien pankkisuhteiden ylläpito. Vuokratasoriskin hallinnan kanssa 

esiin nousi sijoitusasunnon sijainnin tärkeys, sijoitushorisontin ulottuminen monien 

vuosien päähän ja asuntojen pitäminen hyvässä kunnossa.  

 

Tyhjien kuukausien riskin hallintaan mainittiin sijoitusasunnon sijainnin tärkeys 

asutuskeskuksissa ja kaupunkien hyvillä alueilla, asunnon kokoluokan pitäminen 
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mahdollisimman pienenä, vuokrien mahdollinen alentaminen tilanteesta riippuen ja 

vuokratason suhteuttaminen vallitsevaan vuokrattavuuteen. vuokralaiseen 

perehtymisen tärkeys. Vuokralaisriskin hallintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sijoittajan 

oma ihmistuntemus ja kokemus, vuokravakuuden pyytäminen, luottotietojen tarkistus, 

kasvokkain tapaaminen ja ongelmiin nopea reagointi. Vastikeriskin hallinnassa 

painotettiin taloyhtiön tuntemuksen tärkeyttä uudinkohteisiin sijoittamista, omia 

vaikutusmahdollisuuksia taloyhtiön hallituksen kautta ja isännöitsijän valintaa. 

Poliittisten riskien hallinnan todettiin olevan lähes mahdotonta, mutta varautumiseen 

käytettävän keinoina tekemällä sijoituksia osittain sijoitusyhtiön kautta, uudiskohteisiin 

ja asutuskeskuksiin sijoittamista ja pienentämällä velan määrää. 

 

Asuntosijoittamista ja sen riskejä on tutkittu tieteellisesti varsin vähän. Tämän 

tutkimuksen onkin tarkoitus toimia pohjana laajemmalle tutkimukselle. Kehitysideoina 

jatkoa ajatellen voisi olla esimerkiksi tutkimuksen tekeminen erilaisia taustoja 

omaaville asuntosijoittajille. Tähän tutkimuksen empiiriseen osaan valitut 

haastateltavat henkilöt olivat alan asiantuntijoita ja tiesivät selkeästi aiheesta todella 

paljon jo etukäteen. Tulevia tutkimuksia voisi myös kohdentaa tarkemmin alueellisesti 

ja selvittää eri riskien suuruutta erilaisilla maantieteellisillä alueilla, esim 

asutuskeskukset vs. kehyskunnat, tai kaupunkien keskustat vs. lähiöalueet. Myös 

erottelua uudiskohteiden ja vanhojen sijoitusasuntojen välillä voisi tehdä. Tutkimusta 

voitaisiin laajentaa myös institutionaalisiin sijoittajiin. Lisätutkimusta tarvittaneen. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä tutkimus käsittelee asuntosijoittamista, asuntosijoittamisen riskejä ja niiden 

hallintaa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut määrittää asuntosijoittamiseen liittyviä 

riskejä ja etsiä keinoja niiltä suojautumiseen. Tarkoituksena on ollut perehtyä 

asuntovarallisuuden perusteisiin, pohtia asuntojen ominaisuuksia sijoitusmuotona, 

määrittää asuntosijoittamista koskevat riskit ja löytää keinoja näiden riskien 

hallitsemiseen. Tarkoituksena on ollut myös toimia pohjana laajemmille 

jatkotutkimuksille, joiden avulla voitaisiin tehdä tarkempaa vertailua esimerkiksi 

maantieteellisten alueiden ja erilaisten asuntotyyppien välillä Suomen 

kiinteistömarkkinassa. 

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Kysely suoritettiin 

haastattelemalla kahdessa eri kiinteistösijoitusyrityksessä työskenteleviä 

asiantuntijoita, jotka työskentelevät johtajatasolla joko kiinteistöjen osto- tai 

myyntitehtävissä omassa organisaatiossaan. Kaikki haastateltavat omistavat myös 

sijoitusasuntoja omissa nimissään, eli toimivat yksityissijoittajina työnkuvansa ohella. 

Asiantuntijoita haastateltiin yhteensä neljä tätä tutkimista varten. 

 

Asuntosijoittamiseen, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen, liittyy huomattavia 

riskejä. Riskit eivät ole kaikille samoja vaan riippuvat monista eri tekijöistä, joihin 

vaikuttaa todella paljon sijoittajan kokemus ja osaaminen. Teorian pohjalta kahdeksan 

merkittävää riskiä: hintariski, korkoriski, tyhjien kuukausien riski, vuokralaisriski, 

vuokratasoriski, vastikeriski, poliittiset riskit ja luonnonilmiöriski. Riskien tiedostaminen 

ja niihin oikealla tavalla suhtautuminen ovat olennainen osa onnistunutta 

asuntosijoittamista. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että asuntosijoittajat tuntevat 

sijoitusmuodon ja siihen liittyviä riskejä erinomaisesti. Tuloksissa korostui, ettei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa riskienhallintaan, mutta esimerkiksi arvoon, sijaintiin ja 

vuokralaisiin kohdistuvat riskit nousevat selvästi esille muita enemmän. Myös 

tietoisuus aiheesta, sijoitushorisontin pitäminen riittävän pitkänä ja jatkuva tiedonhaku 

sijoituskohteista ja asuntomarkkinasta koettiin todella tärkeiksi asioiksi.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelulomake 

 

Asuntosijoittamisen riskienhallinta 

Yksityissijoittajan näkökulma 

 

Kuinka pitkään olet ollut asuntosijoittaja? 

Millaista strategiaa käytät asuntosijoituksiisi? 

Mitä riskejä koet asuntosijoittamisessa olevan? 

Mitkä riskit vaikuttavat eniten sijoituspäätöksiisi sijoitusasuntojen suhteen? 

Ovatko sijoitusasunnot mielestäsi riskisempiä/vähemmän riskisiä kuin muut 

sijoitusmuodot? Miten? 

Mikä on mielestäsi asuntosijoittamisen merkittävin riski? Miksi? 

 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: hintatason lasku? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: vuokratason lasku? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: korkotason nousu? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: tyhjät kuukaudet? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: huono vuokralainen? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: vastiketason nousu? 

Miten pyrit hallitsemaan riskiä: poliittiset muutokset? 
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