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Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda piensijoittajalle työväline, jolla voi analysoida ja seuloa 

ulkomaalaisia asuntosijoituskohteita. Tämä malli ohjeistaisi ottamaan selvää sijoitukseen 

vaikuttavista tekijöistä kyseisessä maassa ja näin antaisi mahdollisuuden verrata kohteiden 

realistisia tuottomahdollisuuksia. 

 

Tutkimus toteutettiin konstruktivistisella menetelmällä. Tietoa lähdettiin kokoamaan 

tutkimuksen edetessä syntyneiden kysymysten pohjalta. Pohjatietona oli asuntosijoittaminen 

Suomessa ja siihen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa haastateltiin kansainvälisessä 

asuntokaupassa ammatikseen toimivia henkilöitä ja tutkittiin eri kirjallisia lähteitä sekä 

kansainväliseen asuntokauppaan, että maakohtaisiin tietoihin liittyen. 

 

Tutkimuksessa tuotettiin kansainvälisen asuntosijoittamisen tiekartta, jonka avulla valittiin 

kolmesta eri maassa sijaitsevasta sijoituskohteesta parhaiten tuottava kohde. Tutkimuksessa ei 

päästy vertaamaan tiekartan antamaa tulosta todelliseen toteutukseen, olisiko näin valikoitunut 

kohde tuottanut tiekartan ennustamalla tavalla. 

 

Tutkimusta voidaan hyödyntää kansainvälistä asuntokauppaa suunniteltaessa. Se on hyvä 

apuväline erityisesti piensijoittajalle. Se johdattaa ottamaan selvää oikeista, 

asuntosijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä ja antaa vertailtavat tulokset ainakin viitteellisesti. 
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The aim of this dissertation was to create a tool for small investors to analyze and screen 

foreign housing investment targets. This model would provide guidance on how to find out 

the factors influencing investment in that country and thus allow for a comparison of the 

realistic return potential of the properties. 

  

The study was conducted using the constructivist method. The data were collected on the 

basis of questions that arose as the study progressed. The basic information was housing 

investment in Finland and the factors affecting it. The study interviewed professionals in the 

international housing trade and examined various written sources related to both the 

international housing trade and country-specific data. 

  

The study produced a roadmap for international housing investment, which was used to select 

the best performing investment from three investment locations in different countries. The 

study was not able to compare the result given by the roadmap with the actual 

implementation, whether such a selected site would have produced the roadmap as predicted. 

  

The research can be utilized when planning an international housing trade. It is a good tool 

especially for a small investor. It leads to the identification of the right factors influencing 

housing investment and gives comparable results, at least for reference. 
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1 JOHDANTO 
 

Olen toiminut asuntosijoittajana Suomessa yli vuosikymmenen yksityishenkilönä ja 

sijoitusyhtiön kautta. Alkuun asuntoja hankittiin vain vuokraustoimintaan. Mukaan tuli 

nopeasti itse toteutettu remontointi, jolloin asunnon saattoi saada paljon edullisemmin ja siten 

tuottavammaksi. Remontointi laajeni ns. flippaamiseen eli hankimme huonokuntoisia asuntoja, 

jotka remontoimme ja myimme hyvällä voitolla. Olemme myös ostaneet asuntoja 

rakennusvaiheessa ja myyneet niitä voitollisesti niiden valmistuttua. Tämä toiminta olikin 

omassa sijoitustoiminnassani kaikkein tuottoisinta.  

 

Suomessa asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan sitten 90-luvun laman ja samoihin 

aikoihin päättyneen vuokrasäätelyn myötä. Suomen vuokranantajat ry:n (2021) mukaan 

tyypillinen suomalainen yksityinen asuntosijoittaja on keski-ikäinen, joka vuokraa yhtä tai 

kahta asuntoa. Hänen tavoitteenaan on säästää varallisuutta tai lisätuloja eläkepäivien turvaksi. 

Asuntosijoittajat ovat riskiä kaihtavia sijoittajia ja asuntoihin sijoittaminen koetaankin 

matalariskiseksi maltillisen tuoton tuojaksi. Tästä näkökulmasta aloitin itsekin 

asuntosijoitustoiminnan, mutta hyvin pian se vei mennessään ja haastoi keksimään uusia 

ulottuvuuksia ja kokeilemaan riskisempiä menetelmiä. Sanotaan, että ahneus kasvaa syödessä 

ja niin tässäkin. Pian kuukausittainen vuokratuotto ei tuntunut enää miltään, vaan tulosta täytyi 

lisätä. Siksi toimintaan tuli pian mukaan erilaiset kokeilut, kuten asuntokaupalla 

keinotteleminen ilman tarkoitusta vuokrata asuntoa. 

 

Kun asuntosijoittaminen lisää suosiotaan, lisääntyy kilpailu ja hyvien kohteiden löytäminen on 

aina vaan haastavampaa. Poliitikot ovat myös huomanneet trendin ja erilaisia kiristyksiä onkin 

esitetty asuntosijoittamisen hillitsemiseksi tai ainakin sijoittajien tulojen kiristämisestä erinäisin 

veropoliittisin keinoin. On ehdotettu esimerkiksi lainakattoja ja yhtiölainojen 

vähennysoikeuden poistamista. Piensijoittajana toimiminen Suomessa on yksityishenkilönä 

verotuksellisesti haastavaa varsinkin silloin, jos haluaa ostaa ja myydä asuntoja nopeaan tahtiin, 

eikä pienen yrityksen kautta toimiminen ole täysin ongelmatonta, kun voitot verotetaan joka 

tilikaudella ja siten pääomien kerryttäminen yritykseen on hankalaa.  
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Näistä näkökulmista on herännyt ajatus laajentaa asuntosijoitustoimintaa ulkomaille, ottaa 

vastaan uudet haasteet ja opetella uudenlaiset markkinat.  Tämän työn tarkoituksena on luoda 

toimintamalli (konstruktio), jolla voidaan vertailla eri maissa sijaitsevia asuntoja toisiinsa ja 

näin nähdä, onko ulkomailla mahdollista saavuttaa asuntosijoittajana parempia tuloksia pienenä 

toimijana kuin Suomessa. Jos on, mitä se vaatii. Tiedossa on, että esimerkiksi Viron 

yritysverotus on suosiollisempi pienelle sijoitusyhtiölle, mutta suomalainen ei voi sijoittaa 

virolaisen yrityksen kautta suomalaisiin kohteisiin ilman, että Suomen verottaja verottaa 

toiminnan samoin kuin suomalaisen yrityksen toiminnan. Ulkomaille sijoittamisen 

houkuttelevuutta lisää siis myös mahdollisuus valita yrityksen kotimaaksi omalle 

yritystoiminalle suotuisa maa. 

 

Piensijoittajan näkökanta ulkomaille sijoittaessa on hyvin erilainen kuin esim. institutio-

naalisen sijoittajan. Piensijoittajalla riskit ovat hyvin paljon konkreettisemmat kuin sijoittajalla, 

joka toimii ”toisten rahoilla”.  

 

Koska tilanne Suomen kiinteistömarkkinoilla on viime vuosien aikana muuttunut voimakkaasti, 

markkinoille on tullut pienten asuntojen rakentamisen buumi. Tällä hetkellä valmistuu useiden 

rakennusyhtiöiden toimesta erityisesti suuriin kaupunkeihin hyvin runsaasti yksiöitä ja 

kaksioita. Tämä näkyy myynti- ja vuokrausmarkkinoilla näiden pienten kerrostaloasuntojen 

voimakkaana lisääntymisenä ja jopa markkinoiden kyllästymisenä. Myös yleishyödylliset 

toimijat ovat aktivoituneet rakentamaan suuria kerrostalokomplekseja, usein valtion tuen 

turvin, joka vääristää kilpailua. Tilanteessa on kuitenkin suuria aluekohtaisia eroja. 

Tähän saakka lainakorkojen ollessa ennätyksellisen alhaiset on piensijoittajallakin ollut 

mahdollista velkavivulla tehdä sijoituksia, joissa tuotot ovat olleet kohtuullisen hyviä. 

 

Yrityksemme sijoitusstrategiana on ollut ostaa sekä vanhoja että uusia pieniä asuntoja, yksiöitä 

ja kaksioita, suurten kaupunkien keskustoista tai paikoilta, joissa vuokra-asunnoilla on 

kysyntää. Toinen osa-alue on ollut vanhojen ja huonokuntoisten asuntojen kunnostaminen ja 

joko niiden myyminen remontin jälkeen tai niiden vuokraaminen. Kolmanneksi olemme 

ostaneet rakenteilla olevia tai tulossa olevia kohteita hyviltä paikoilta ja myyneet ne sitten 

niiden valmistuttua. 
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Koska maailma on laaja ja yhden opinnäytetyön sisältö rajallinen, keskitytään tässä työssä 

asuntosijoittamiseen EU-maissa. Tämä rajaus jo sinällään antaa paljon vaihtelua lainsäädännön, 

kulttuurin ja sijaintien suhteen. Tavoitteena on aikaansaada konstruktio, joka kattaa olennaiset 

selvitettävät osa-alueet vieraassa maassa, joiden pohjalta voidaan ratkaista kohteen mielekkyys 

sijoituskohteena. Tätä kaavaa testataan tässä työssä kolmen maan kohdalta. Kohteiksi 

alustavasti valikoitui Kroatia, Latvia ja Portugali. Kroatia on mukana voimakkaan 

viimeaikaisen kehityksen vuoksi ja Latvia siksi, että siitä on omakohtaista kokemusta ainakin 

Riian kaupungin osalta. Portugali sen suomalaisten suuren kiinnostuksen vuoksi. Kaikissa 

näissä maissa on mahdollista vuokrata asuntoja, joko pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen 

vuokraukseen sekä tehdä loma-asuntojen lyhytaikaista vuokrausta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tutkimusaihe syntyi omakohtaisesta tarpeesta selvittää mahdollisuuksia piensijoittajana 

ulkomaalaisessa sijoitusasuntomarkkinassa. Maailma pienenee ja liiketoiminnat niin isot kuin 

pienetkin siirtyvät toisiin maihin ja laajenevat kansainvälisiksi. Yhä useampi suomalainenkin 

ostaa asuntoja ulkomailta, joskin etupäässä lomakodikseen. Myös kotimaiset kiinteistövälittäjät 

ovat tämän huomanneet ja ulkomaalaisia asuntoja voi ostaa suomalaiselta välittäjältä. On vain 

ajan kysymys, milloin suomalaiset asuntosijoittajat lähtevät tosissaan sijoittamaan ulkomaille. 

 

Asuntosijoittaminen on ollut Suomessa nouseva trendi lainsäädännön muututtua sijoittajalle 

myönteiseksi vuokrasäätelyn poistuttua. Asuntoja on jäänyt perikunnille käsiin ja 

myyntipäätöksen sijaan moni onkin päättänyt ryhtyä vuokranantajaksi. Oman markkinan 

kehitystä vahvasti edistäneen trendin on asuntomarkkinaan tuonut historiallisen edulliset 

lainakorot. Asuntoja on ollut mahdollista ostaa jopa 100 % rahoituksella ja saada silti kulut 

katettua vuokratulolla. Pankkien nihkeän antolainauspolitiikan vastapainoksi on alettu myydä 

uusia asuntoja kovalla yhtiölainalla, jolloin asuntoon pääsee käsiksi pienellä käsirahalla. 

Asuntoja, varsinkin pieniä on rakennettu lisää kasvukeskuksiin ja silti vuokrat vain jatkavat 

nousuaan. Suomessa onkin käytössä tehokas tulonsiirto valtion kassasta asuntosijoittajan 

taskuun asumistuen muodossa. 

 

Kun yhä useampi sijoittaa asuntoihin, kiristyy kilpailu hyvien sijaintien asunnoista. Yhä 

useampi kunnostaa vanhoja huonokuntoisia asuntoja myydäkseen ne taas voitolla eteenpäin. 
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Naistenlehdet esittelevät näitä onnistumistarinoita ja flippaaminen alkaakin olla yhden, jos 

toisenkin vapaa-ajan harrastus.  

 

Myös poliitikot ovat heränneet kiihtyvään asuntosijoittamiseen. Sijoittaminen sinällään on aina 

ollut poliittinen kuuma peruna, mutta nyt keskustelussa on keskitytty myös asuntosijoittamiseen 

sinällään. Sekä se, että suomalaisilla on yhä enemmän velkaa ja maksuhäiriömerkintöjä, että se, 

että asuntoja rakennetaan yhä enemmän sijoittajille, on herättänyt poliitikot (Kuntavaalit ovat 

asuntosijoitusvaalit 2021) ja asuntosijoittajat saavatkin olla tarkkana siinä, mihin suuntaan tämä 

huomio sijoitustoimintaa siirtää. 

 

Tästä tilanteesta on houkuttelevaa lähteä tutkimaan mahdollisuuksia laajentaa asuntosijoittajan 

reviiriä ulkomaille. Koska maailma on laaja, rajataan tämä tutkimus kuitenkin EU-alueelle.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän työn tarkoituksena on luoda toimintamalli (konstruktio), jolla voidaan vertailla eri 

maissa sijaitsevia asuntoja toisiinsa ja tämän avulla nähdä onko ulkomailla mahdollista 

saavuttaa parempia tuloksia pienenä toimijana kuin Suomessa. Oman kulttuurin ja maan 

asuntokauppaan on helppo ryhtyä, koska meillä jokaisella on lähtökohtaisesti jonkinlainen 

tuntuma siitä, mitä ja miten asiat tapahtuvat asuntokauppaa tehdessä. Suomalainen yhteiskunta 

on myös rakennettu niin, että kuluttajan ja kokemattomamman kaupantekijän selusta on tietyin 

osin turvattu. Suomessa on tiukka ja ainutlaatuinen asunto-osakeyhtiölaki ja esimerkiksi 

välitystoiminta on luvan varaista ja erittäin säänneltyä. Suomalainen voi siis olettaa, että 

välittäjän sanaan voi luottaa. Muualla maailmassa ei näin välttämättä ole ollenkaan. 

 

Eri maiden verokohtelu, maan taloudellinen tilanne ja kehitysaste esimerkkeinä voivat 

vaikuttaa paljon siihen, miten tuottoisaa ja toisaalta riskialtista sijoitustoiminta on ko. maassa. 

Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti pyritään siihen sisällyttämään vertailua myös näiden riskien 

ja tuottotavoitteiden tasapainosta. 

 

Kun havittelee omistusasuntoa ulkomailta, on edessä monta kysymystä, jotka ovat osin 

itsestään selviä, mutta osittain myös sellaisia, ettei niitä välttämättä tule ajatelleeksi. 

Pyrkimyksenä on myös sisällyttää tuohon konstruktioon löydetyt tekijät ja rakentaa niiden 
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pohjalta mahdollisimman kattava check list, jonka avulla asuntokaupoille voi lähteä 

vieraaseenkin markkinaan. 

 

Tutkimuksen toisessa osassa tämä asuntokaupan check list otetaan käyttöön vertaamalla 

kolmea eri maata ja niiden asuntomarkkinan mahdollisuuksia. Tutkimuksesta valitettavasti 

puuttuu testi, jolla voitaisiin osoittaa, kuinka hyvin malli todellisuudessa on toiminut. Tästä voi 

tulla esittämään tutkijalle kysymyksiä muutaman vuoden kuluttua. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Jotta tutkimuksen tavoite saavutetaan, asetetaan tutkimuskysymykset. Tässä tutkimuksessa 

tavoitteena on ensin luoda konsepti, jonka avulla voi löytää vieraasta maasta sopivia, tuottavia 

sijoitusasuntokohteita. Tutkimuskysymykseksi muodostuu: 

 

- Minkälaiset asiat ja tekijät vaikuttavat asuntosijoituksen tuottoon? 

 

Kun tähän kysymykseen on saatu vastaus, täytyy määrittää: 

 

- Minkälainen painoarvo on näillä tekijöillä tuoton tai riskin kannalta? 

 

Näiden määritteiden avulla vertaillaan kolmea eri maata sijoituskohteena ja viimeinen kysymys 

on: 

 

- Mistä näistä kolmesta maasta olisi kannattavinta ostaa sijoitusasunto? 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksessa lähdetään tarkastelemaan ensin asuntosijoittamista Suomessa, koska siitä 

tutkijalla on omakohtaista kokemusta ja se tarjoaa siten viitekehyksen 

asuntosijoitustoiminnalle, johon on helppo lähteä vertaamaan eri maiden erilaisia käytänteitä. 

Suomalainen näkökulma kuvaa sitä, mitkä eri asiat on otettava huomioon, kuten verotukselliset, 

poliittiset, lainsäädännölliset yms. Näkökulmat. Seuraavaksi tarkastellaan kuinka suomalaiset 

ylipäätään sijoittavat ulkomaille. Nämä kaksi näkökulmaa luovat pohjan tutkimukselle. 
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Itse tutkimusosuus rakentuu konstruktivistisesti lähtökohtana kokemus suomalaisesta 

asuntosijoittamisesta. Konstruktivistisessa ajattelussa tietoa rakennetaan aikaisemmin 

omaksutun tiedon pohjalta laajentaen. Siksi tämän tutkimuksen tutkimusosuus lähtee 

rakentumaan siitä, että kokemus suomalaisesta asuntosijoittamisesta laajennetaan kokeneiden 

asuntosijoittajien oletuksista ja ajatuksista siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon, kun 

asuntosijoitustoimintaa laajennetaan ulkomaille, mistä ja miten nämä tiedot saadaan ja kuinka 

kansainvälinen asuntokauppa voisi toteutua. 

 

Koska kokeneenkaan sijoittajan ajatukset uudesta aluevaltauksesta eivät voi olla kuin lähinnä 

oletuksia, lähdetään asiaa tarkastelemaan maailmalla asuntosijoittamista harjoittaneiden 

kokeneiden ammattilaisten haastattelujen kautta. Haastateltaviksi valikoitui kaksi 

kansainvälistä kiinteistövälityksen ammattilaista, joilla oli paljon kokemusta ja tietoa siitä, mitä 

kaikkea kannattaa sijoittajan ottaa huomioon. 

 

Kiinteistövälittäjien haastattelujen tuloksia tarkennettiin eri kirjallisista lähteistä saatavilla 

tiedoilla. Näin luotiin malli, tiekartta, jonka avulla kansainvälistä sijoitustoimintaa voi lähestyä 

konkreettisesti kohteita etsimällä ja vertaamalla. Tässä tutkimuksessa verrattiin kolmea eri 

kohdetta, jotka jokainen sijaitsee eri maissa.  Tutkimuksesta jää puuttumaan lopullinen testaus 

siitä, miten parhaaksi todettu sijoituskohde todellisuudessa tuottaisi. 

 

 

  



 

   

 

9 

2 ASUNTOSIJOITTAMINEN SUOMESSA 
Asuntosijoittaminen Suomessa tarkoittaa asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden 

hankintaa tarkoituksena ansaita asunto-osakkeilla tuottoa joko vuokratuottona ja/tai 

arvonnousuna. Arvonnousua voidaan saada parantamalla asuntoa ja sen ominaisuuksia 

remontoimalla tai sijoittamalla kehittyvään alueeseen ja hyvään sijaintiin, jolloin arvo 

todennäköisesti nousee ajan kuluessa. Vuokratessa tuotto syntyy vuokralaisen maksamasta 

vuokrasta, josta vähennetään kulut. Vuokratuotto kasvaa houkuttelevammaksi, jos sijoituksessa 

on käytetty velkavipua. 

 

Asuntosijoittaminen kasvattaa suosiotaan, eikä ihme, sillä se on historiallisesti ollut varsin 

vakaa ja turvallinen sijoitusmuoto varsinkin silloin, kun keskitytään perinteiseen 

vuokratuottoon. Yleisesti hyväksytty ajatus on, että jokaisen sijoittajan salkusta pitäisi löytyä 

jonkin kokoinen painotus, jos ei asuntoihin niin ainakin kiinteistöihin, jotka on hankittu 

sijoitusmielessä. Viimeinen vuosikymmen on ollut suotuisa asuntosijoituspainotuksen 

kasvattamiseen finanssikriisin heikentäneessä vaihtoehtoisessa sijoitusmarkkinassa ja 

ennätyksellisten alhaisten korkojen aikana (Alho, Härmälä, Oikarinen, Kekäläinen, Noro, 

Tähtinen & Vuori 2018, 109). Viime vuosina on yhä enemmän myös keinoteltu asunnoilla ja 

niiden hintakehityksellä ja harrastuksen omainen flippaaminen lisääntyy kädentaitoisten 

sijoittajien keskuudessa.  

 

Asuntosijoittaminen on kestänyt myös koronakriisin varjossa hyvin jatkaen kasvuaan asunnon 

ostohalujen vain kiihtyessä. Myös asuntojen hinnat ovat olleet edelleen nousujohteisia 

kasvukeskuksissa, joskin jo ennen koronaa alkanut hintojen lasku pienemmissä kunnissa myös 

jatkoi saman suuntaisena. Koronan heikentämä talous ei kestä jo alhaalla olevien korkojen 

nostoa ja tämä osaltaan houkuttelee edelleen käyttämään halpaa rahaa sijoituskohteisiin. 

(Asuntomarkkinat 2021 – ennuste 2021) 

 

Kaupungistuminen on vahva kansainvälinen trendi, joka Suomessa on aiheuttanut 

asuntomarkkinan vahvaa polarisaatiota. Tämä polarisaatio on niin vahvaa, että perään- 

kuulutetaan päättäjiltä tukea alueellisen kehityksen tueksi. Nyt asuminen tiivistyy yhä 
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pienempiin ja kalliimpiin neliöihin suurissa kaupungeissamme ja keskustoissa. Samaan aikaan 

pienillä paikkakunnilla asuntovarallisuus menettää arvoaan merkittävästi. Ongelmaksi syntyy 

se, että huomattava osa suomalaisten varallisuudesta on käytetty omistusasuntoon. Näin 

varallisuus vähenee ja pahimmillaan asuntoon kohdistuva laina on suurempi kuin asunnon arvo. 

(Keskinen 2020) 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään asuntosijoittamisessa piensijoittajan näkökulmaan. Tilastoissa 

yksityishenkilöt tilastoidaan omaksi ryhmäkseen ja asuntosijoitusyhtiöt omakseen. Tietoa siitä, 

kumpaan ryhmään piensijoittajat, jotka toimivat yrityksen kautta ei ole löytynyt, saatika sitä, 

kuinka merkittävä ryhmä he ovat tällä asuntosijoitusgenressä. Suomen vuokranantajien mukaan 

yksityisistä vuokranantajista noin 55 % omistaa yhden tai kaksi sijoitusasuntoa, kun taas yli 

kymmenen asuntoa omistaa vajaa 10 % (Vuokranantajakysely 2021). Voisi olettaa, ettei yhden 

tai kahden asunnon omistajat ole perustaneet yrityksiä hallinnoimaan asuntosijoitustoimintaa ja 

että yli kymmenen asuntoa omistavien keskuudessa on enemmänkin sijoitusyhtiöitä. Joka 

tapauksessa puhelinsoitto vuokranantajiin (27.7.2021) kertoo, että vain pieni osa 

vuokranantajien jäsenistä sijoittaa asuntoihin yrittäjänä. Tarkemmin he eivät osanneet kertoa. 

Piensijoittajat yhtenä ryhmänä on kuitenkin merkittävä vaikuttaja suomalaisessa 

asuntomarkkinassa, kuten kuvassa 1 esitetään. Suomen vuokramarkkinassa nämä kaikki 

osapuolet tuovat oman painonsa markkinan kehitykseen ja jokaisella toimijalla on 

omanlaisensa motiivit ja strategiansa toiminnassaan. 

 

 

Kuva 1 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan (vasemmalla) ja vuokra-asunnot omistajatahon 
mukaan (oikealla) vuonna 2015. (Alho ym. 2018, 8) 
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2.1 Asuntosijoituksiin vaikuttavat poliittiset, lainsäädännölliset yms. tekijät 

Suomessa asunnon hankkiminen on turvallista, koska se on monen lain ja asetuksen suojaamaa. 

Hyvä näin sillä asuntoihin on sijoitettu ylivoimaisesti suurin osa suomalaisten varallisuudesta. 

Suomessa on 2,8 miljoonaa asuntoa, joiden arvo yhteensä on noin 460 miljardia euroa. Se on 

arvoltaan kolminkertainen verrattuna Helsingin pörssin yhtiöiden arvoon ja noin 2,5-kertainen 

verrattuna eläkejärjestelmämme pääomiin. Suomessa omistusasuminen onkin kansainvälisesti 

vertailtuna korkeaa ja vuokra-asuntokannastakin suurimman osan omistaa yksityiset sijoittajat. 

(Roininen 2018, 15) 

 

Suomessa asuntosijoittamisesta ja ylipäätään asunnon omistamisesta tekee ainutlaatuista se, 

ettei meillä osteta asuinkiinteistöjä kuin ainoastaan omakotitaloina, muuten asunnon saa 

sijoittamalla huoneiston hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin. Asunto-osakeyhtiölaki 

(1599/2009) on osoittautunut monesti oivalliseksi ja oikeudenmukaiseksi tavaksi ylläpitää 

asuntovarallisuuden kuntoa. Tämä laki poikkeaa selkeästi osakeyhtiölaista. Suomessa ei näe 

taloja, joista vain jotkut kerrokset on kunnostettu toisten ollessa sen näköisiä, että mietityttää 

rakennelman pystyssä pysyminen. Asunto-osakeyhtiölain ansiosta Suomessa on selkeä 

lainsäädäntö ja toimintamalli olemassa lähes jokaiseen ongelmaan, johon taloyhtiö voi törmätä. 

Tällä hetkellä myös Viro on siirtymässä suomalaista asunto-osakeyhtiömallia mukailevaan 

käytäntöön. Asunto-osakeyhtiökäytäntö ja -laki määrittävät omalta osaltaan myös 

asuntokauppaa. 

 

Asunto-osakemuotoinen asuminen tuo oman ulottuvuutensa myös asuntovarallisuuden 

kunnossapitoon ja politiikassa paljon puhuttaneeseen korjausvelkaan. Taloyhtiöt pidetään 

kunnossa yhtiökokousten päätöksillä ja hallituksen toimin. Yksittäisen osakkaan on 

mahdotonta poiketa tästä yhteisestä toimintasuunnitelmasta. Asunnon omistajalle se tarkoittaa 

sitä, että hänen sijoituksensa on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten varassa. Suomessa 

hienon asunto-osakeyhtiön ongelmallisena puolena voidaan pitää sitä, että nämä taloyhtiössä 

toimivat päättäjät harvoin ovat hallitus- tai rakennusalan ammattilaisia. Joka tapauksessa 

asuntoon sijoittavan kannattaa olla tietoinen, missä kunnossa taloyhtiö on, onko tulossa 

suurempia remontteja ja kuinka yhtiöstä on yleisesti huolehdittu.  
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Suomessa myös asuntokauppa on ainutlaatuisen turvallista, sillä Suomessa välittäjänä toimiva 

henkilö tai yrittäjä saa toimia välittäjänä ainoastaan Aluehallintoviraston luvalla ja välittäjien 

toimintaa säätelee Laki kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (laki 

1075/2000). Tämä laki säännöstelee tarkasti sen, että välittäjä toimii nimensä mukaisesti 

välittäjänä, eikä saa puheillaan johtaa toista osapuolta harhaan, antaa ymmärtää väärin tai 

muuten jättää kertomatta tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa osto- tai myyntipäätökseen. 

Kuluttaja voi siis tehdä jokseenkin luottavaisin mielin asuntokauppaa, kunhan kauppa 

hoidetaan laillistetun välittäjän kautta. 

 

Kun asuntokaupat on tehty, on Suomessa omistajalla turvanaan Perustuslaki (1999/731), jonka 

15§ takaa jokaisen yksilön oikeuden omaan omaisuuteensa. Vain hyvin perusteltu 

pakkolunastus voi kumota tämän oikeuden. Suomessa voi siten luottaa siihen, että itselle 

hankittu omaisuus on turvattu omiin nimiin. 

 

Kun kyseessä on sijoitusasunto, on tavoitteena usein myös ainakin jonkin aikaa vuokrata 

asuntoa. Suomessa vuokranantajan ja vuokralaisen oikeuksia säätelee Laki asuinhuoneiston 

vuokrauksesta (1995/481). Suomi sijoittuu kansainvälisesti vertailtuna keskiväliin siinä, 

voidaanko sanoa lain turvaavan ensisijaisesti vuokralaisen vai vuokranantajan oikeuksia. 

Kotirauha on kuitenkin vahvasti suojattu niin, ettei vuokranantajalla ole oikeutta kulkea 

asuntoon vapaasti. Myös vuokrasuhteen irtisanominen ja erilaiset purkutoimenpiteet ovat 

vahvasti turvattuja vuokralaisen näkökulmasta. Siksi hyvän vuokralaisen valintaan kannattaa 

panostaa, jotta pitkät ja tappiota tuottavat vuokrasuhteen purkuprosessit vältetään. 

 

Poliittinen päätöksenteko voi vaikuttaa asuntokauppaan ja erityisesti sijoitusasuntokauppaan 

monella tavalla. Verotus on yksi selkein poliittisen päätöksenteon ohjaama vaikuttaja. 

Suomessa asuntokaupasta joutuu aina maksamaan varainsiirtoveron, joka on 2-4 % riippuen, 

onko kyseessä kiinteistö vai asunto-osake. Tämä kulu tulee siten aina kauppahinnan päälle. 

Suomessa on saanut verovähennyksiä lainan koroista, jotka kohdistuvat omaan ja perheen 

kotina toimivaan asuntoon. Tätä korkovähennysoikeutta on kuitenkin pienennetty vuosittain ja 

se onkin enää 10 % muutenkin alhaisista korkokuluista sen oltua vielä viisi vuotta sitten 65 % 

(Vero 2021). Sijoitusasuntojen osalta korkoja ei ole saanut vähentää, jollei kyseessä ole 

yhtiölaina, joka on tuloutettu. Tällöin se on maksajalleen vähennyskelpoinen kulu. Tämä 
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mahdollisuus onkin tuottanut ainutlaatuisen uusien asuntojen rahoittamisen mallin. Suomessa 

rakennetaan enenevässä määrin taloyhtiöitä, jotka on rahoitettu uuden asunto-osakeyhtiön 

nimiin otetulla yhtiölainalla, jolloin asunnon osakkeet saa haltuunsa maksamalla noin 30 % 

asunnon käyvästä kauppahinnasta, loput 70 % jää vähennyskelpoiseksi yhtiölainaksi, jota 

maksetaan rahoitusvastikkeena pois. Näin asuntoon on päässyt kiinni pienellä käsirahalla 

neuvottelematta pankkien kanssa. Poliitikot ovat kuitenkin huolestuneet myös tästä ilmiöstä ja 

juuri nyt haetaan ratkaisua siihen, pitäisikö yhtiölainoja rajoittaa poliittisin päätöksin 

(Taloyhtiössä muhii uusi pommi/ HS 23.9.2019). Tätä seuraamme mielenkiinnolla. 

 

Jokainen, joka sijoitusasuntoa on koskaan edes harkinnut, on törmännyt sijoittajan 

olennaisimpaan ns. kolmeen tärkeimpään tekijään, jotka ovat sijainti, sijainti ja sijainti. 

Suomessa on menossa asuntomarkkinoiden raju polarisaatio ja asunto väärällä alueella on 

tappiollinen pommi, kun taas oikein valittu alue tuottaa sekä kassavirtaa, että arvonnousua 

(Keskinen 2020 b). On selvää, että helppo, joskin paljon pääomia vaativa strategia on sijoittaa 

varmoihin kasvukeskuksiin, kuten pääkaupungin keskustaan. Toisaalta strategiana voi olla 

jonkin pienen muuttotappiokunnan läheinen tuntemus, jolloin asuntoja saa todella halvalla, 

vuokratuotto voi nousta yli 10 %:iin ja siten asuntoon sijoitettu pääoma voittoineen on saatu 

takaisin ilman, että asuntoa koskaan myy eteenpäin. Sijainti on myös tekijä, johon nykyiset ja 

tulevat poliittiset päätökset vaikuttavat hyvinkin paljon. Se on olennainen tekijä, jota pystyy 

toimintaympäristönsä tunteva sijoittaja käyttämään hyvinkin mielikuvituksellisesti hyväkseen. 

Sijainnin merkitys voi olla maantieteellistä etäisyyttä paljon suurempi. Joskus väliä on sillä, 

mistä kaupungista asunnon hankkii, mutta toisinaan kyse voi olla vain kaupunginosista tai jopa 

parin korttelin erosta. 

 

Hyvää sijaintia valitessa tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi demograafiset tekijät, 

minkälainen ikärakenne paikkakunnalla on ja minkä tyyppisiä asuntoja siellä tarvitaan. Vahva 

kaupungistuminen on kansainvälinen ilmiö, joka tekee asuntosijoittamisesta 

pikkupaikkakunnille haastavaa. 

 

Opiskelupaikkakunnat samoin vilkkaat elinkeinoelämän keskukset ovat perinteisesti hyviä 

sijoituskohteita. Opiskelijat tarvitsevat pieniä asuntoja, heillä ei ole varaa, eikä usein 

tarvettakaan ostaa omaa asuntoa opiskelupaikkakunnalta. Työn perässä muuttajat usein 
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haluavat ensin kokeilla viihtymistään paikkakunnalla vuokra-asunnosta käsin. Myös 

päätöksentekoa oppilaitosten osalta kannattaa seurata kuten myös elinkeinoelämän toimijoiden 

menestymistä valitulla alueella. 

 

Kasvavat keskukset muodostuvat usein kalliiksi asunnon ostajalle mutta myös vuokraajalle. 

Tällöin on hyvä siirtää katse etäämmälle, mutta hyvien yhteyksien päähän. Toimivat julkisen 

liikenteen yhteydet tekevät asunnosta houkuttelevan myös sijaitessaan kauempanakin. Moni 

haluaa asua vähän vehreämmillä seuduilla, mutta kuitenkin kohtuullisesti toimivan työmatkan 

päässä työpaikalta. 

 

Aina varsinkin uutta aluevaltausta miettiessä kannattaa selvittää alueen maine ja 

kunnallispoliittiset suunnitelmat, minkälainen on kaavoitustilanne ja mitä toimintoja alueelle 

suunnitellaan. Kaikella tällä on merkityksensä jatkossa siihen, miten hyväksi sijoituksesi 

osoittautuu. 

 

2.2 Asuntosijoittamisen strategiat 

Sijoittamisen strategiat ovat hyvin erilaisia ja toimijasta ja hänen tavoitteistaan riippuvaisia. 

Suuri toimija, kuten rahasto, sijoittaa kerralla suuriin kohteisiin kustannustehokkaasti, kun 

piensijoittaja voi löytää tuottavia helmiä yksittäisistä asunnoista sieltä täältä erilaisin strategion 

asuntoja seuloen. Pienen sijoittajan mahdollisuus on keskittyä omaan, itselle selkeään ja 

jatkuvasti kehittämäänsä strategiaan, joka perustuu esimerkiksi aluetuntemukseen (Kaiser & 

Clayton (2008)), tiettyyn asukaskohderyhmään panostamiseen juuri heidän tarpeisiinsa 

vastaten tai mihin tahansa vuokralaisia houkuttelevaan huomioon, jota lähtee jalostamaan. 

Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin piensijoittajien näkökulmaan ja siksi tarkastellaan 

strategioita, joita piensijoittajat käyttävät ja jotka ovat heille mahdollisia.  

 

Piensijoittajan strategiat ovat moninaiset, mutta lähtökohtana on aina muutama vaihtoehto ja 

niiden sovellukset. Asunnot ovat Suomessa hyvin kalliita investointeja ja siten olennainen 

lähtökohta on rahoitus. Pienet toimijat harvoin omistavat suuria pääomia. Asuntoon saatetaan 

sijoittaa perintörahat tai asuntosijoittajaksi päädytään jättämällä ensiasunto vuokralle. Moni 

piensijoittaja tyytyy tähän, eikä mieti sijoittamistaan sen pidemmälle. Liikkeellä on myös monia 

tavoitteellisesti toimivia piensijoittajia, jotka pyrkivät optimoimaan mahdolliset tuotot ja siten 
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heidän toimintaansa rajoittaa ulkopuoliset rahahanat, tässä tapauksessa yleensä pankit. Oli 

sijoittajan strategia mikä tahansa, rajat toiminnalle asettaa pankin lainahalukkuus. Omasta 

kokemuksesta voi sanoa, että ei kannata lannistua, jos ensimmäinen ja vielä toinenkin pankki 

sanoo, ettei lainaa voida myöntää. Jokainen pankkivirkailija suhtautuu eri tavalla ja varsinkin, 

jos osaa esittää toimivan laskelman suunnitelmastaan, muuntuvat lainapäätökset herkemmin 

myönteisiksi. Yksityishenkilön on helpompi saada kohtuuhintaista lainaa kuin yrityksen, 

samoin palkansaaja saa rahoituksen helpommin kuin yrittäjä. 

 

Kassavirtasijoittaminen on oletettavasti kaikkein yleisin piensijoittajien käyttämä strategia. 

Siinä tavoitteena on saada mahdollisimman kovaa vuokratuottoa niin, että tuotto kattaa 

sijoituksesta aiheutuneet kustannukset mahdollisimman tarkasti ja vielä tuottaisi voittoakin. 

Alhaisten korkojen aikana tämä on ollut mahdollista jopa 100 % lainoituksella. 

Yksityishenkilölle ongelman saattaa tuottaa tuotosta maksettava 30 % pääomavero, jossa 

kuluksi ei lasketa lainanhoitokuluja. Silloin kassavirta saattaa kääntyä osittain miinukselle, 

mutta kokonaisuudessa kuitenkin sijoittajan varallisuus lisääntyy kohtuullista vauhtia lainan 

lyhetessä ja jos vain oma henkilökohtainen talous kestää, on sekin vielä kannattavaa. 

Kassavirtasijoittajan onkin mietittävä, onko asunto sijainniltaan ja kunnoltaan sellainen, että 

siitä saa riittävää vuokraa ja että se on helposti vuokrattavissa. Tyhjät kuukaudet romuttavat 

nopeasti kassavirtasijoittajan budjetin. 

 

Kassavirtasijoittamiseen pyritään usein liittämään myös arvonnousuun sijoittaminen. Tällöin 

tavoitteena on, että hankitun kohteen arvo nousisi vuosien saatossa niin, että kohde on 

realisoitavissa voitolla. Kun sijoittaja uskoo hyvään arvonnousuun, ei kassavirran tarvitse olla 

niin hyvä. Arvonnousuun sijoittaminen on epävarmempaa kuin kassavirtaan sijoittaminen, sillä 

siinä sijoittajan on aina kyettävä tulkitsemaan tulevaisuutta. Meistä harva on ennustaja, mutta 

joidenkin sijaintien voidaan olettaa olevan historiallisen kehityksensä pohjalta tuottavampia. 

Kohtuullisen varma veikkaus on, että suurimpien kaupunkien keskustat jatkavat 

arvonnousuaan, joskin historiassa on nähty romahduksiakin. Näissä keskuksissa kuitenkin 

arvonnousuun luotetaan niin paljon, että vuokratuotot alkavat olla olemattoman pieniä. 

Esimerkiksi Helsingin keskustassa vuokratuotto on keskimäärin Suomen alhaisimpana 3 %, 

kun keskiarvo maan vuokratuotolle on 5,5 %, kun taas arvonnousua voidaan odottaa 3,5 % 

maan keskiarvon ollessa vajaassa 0,5 %. (Tuottotutkimus 2020) 
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Arvonnousua voi tehdä nopeastikin remontoimalla esimerkiksi huonokuntoisia tai 

toimimattoman pohjaratkaisun omaavia asuntoja. Joskus arvo voi nousta huomattavasti pienellä 

panoksella, kunhan on huomannut ja korjannut jonkin olennaisen asumismukavuuteen 

vaikuttavan tekijän. Moni kassavirtasijoittaja remontoi asuntojaan pitääkseen asunnon arvoa 

yllä ja saadakseen siitä vuokramarkkinoilla houkuttelevamman. Paljon suuremmilla riskeillä 

edetään silloin, kun asunto hankitaan sillä ajatuksella, että nopean remontin jälkeen se myydään 

voitolla. Tätä kutsutaan flippaamiseksi. Flippaajan kannattaakin laskea tarkkaan, mitä yllättäviä 

kuluja remontti voi aiheuttaa. Lisäksi on tunnettava alue ja luotettava yleiseen hintakehitykseen. 

Remontointi ei auta, jos samaan aikaan yleinen hintataso laskee. Myös itse remontti on 

toteutettava hyvin ja keskityttävä siihen, mistä ostajat pitävät, ei siihen, mikä omasta mielestä 

on kivaa. Remontointi aiheuttaa myös kauaskantoisemmat vastuut. Kun olet myynyt asunnon, 

olet joissain tapauksissa kaksi vuotta vastuussa asunnosta. Yrittäjänä flippaaminen asettaa vielä 

kovemmat vastuut, kun katsotaan, että kyseessä on ammattimainen toimija. Silti flippaaminen 

on pääomaverotuksellisesti hankalaa yksityishenkilönä, jollei ole itse asunut asunnossa 

vähintään kahta vuotta. 

 

Näistä edellä esitetyistä yleisistä strategisista päälinjoista koostuu jokaisen oma suunnitelma, 

joka on muokkautunut sijoittajan omista vahvuuksista, näkemyksistä, oletuksista ja enemmän 

tai vähemmän hankitusta tiedosta, jota asuntosijoittamisen perustana voi käyttää. 
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3 SIJOITTAMINEN ULKOMAILLE 
 

Suomalaiset sijoittavat ulkomaille innokkaasti. Vuoden 2019 lopussa suomalaista varallisuutta 

oli sijoitettu ulkomaille 130 miljardia euroa (Tilastokeskus 2019). Piensijoittajan 

mahdollisuudet sijoittaa ulkomaille on nähty tapahtuvan etupäässä pörssin tai erilaisten 

rahastojen kautta. Jokaiselle sijoittajalle on varmaan kohtuullisen tuttua ostaa ulkomaalaisen 

pörssiyhtiön osakkeita. Vielä helpommalla voi päästä ja saada vielä pienellä pääomalla suuren 

hajautuksen, on käyttää erilaisia ulkomaille sijoittavia rahastoja. Suomalaisten keskuudessa on 

myös tuttua sijoittaa loma-asuntoon ulkomailla, jolloin täytyykin jo hallita asuntokauppa ja 

asunnon omistaminen toisessa kulttuurissa tai ainakin on toteutettava kauppa luotettavien 

henkilöiden avustuksella. 

  

Koronakriisin seurauksena pörssikurssit ovat nousseet kohisten ympäri maailmaa ja 

sijoittaminen niin kotimaisiin kuin ulkomaalaisiinkin pörsseihin on ollut antoisaa ja helppoa. 

Loma-asuntokauppa puolestaan on kääntynyt kotimaahan ja huonokuntoiset hylätyt 

perintömökitkin käyvät kaupaksi, kunhan ovat puhtaan luonnon keskellä kaukana 

turvaetäisyys- ja karanteenitodellisuudesta. Lomakoti ulkomailla ei olekaan enää niin 

houkutteleva vaihtoehto pandemian sulkiessa rajoja varoittamatta ja kun matkustamisesta on 

tullut terveyttä uhkaavaa ja hankalaa. 

  

On tiedossa, että suomalaiset sijoittavat ulkomaille myös kiinteistöihin. Yleisin ja helpoin tapa 

on tehdä se rahastojen kautta, joita löytyy monenlaisia, eri strategiolla toimivia lähes ympäri 

maailmaa. Jonkin verran myös omaa kakkosasuntoa maailmalla ylläpidetään vuokratuotolla, 

jota saadaan ajanjaksoilta, jolloin ei itse olla lomakodissa. Koko ajan myös nostaa päätään 

kiinnostus sijoittaa ulkomaalaisiin kiinteistöihin suoraan ja vain sijoitusmielessä. Suomen 

vuokranantajat ovat myös törmänneet ilmiöön ja kertovatkin sivuillaan (SVA: 

Asuntosijoittaminen ulkomailla), että kiinnostusta on ollut ensisijaisesti Baltian suuntaan. 

Samaan aikaan yhä useampi kiinteistövälitysyritys on laajentanut markkinaansa ulkomaalaisiin 

kohteisiin. 
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3.1 Kansainväliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Kun suomalainen sijoittaa ulkomaille, vaikuttaa hänen sijoituspäätökseensä tietysti 

ensisijaisesti tuotto-odotus rahana tai mahdollisuus elämänlaadun parantamiseksi esimerkiksi 

ulkomaalaisen kakkosasunnon muodossa. Lähtökohta vaikuttaa sijoituksen valintaan ja usein 

kakkosasunto valitaan tunteella, mutta taloudellisen hyödyn tavoittelu tapahtuu, ainakin 

toivottavasti, perustuen järkisyihin. Tuotto-odotukset ulkomailla voivat kuitenkin muuttua 

merkittävästikin, kun tuotto kotiutetaan kotimaahan.  Suomalaisen on helppo ostaa osakkeita, 

rahasto-osuuksia ja jopa asuntoja omassa maassaan, jossa verolainsäädäntö on tiedossa ja 

poliittinen ilmapiiri tutun tasaista. Monet sijoittamisen mahdollistavat toimijat jopa huolehtivat 

sijoittajan puolesta, että tiedot sijoituksista päätyvät verottajalle ja verot tulee maksettua oikein. 

Sijoittaja voi tältä osin keskittyä huolettomasti sijoitustoimintaansa. 

 

Kansainvälisyys muuttaa sijoittajan välillisiä kuluja ja velvollisuuksia herkästi ja maasta sekä 

sijoituskohteesta riippuen hyvin erilaiset käytännöt ovat voimassa. Jo pelkästään suomalaisen 

arvopaperivälittäjän kautta ostetut ulkomaalaiset osakkeet saavat erilaisia verokohteluita niin 

Suomessa kuin kotimaassaankin. Myyntivoitot ja osingot saatetaan verottaa jo lähtömaassa. 

Toisinaan Suomessa voi hakea hyvitystä verottajalta näistä jo maksetuista veroista, mutta se ei 

koskaan tapahdu automaattisesti, kuten verotustiedot suomalaisista osakkeista, vaan vaatii 

sijoittajan omaa aktiivisuutta ja tietämystä. Vieraaseen maahan tai maanosaan sijoittaminen jo 

sinällään vaatii paikallisen yrityskulttuurin ja myös muun kulttuurin ymmärtämistä. 

Kohdealueen poliittinen ilmapiiri ja lainsäädännön luotettavuus saattavat myös aiheuttaa 

riskitekijöitä, joihin on varauduttava. Vaikka tietoa on koko ajan enemmän tarjolla ja 

helpommin saatavissa, vaatii tämä silti paneutumista, jotta sijoitustensa kanssa pystyisi 

toimimaan niin, ettei tuotot jää vain haaveeksi. Kansainvälinen osakekauppa on tänä päivänä 

kohtalaisen turvallista yhteneväisten säännösten takia ja siksi, että asioihin perehtyneitä 

analyytikkoja löytyy useita, joilta on helposti saatavissa reaaliaikaisia analyysejä 

sijoituskohteista. 

 

Asunto- ja kiinteistösijoittajalle on tarjolla helppo vaihtoehto kansainvälisten 

kiinteistösijoitusrahastojen kautta. Nämä rahastot lisääntyvät maailmalla ja yhä 

monimuotoisempia vaihtoehtoja on tarjolla. Perinteisesti Yhdysvalloissa yksityishenkilöt ovat 
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sijoittaneet näihin kiinteistörahastoihin eläketurvakseen. Moni näistä Real Estate Investing 

Trust eli REIT-rahastoista maksaa juuri tästä syystä osingon neljännesvuosittain tai jopa 

kuukausittain. Eläkesäästäjät ovatkin Yhdysvalloissa olleet syynä siihen, että Yhdysvallat 

tunnetaan kulttuurista, jossa osinkoa maksetaan useissa muissakin yrityksissä useamman kerran 

vuodessa. Tämä kulttuuri on vasta rantautumassa esimerkiksi Suomeen. 

 

REIT-rahastot ovat helppo tapa sijoittaa kiinteistöihin. Asuntosijoittajalle löytyy lukuisia 

vaihtoehtoja vain asuntoihin sijoittavista rahastoista. Tietysti vuoden 2008 tapahtumat 

muistuttavat siitä, että myös turvallisina pidetyt asuntorahastot voivat pettää, kun suuret toimijat 

lähtevät keinottelemaan.  

 

Kun piensijoittaja haluaa sijoittaa suoraan omaan kiinteistökohteeseen, nousevat riskikertoimet 

paljon korkeammiksi. Piensijoittajan mahdollisuudet hajauttaa moneen asuntoon, saatikkaan 

maahan ovat rajalliset. Pääomat ovat kiinni muutamissa kohteissa vieraissa maissa, joiden 

kulttuuria, politiikkaa, lainsäädäntöä ja muita toimintatapoja ei välttämättä voi tuntea hyvin. 

Onko siis mitään mieltä sijoittaa näin varsinkaan pienenä toimijana? Se, mikä on Suomessa 

toimivan piensijoittajan vahvuus, voisi olla sitä myös ulkomailla. Piensijoittaja eroaa suurista 

rahastoista siinä, että hänellä on mahdollisuus löytää eri perustein todella tuottavia helmiä, 

joihin suuri toimija ei pysty eikä halua keskittyä. Näin rahaston näkökulmasta pienelle 

sijoitukselle voi saada suuren tuoton. Tutkija on pohtinut tätä omakohtaisesta näkökulmasta ja 

tunnustaa, että taustalla vaikuttaa myös tarve ylittää itsensä, kokeilla erilaisia, uusia asioita ja 

ehkä jopa jännityksen hakeminen. Sijoittaminen rahaston kautta tuntuu aivan liian helpolta. 
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4 TUTKIMUS KONSTRUKTIIVISELLA MENETELMÄLLÄ 
 

 

Tämän tutkimuksen toteuttamistavaksi valikoitui konstruktiivinen menetelmä, koska 

tavoitteena on luoda uusi teoria tässä tapauksessa siitä, miten piensijoittajan kannattaa lähestyä 

ulkomaalaisen asuntosijoituksen hankintaa. Tutkimus toteutetaan ikään kuin konstruktiona, 

jonka perustana on tutkijalla jo olemassa oleva käsitys siitä, miten sijoitusasunto kannattaa 

hankkia. Tämän tiedon pohjalta lähdetään hakemaan tietoa haastattelujen ja muiden lähteiden 

kautta niin, että saadaan rakennettua järkevä kokonaisuus, tässä tapauksessa konsepti, jonka 

avulla piensijoittaja voi kohtuullisesti arvioida eri maiden eri kohteiden potentiaalia 

sijoituskohteena. 

 

Konstruktiivinen menetelmä sopii erityisen hyvin tutkimukseen, jonka tavoitteena on rakentaa 

uudenlainen kaavio tai toimintamalli, joka rakentuu erilaisten kokemusten ja kokeilujen kautta 

kehittäen vanhaa toimintamallia (Kasanen ym. 1993). Konstruktivismi toteutuu, kun 

tutkimuksessa keskitytään tosielämän ongelmaan, johon on tarpeellista löytää ratkaisu. Tämän 

tutkimuksen lähtökohta on ollut juuri oikean elämän haaste, johon halutaan päätöksentekoa 

helpottava ratkaisu. Tähän ongelmaan tuotetaan innovatiivinen ratkaisu ja se testataan 

tosielämässä. Tässä tutkimuksessa luotu teoria testataan vertaamalla kolmen eri maan kohteita. 

Kuinka hyvin lopputulos toteutuu tältä pohjalta, jää nähtäväksi tutkimuksen jälkeiseen aikaan. 

Tutkimus toteutetaan myös yhteistyönä alalla jo toimivien henkilöiden kanssa haastatellen heitä 

ja lopulta kohteiden valinnassa tehtävänä yhteistyönä. Tästä yhteistoiminnasta kumpuava tieto 

pyritään analysoimaan niin, että saadaan yleistettävissä oleva kaava siitä, mihin asioihin 

kannattaa kiinnittää huomio ja mitkä asiat vieraasta maasta kannattaa selvittää ennen 

sijoituspäätöksen tekemistä. Eli konstruktiivisen tutkimusotteen olennainen tavoite saavuttaa 

tosielämässä käytännössä toimiva teoria on lopullisena tavoitteena. 

 

Lukan (2000) mukaan konstruktiivinen tutkimus etenee niin, että kun tutkimusongelma on 

löytynyt tai syntynyt, olisi hyvä löytää organisaatio, joka sitoutuu tutkimusyhteistyöhön, 

muuten on riskinä, etteivät tulokset päädy koskaan todelliseen toteutukseen. Tässä 

tutkimuksessa on mukana pienet sijoitusyhtiöt Suomesta ja Virosta. Nämä yritykset tulevat 

lopulta toteuttamaan sijoitukset ulkomaalaisiin sijoitusasuntokohteisiin tutkimuksessa tuotetun 

kaavion ja toimintamallin mukaisesti. Tämän sijoituksen onnistuminen jää kuitenkin 
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opinnäytetyön valmistumisen jälkeiseen aikaan. Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu vaihe, 

jossa osoitetaan tuloksen toimivuus käytännössä. Vielä tässä vaiheessa voidaan saavutettua 

mallia muuttaa ja kehittää käytännön kokemuksen kautta (Kasanen ym. 1993).  

 

Seuraavaksi tutkijan on (Lukka 2000) tutustuttava tutkimusaiheeseen syvällisesti niin teorian 

kuin käytännönkin kautta. Tutkijan on pyrittävä nyt ymmärtämään käsillä oleva tilanne ja 

tutkittava haaste mahdollisimman syvällisesti ja lähestyttävä haastetta eri näkökulmista 

havainnoiden, haastatellen ja analysoiden eri aineistoja. Tavoitteena on päästä käsiksi 

ongelmiin ja tavoitteisiin. Tutkijan tulee tuntea myös jo olemassa olevat teoriat aiheesta. 

 

Usein tutkimus toteutetaan yhtä menetelmää käyttäen, vaikka laajemmalla menetelmien 

käytöllä voidaan lisätä luotettavuutta, kun esiin saadaan laajempi näkökulma (Hirsjärvi & 

Hurme 2018, 38). Aineiston keruussa tärkeää on määrittää, mitä kaikkea tietoa ylipäätään 

tarvitaan, mikä on merkitsevää. Tutkimukseen haettava aineisto koostuu monista eri tavoin 

koottavista ja tulkittavista lähteistä. Aineistoa tullaan keräämään haastatteluin ja eri kirjallisista 

lähteistä, dokumenteista ja internetistä. 

 

4.1 Haastattelu 

Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä, jossa suora vuorovaikutus tutkittavan kanssa 

mahdollistaa sen, että keskustelua voi johtaa tilanteen mukaan haluttuun suuntaan. Esiin 

nousseet näkökulmat ja tiedot saattavat herättää lisäkysymyksiä, jotka on mahdollista esittää 

heti. Haastattelu on oivallinen tutkimusmuoto silloin, kun aihealue on laaja ja näyttäytyy 

tutkijalle sekavana kokonaisuutena. Siten voidaan olettaa, että haastattelu tulee tuottamaan 

monitahoisia vastauksia, joita voi jatkokysymyksin selventää. Vaikka haastattelu on aikaa vievä 

menetelmä ja tulkinnoissa voi tulla virheitä, eikä analyysi ole aina ongelmatonta, puhuvat edut 

puolestaan tässä tutkimuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2018, 34-35) 

 

Tutkimushaastattelulle tunnusomaista on, että tutkija suunnittelee haastattelun etukäteen sekä 

tutustuu tutkittavaan aiheeseen ja kohteeseen. Tutkimuksen haastattelut toteutetaan 

teemahaastatteluina. Haastatteluihin valmistellaan kysymysrunko, joka ei ole haastattelijaa 

sitova, eikä ainakaan vaadi etenemään järjestyksessä. Haastattelut ennemminkin pitävät 
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sisällään tietyn teeman ja aihealueen. Itse haastattelutilanne ja sen eteneminen ohjaa 

haastattelijan kysymyksiä ja keskustelua. 

 

4.2 Kirjallinen aineisto 

Tämä tutkimus vaatii monenlaisen kirjallisen aineiston seulomista. Lähtökohtana on 

haastatteluista saatu tieto sekä päätelmät suomalaisesta asuntosijoittamisen pohjalta. Koska 

lähteet tulevat olemaan moninaisia ja eri lähtökohdista esitettyjä, usein myös ulkomaalaisia, on 

lähdekritiikin merkitys tässä tutkimuksessa tärkeä ja asettaa haasteita tutkijalle – on helppoa 

lukea tiedekirjaston lähteitä, mutta kun tietoa on kaivettava esimerkiksi internet-lähteistä, on 

tilanne haastavampi. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004) suosittelevat tarkastelemaan 

seuraavia tekijöitä: 

- Kirjoittajan tunnettuus ja arvovalta. 

- Lähteen ikä. 

- Lähteen uskottavuus, johon liittyen julkaisija ja kirjoituksen saamat 

kommentit ja arvostelut. 

- Kirjoittajan motiivit 

Näitä soveltaen pyritään hakemaan tutkimukseen oikeaa tietoa. 
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5 KANSAINVÄLISEEN ASUNTOSIJOITTAMISEEN VAIKUTTAVAT 

TEKIJÄT 
 

Tässä kappaleessa luodaan kaavio tai malli, jonka pohjalta sijoitusasunnon hankinta ulkomailta 

helpottuu. Mallin pohjalla on suomalainen tapa toimia, jota lähdetään muokkaamaan ensin 

haastattelujen perusteella ja sitten eri kirjallisten aineistojen kautta. 

 

5.1 Kahden sijoitusyhtiön brainstormaus kansainvälisestä asuntosijoittamisesta 

Tutkimuksen pohjaksi pohdittiin näkemyksiä ja oletuksia siitä, mitkä asiat olisivat olennaisia 

kansainvälistä asuntosijoittamista suunniteltaessa. Tavoitteena on lähteä tältä pohjalta 

tarkentamaan ja rakentamaan listaa järkeväksi kokonaisuudeksi tutkimuksessa hankittavien 

tietojen perusteella. Yhteiseen pohdintaan osallistui kolme henkilöä, jotka toimivat 

asuntosijoittajina pienten sijoitusyhtiöiden kautta. Listaan löytyi 14 kohtaa, jotka esitellään 

tässä kappaleessa. 

1. Tuottavuuden karkea arviointi 

Asuntosijoittamisen lähtökohtana on aina tuottotavoite. Ensimmäinen lähtökohta on 

se, että kohdemaassa on oletettavasti mahdollisuus hyviin sijoitustuottoihin. 

Jokainen määrittäköön oman tuottotavoitteensa, mutta lähtökohtaisesti sen pitäisi 

olla enemmän kuin Suomesta olisi saatavilla. 

2. Omistusoikeus maassa 

Lainsäädännön turvaama omistusoikeus, joka esim. Suomessa on vahva ja 

perustuslakiin perustuva oikeus. Onko riskiä, että sijoitus menetetään poliittisin tai 

muilla perusteilla. 

3. Korruptio 

Onko maassa korruptiota, miten se vaikuttaa asuntosijoittajan toimintaan. 

4. Asuntojen hallintamuoto ja sen toimiminen käytännössä 

Asunto-osakeyhtiöjärjestelmä on Suomessa, Ruotsissa ja soveltaen Virossa 

ainutlaatuinen järjestelmä maailmalla. Asunnot katsotaan yleensä kiinteistöiksi. 

Minkälaiset vastuut ja velvollisuudet on asuntoon liittyvillä eri osapuolilla. 

5. Asunnon omistamiseen liittyvät lait 
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Minkälainen lainsäädäntö määrittää asuntojen omistamista ja hallinnointia. Tämä 

liittyy osittain edelliseen kohtaan. 

6. Vuokraustoimintaa säätelevät lait 

Suomalainen huoneenvuokralaki ei kansainvälisesti vertailtuna ole vahvasti 

vuokranantajan tai vuokralaisen oikeuksiin painottunut. Nämä lainsäädännöt 

muuttuvat paljon maasta toiseen. Minkälainen on kohdemaan asuntovuokraukseen 

liittyvä lainsäädäntö, ja mitkä ovat sen riskitekijät sijoittajalle. 

7. Vuokrausvaihtoehdot 

Minkälaisia vaihtoehtoja vuokraustoiminalle on, miten ne tuottavat ja mitä 

riskejä/vahvuuksia niillä on. Esimerkiksi loma-ajan vuokraus tai pitkäaikainen 

vuokraus. 

8. Kaupankäynnin kustannukset 

Kuinka asuntokauppa kohdemaassa toteutetaan, mitä toimijoita esim. notaareja 

tarvitaan, minkälaiset kustannukset näistä kertyy sisältäen verot ja muut maksut. 

9. Vuokrauksen kustannukset 

Miten vuokraus tapahtuu, mitä kuluja siitä aiheutuu 

10. Juoksevat kulut 

Mitä säännöllisiä kuluja asunnosta koituu. Mitä paikallisia toimijoita täytyy 

palkata ja millä kustannuksilla. 

11. Verotus 

Miten verotus toimii kohdemaassa ja lähtömaassa eli miten toimii yhteen yrityksen 

kotimaan verotus ja sijoitusmaan verotus. 

12. Tontin omistus 

Kuka omistaa tontin. 

13. Sijainti 

Jos listalla on päästy tähän asti ja sijoittaminen kohdemaahan näyttää hyvälle, on 

tärkeä miettiä sijoituksen sijaintia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

- Loma-asunto: turistikohteen sijainti ja houkuttelevuus 

- Liikenne 

- Yritysten/palvelujen/työpaikkojen sijainti 

- demografia 

14. Asunnon ja kiinteistön kunto  
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Asunnon ja kiinteistön kuntokartoitus on tärkeä, koska rakennusmääräykset ovat 

hyvin erilaisia ja valvonta vaihtelevaa. 

Tarvitaanko asuntoon tai kiinteistöön remontteja, miten ne on toteutettavissa, kuka 

maksaa, miten toteutetaan. 

 

5.2 Kansainvälisen asuntokaupan toimijoiden haastattelut 

Tähän tutkimukseen on haastateltu kahta kansainvälistä asuntokauppaa jo vuosia harjoittanutta 

suomalaista kiinteistövälittäjää.  Toinen on mies (M), jolla on vuosikymmenten kokemus 

asuntokauppaan liittyvissä projekteissa ympäri maailmaa. Toinen haastateltava on nainen (N), 

jonka yritys välittää erityisesti suomalaisille asuntoja Ranskasta. Tässä kappaleessa käydään 

läpi nämä haastattelut. 

 

5.2.1 Minne asuntosijoittajana toimivan piensijoittajan kannattaa sijoittaa? 

Haastateltavat eivät vastanneet tähän kysymykseen yksiselitteisesti. Kannattavuus suhteessa 

riskiin on aina harkittava. Asuntoihin voi myös sijoittaa lyhytaikaisesti tai pidemmällä 

aikavälillä esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi. Silloin tuottavat tekijät ovat toiset ja tämä 

vaikuttaa merkittävästi kohteen ja kohdemaan valintaan. 

 

M:”Mä ensin kysyisin sen, mikä on sijoituksen pituus. Haetaanko 
rakennushankkeisiin, jossa saa vuoden kahden sisällä rahat, vai haetaanko 10 
vuoden sijoitusta” 
 

Ulkomaille sijoitettaessa löytyy monia vaihtoehtoja, joita harkita. Lyhytaikainen sijoitus 

rakennusaikaiseen arvonnousuun on sitä tuottavampi ja sisältää suuremman riskinT, mitä 

vähemmän kehittyneeseen maahan sijoittaa. 

 

M:”Se on se lähinnä, et tuossa on hankkeita Espanjassa, jossa 
kahdensadantuhannen verran on vaille hankkeessa ja sille saa 10 % takuutuoton 
kahdelle vuodelle. Se on rakennushanke, jossa rakennetaan tohon Fuengirolan 
lähelle tämmösii ja sit taas Ghanassa on se tilanne, että rakentaja pystyy nostaa 
20 % hintaa rakennusaikana.” 
 
M: ” Periaatteessa esim. Albaniassakin on niin että ns. mustilla seinillä 
(keskeneräinen rakennus) voidaan myydä, mut silloin kannattaa katsoo, että raput 
on tehty. Tossa oli yksi hanke, jossa tälleen myytiin, mutta siinä oli kaksi isoo 
omistajaa ja niillä oli riita siitä, kuka maksaa hissin. Ja kun ne turvamääräykset 
on vähän erilaiset, niin oli avoin hissikuilu keskellä rappukäytävää. Meilläkin oli 
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se kohde sivulla ja siitä sit soitettiin, niin mä sanoin, etten suostu myymään 
suomalaiselle ’houkutteleva kohde, super makee’, mut mä en voinut myydä ja 
albaanit keskenään tekee sitä, mutta ei voinut suomalaisille myydä.” 

 
Rakennushankkeisiin sijoittaminen on maailmalla tuottavampaa kuin Suomessa. 

 
M: ”Suomi on aika kaluttu tällä hetkellä,… mutta näissä osassa rakennusyrityksiä 
on lestadiolaistausta ja kaavoitusta on sitten ohjeistettu ja rakentaminen on 
vähän räjähtänyt käsiin. … En ole viimeaikoina soittanut kenellekkään tutulle, 
että nyt olis sijoituskohde täällä Suomessa.” 
 

Pitkäaikaisemmassa sijoittamisessa tavoitellaan arvonnousua pidemmällä ajalla ja 

vuokratuottoja. 

 

M: ” Se on vähän, mihin tarkoitukseen, jos 10 vuodeksi haluu ostaa jonkun 
sijoitukohteen, joka pyörii vuokralla, niin Albania on tosi hyvä, koska heidän 
tavoite on EUhun. Se on mun käsityksen mukaan kohtalaisen pitkä tie, mutta se 
menee koko ajan parempaan suuntaan. Mä muistan, kun kaksi vuotta sitten 
puhuin Albaniasta, niin oli sellaisia hihittelijöitä, mutta nyt on kiinnostuneita ja 
Keski-Euroopassa vielä enemmän ymmäretään tän päälle… ja se 50 tonnin kaksio 
tulee olemaan 100 tonnia jonkun ajan kuluttua.” 

 

Pitkäaikaisen sijoituksenkin tuotto voi tulla lyhyessä ajassa. Sijainnilla on merkityksensä 

siihen, saako asunnon vuokrattua sesongin ulkopuolella tai voiko sitä edes itse käyttää. 

 

M:” Vois näin ajatella, että kun näihin lämpimiin maihin, kun mennään, niin 
tuotto pitää ottaa kolmelta kuukaudelta. Kesä-heinä-elo sä saat yhdeltä viikolta 
vaikka 500 euroa ja sitten kun low season, sä saat 300 euroa kuukaudelta. 
Sitten kun ostaa niitä asuntoja, niin pitää tietää, mihin käyttöön…, että jos sulla 
on tässä kylä näin (piirtää ympyrän) ja täällä on näitä lähiöitä (piirtää pienempiä 
ympyröitä ulkopuolelle), niin voi olla, että nää (viimeksi piirretyt lähiöt) on niin 
sanottuja sesonkilähiöitä. Ja kun ne on 40 tai 30 kerroksisia taloja ja sä ostat 
sieltä eläkeboxin. Ja meet sinne syyskuussa, niin sulla on ainoo lamppu sun 
kämpässä. Kaikki palvelut katoo ja kaikki katoo ja sä oot yksin vähän kuin Jack 
Nicholssonin Hohto elokuvassa…Espanjassa on se hyvä puoli, että ne paikalliset 
markkinat on valtavat, eli sä saat sen kyllä sen kolme kuukautta vuokralle ja voit 
vetää sen Bookingin kautta viikkovuokralle, mutta se loppuvuosi on vähän niinku 
tavallaan, jos se on välillä aina sen yhen viikon. Eli se tarvii laskee, että se tuotto 
on se high season  ja melkein mä menisi jokaseen tällaiseen vapaa-ajan paikkaan 
tällä ajatusmallilla. Sit on eri asia, jos mennään vaikka Madridiin tai Lissaboniin, 
jossa turisteja käy jatkuvasti ympäri vuoden ja siellä voi joku ottaa ympärivuoden 
hyvällä tuotolla vakituiseksi asunnoksi. Kaikki tämmöiset kannattaa selvittää tai 
ostaako sillä, että rakennetaan ja myydäänkö heti pois, vai jätetäänkö vuokralle, 
siin on monta polkua.”  
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Minne kannattaa sijoittaa on merkittävä kysymys myös sen jälkeen, kun on päätetty maa, johon 

halutaan sijoittaa. Sijainti on maailmallakin merkittävä tekijä ja voi olla kiinni ihan lyhyistäkin 

maantieteellisistä eroista. 

 

N:”Riviera on ihan eri kuin koko Ranska ja siellä on ihan hirveitäkin alueita, 
jolta ei pidä suomalaisen mennä ostamaan asuntoa…Kortelissa voi olla yksi katu 
ihan karmea ja toinen tosi upea.” 
 

Lomakeitaat autiomaassa voivat tuottaa nopeasti, mutta ovat epävarmoja. Suhdanneheilahtelut 

saattavat tyhjentää tällaisen kohteen nopeasti. Samoin on keinotekoisesti ja nopeasti 

rakennettujen alueiden tilanne usein huonosti tuottava. Sen sijaan sijainti alueella, jossa asutaan 

ja eletään, jolla on historia ja infra, on aina varmempi, koska alue ei tyhjene isommistakaan 

suhdannemuutoksista herkästi. 

 

N: ”Erityisesti Riviera on tosi turvallinen markkina. Se ei ole mihinkään 
autiomaahan tyhjän päälle rakennettu, vaan sillä on pitkä historia ja siellä on 
aitoa elämää, eli siellä on perheitä, jotka ovat asuneet siellä monta sukupolvea 
paikallisia asukkaita, jotka tekevät töitä siellä. Siellä on myös muita ranskalaisia, 
jotka on ostaneet sieltä loma-asunnon etenkin varakkaat ihmiset. Siellä on 
ostajina myös kansainväliset sijoittajat, jotka ovat löytäneet sieltä jonkin fiksun 
jutun…Myös kansainväliset yritykset palkkaa työntekijöitä Rivieralle. Jos joku 
näiden vetovoimasta hyytyy, niin siellä on paljon myös muita työmahdollisuuksia 
lähellä.” 
 
M: ”Isompi ongelma kun otetaan Kivistö hyvänä esimerkkinä. Sulla on 
kerrostalo, jossa on 80 asuntoo ja sä olet neljä myynyt lopulliselle käyttäjälle ja 
76 muutamille säätiöille, jotka vuokraa niitä. Sä maksoit 5-6 tonnia neliö ja 
yhtäkkiä sä asutkin vuokralähiössä… ja kaikki sitä samaa. Ja siellä ei ole 
palveluita, kun kukaan ei tee sinne niitä, kun siellä ei ole ostovoimaa. Siellä oli 
niin paljon tarjontaa siellä oli kolmesataa vuokra-asuntoa tarjolla niin taitaa ne 
vuokrat tippua…, mut se koko kuvio on vähän kuin se ei ole hyvä kenenkään 
kannalta. 
 
Kyllä muita sijoituskohteita on maailmalla paljon, mut monissa kuten Espanjan 
markkinat, se ei vielä ole saavuttanut samaa tappia, mikä se oli. Nyt jotkut puhuu 
brexitistä ja tästä, mut jos sijainti on hyvä hanke ja palvelut siinä…” 
 

Hyviä ja huonoja sijainteja perustellaan hyvin erilaisista näkökulmista.  
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M: ” Tallinna on vähän, niin kuin miesten kesken, lopetti sen seksiturismin ja 
nosti hinnat ylös ja sitten ihmettelee minne turismi katos. Sä käyt vanhassa 
kaupungissa kerran kaks ja sä oot nähnyt sen. Lähet ulos sieltä, niin mitä siellä 
on. Sama kuin ajas pohjanmaalla ympyrää.” 

 

Ongelmaksi voidaan kokea vaikka venäjän kielinen väestö – kukaan ei osaa englantia. Tulevaa 

hintanousua ennustetaan Albaniaan, jonne rakennetaan moottoritietä Saksasta EU-rahoilla. 

Myös Baltian ratahankkeen edistymistä seurataan. Liikenneyhteydet ovat tärkeässä asemassa. 

Jos nouseva maa on omavarainen, tietää se hyvää, mutta kansa, joka on oppinut kommunismin 

aikoina ’huijaamaan’ ei taas ole luotettavin mahdollinen yhteistyökumppani. 

 

M: ”Mutta niillä on sellainen perus luikuri luonne niillä. Ei sillätavalla oo 
turvatonta, että siellä olis rikollisuutta, mitä nyt ei muuallakaan ole, mut se on 
kuitenkin pitkään ollut eristynyt maa. Varsinkin semmoset 50+  ikäiset ihmiset on 
elänyt niin erikoista aikaa Hoxhan aikaan, että kaikki vaan itselle ja pidetään 
vaan ja se vähän heijastaa. Sit taas nuoriso on siellä. Ne on niiku enemmän 
avoimempaa. Mä nään, että edelleen se tulee olemaan valtava kasvu, kunhan ne 
oppis kerää veroja, että ne sais sitä infraa ja mikä on niiku puhtaus. Joku möis 
sinne roskiksia. Kun sä tunnin kävelet tyhjä juomapullo kädessä, niin 
suomalainenkin heittää sen jo maahan. Tämmöset asiat mutta sen näkee, että se 
tulee kasvamaan…” 
 

Kun ottaa huomioon, että haastattelut on tehty ennen korona-aikaa on seuraava huomio 

kadehdittavan tarkkanäköinen. 

  

M: ” Nyt vois olla hyvä sijoitus ostaa näitä kuivan maan mökkejä Suomesta. 
Laittaa perussiistiin kuntoon ja saksalaiset ja ranskalaiset ostaa maaseudulta. 
Jos sä asut vaikka Kalasatamassa tornissa ja meet metrolla töihn hissillä alas ja 
toisella ylös toiseen torniin, tuut töistä taas toiseen suuntaan ja käyt 
kauppakeskuksessa kaupassa ja elämä on tällaista tosi, niin olisiko susta kiva olla 
mökillä välillä, nähdä vähän vihreetä ympärillä ja käydä puuseessä ja kerää 
sieniä. Ja se vois pelastaa meidän 2,5 miljoonan kesämökin markkinat, että me 
itekin alettas kaipaamaan taas sitä.” 
 

5.2.2 Mitä tulisi tietää eri maiden asuntosijoitusympäristöstä 

Mitkä asiat vaikuttavat sijoittamiseen, mitä täytyy maakohtaisesti selvittää ja mitkä asiat 

eroavat suomalaisesta asuntokaupasta, ovat myös käytännössä tärkeitä sijoittamiseen liittyviä 

käytännön tietoja. Nämä kysymykset tuottivat ehkä eniten yllättäviä vastauksia, joita ei olisi 

tullut välttämättä ajatelleeksi itse. Yleisellä tasolla maita voi verrata lainsäädännön ja 

turvallisuuden kannalta. 
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N: ”Mutta oli missä vaan, niin se markkinan tuntemus ja sen maan infrastruktuuri 
ja turvallisuus tai sijoitusympäristön turvallisuus on tärkeätä. Jos on ihan joku 
kehitysmaa, niin voi tulla jotain yllättävää ja voi tulla jotain konflikteja… Kyllä 
se miten hommat toimivat ja noudatetaanko siellä lakeja ja voitko sä luottaa, mitä 
sopimuksessa lukee, niin se kans pitää. Miten ongelmatilanteessa lähetään 
hoitamaan sitä.” 

 
Toisen haastateltavan mielestä ensimmäiseksi tärkein asia on omistamisen selvittäminen, kuka 

omistaa ja millä perusteella sekä kuinka vahva omistusoikeus on.  

 

M: ”Joo siis yleensä, kun me, minä meen uutta maata avaamaan, siihen kuuluu 
lakimiehen, pankin ja notaarin tapaaminen riippuen, kuka maan omistuksen 
pohjan tietää. Numero yksi on, kuka omistaa maan tai minä lähden, muut voi 
lähtee, mistä haluaa, mut se se on niiku varsinkin, jos mennään ei niin 
kehittyneihin markkinoihin, joissa on suurimmat sijoitusmahdollisuudet, mutta 
myös suurimmat riskit, niin se suurin riski on se maan omistuksen epäselvyys ja 
se pitää aina selvittää…, mutta maan omistuspohja maissa, joissa on paljon 
tapahtunut historiassa, niin niin tota siellä voi olla hyvin epäselvää, kuka omistaa 
nyt, kuka omisti  50, kuka omisti 100 vuotta sitten. Silloin oikeestaan tää on, jos 
ostaa valtiolta, se on kohtalaisen selkeetä, tai sitten pitää mennä koko polku, 
ennen kuin rahat liikahtaa ja siinä nyt aika paljon, kun paikalliset tekee kauppoja 
uskomusten perusteella ja tota se, mut taas ulkomaalaisia niiku helpommin 
kusetetaan, jopa vähän sallittuakin. Siinä pitää vaan olla tarkka. Siellä on 
monenlaisia käytäntöjä.” 
 

Maan omistamisen jälkeen tärkeä asia on niin sanottu rakennusoikeus ja -kaava, eli miten maata 

saa käyttää. Joissain maissa on purettu suhteellisen uusiakin taloja esimerkiksi rannoilta, kun 

rakentamisen rantaan on ollut oikeasti kiellettyä.  

 
On hyvä käyttää maan asiat tuntevaa asianhoitajaa, joka tietää, miten lainsäädäntö toimii tai 

vaihtoehtoisesti selvittää nämä asiat itse. Mitä tarkemmin lakia noudatetaan, sitä helpompi on 

toimia. Tärkeää on myös tietää, mitä tapahtuu riitatilanteissa. Käytännöt vaihtelevat hyvin 

paljon maittain. 

 

N: ” siellä (Ranskassa) on tiukat lait ja niitä oikeastikin noudatetaan. Ja ei ole 
korruptiota ja on EU maa ja sinänsä se on turvallinen. Raha kulkee notaarin tilin 
kautta… ja sitten niillä on ne omat lait ja ne ovat tosi tarkkoja ja omaisuuden 
suoja on hyvä.” 
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Rakentajan vastuu voi maailmalla olla olematon. Jos ostaa uudiskohteen, kannattaa tutustua 

rakennusliikkeen historiaan ja tutkia tarkkaan, mitä tämä rakentaja on aikaisemmin tehnyt. 

Myös työmaalla on hyvä käydä. 

 

Kannattaako sijoituskohteita ostaa yksityishenkilönä vai yrityksenä on maakohtaista. 

  

N:” (Kun ostajana on yritys) Ranskan valtio vähän turvaa, ettei ulkomaalaiset 
yritykset tule ja osta kaikkia asuntoja ja asukkaat jäävät ilman asuntoja. Eli he 
haluavat vuotuisen ilmoituksen, ketä on sen yrityksen taustalla ja jos tätä ei anna, 
niin voi tulla sakkomaksu. Ne saattavat vaatia jotain vuokraa, että tämä on jotain 
liiketoimintaa yritykselle, jolloin yrityksen pitää maksaa jotain veroa siitä 
liiketoiminnasta Ranskaan, vaikkei se olisi ollut oikeasti vuokralla. Tällaisia 
juttuja ja myyntivaiheessa myyntivoittovero on yleensä epäedullista, jos firma 
omistaa, koska myyntivoittoa syntyy laskennallisesti joka tapauksessa niin, että 
hankintahinta pienenee vuotuisilla poistoilla niin, että sitä myyntivoittoa väkisin 
syntyy. Eli mitä pidempään asuntoa omistaa, niin sitä epäedullisemmaksi se käy 
firmalle.” 

 

5.2.3 Mitkä ovat olennaisimmat erot verrattuna asuntokauppaan Suomessa 

Suurin ero suomalaiseen asuntokauppaan nähden maailmalla on varmasti se, ettei maailmalla 

tunneta asunto-osakeyhtiöitä, vaan kaupan on aina kiinteistö. 

 

N: ”Siis kiinteistökauppa, eli vaikka ostaisi kellarivaraston, niin se on kiinteistön 
kauppa ja se menee Notaarin kautta ja se on raskas, mutta tota varmistellaan 
kaikki asiat ja ne merkitään rekisteriin oikein.” 
 

Maan omistaa yleensä aina tuo sille rakennettu kiinteistö. Joitakin poikkeuksia on. Joskus valtio 

saattaa omistaa maan, mutta EU-maissa ne ovat yleensä yksittäistapauksia. Mielenkiintoinen 

kommentti oli, että Gambiassa valtio omistaa kaiken maan ja kiinteistöt ovat aina vuokralla, 

joskin vuokra on hyvin nimellinen, ehkä verrattavissa meidän kiinteistöveroon. 

 

Jotta kauppa toteutuisi virallisesti ja ketään ei huijata, on eri maissa eri käytäntöjä sen 

varmistamiseksi. Useimmiten kauppa toteutetaan notaarin avulla, muuta muitakin toimijoita, 

välimiehiä ja juristeja saatetaan tarvita. 

 

M:” Voisin sanoo järjestään, vaikka lähetään Virostakin eteenpäin…,aina 
notaarille. Albaania, joka on ehkä näitä Euroopan mantereen suurimpia 
potentiaaleja, niin sielläkin rahaliikenne menee notaarin kautta. Ja taas kerran 
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halpakohde hieno, niin houkutus klousaa se kauppa. Ja siellä on on… myydään 
seittemättä kerrosta kuuskerroksisesta talosta. Jälleen kerran hirveen selkee ne 
paperit tulkin kanssa kattoo. Voi tehdä turvallisesti ja hyvää bisnestä näin… 
 
Siis jos sanotaan, että menee tekee sijoitustoimintaa ja haluaa isosti sijoittaa, niin 
näiden ihmisten (nootaarit ja lakimiehet) kanssa on hyvä käydä keskustelu, että 
saa sen kokonaiskuvan siitä ja kaikissa maissa pystyy sen turvallisesti tekee ja 
näkee, jos siellä on jotain pielessä. Se ei ole mikään ongelma, kiire on se yleisin 
moka sitten.” 

 

Kauppaan sisältyy yllättäviä kustannuksia suomalaisesta näkökulmasta. Me olemme tottuneet 

maksamaan varainsiirtoveroa 2-4%, mutta maailmalla kulut voivat olla moninkertaiset. Nämä 

kulut tulevat ainakin ostajalle. 

 

M:” Näistä (asuntokaupasta) muodostuu kustannuksia ja hyvä esimerkki, kysyin 
Gambiassa lakimiehen hintaa ja se on 10 – 15 %.  Mä sanoin, ettei tämä nyt näin 
mene. Vähän, mitä vähemmän kehittynyt maa, niin sitä rajumpaa aina niinku 
kokeillaan kepillä jäätä, jos tolta urpolta sais vähän enemmän.” 
 

 

5.2.4 Vuokraaminen lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi, millä riskillä 

Vuokratuotto on usein suurempi kehittyvillä alueilla. Varma ja vakaa, joskin usein pienempi 

tuotto tulee vanhemmista ja vakaista yhteiskunnista. Lainsäädäntö siitä, miten ja millä ehdoilla 

vuokraus toimii, on vaihtelevaa ja maakohtaista, usein jopa osavaltiokohtaista. 

 

M:” Keski-Eroopassa ne tuotot on selkeesti pienempii, kuten esim. Saksassa ne 
on jopa kiinnostuneet 3 % tuotosta ja meille on tarjottu jopa 6 % tuottoja 
vuokrakohteista. Siellä tehdää pitkää esim. 20 v sijoitus. Siellä voidaan itse asua 
vuokralla ja on sijoitusasuntoja. Siellä on vähän kuin erilainen ajatus. 
Vuokraturva vaihtelee paljon osavaltioittain samoin kuin Espanjassa. 
Osavaltioilla on ihan oma lainsäädäntö. Jos on tottunut Baijerissa toimimaan ja 
sit menee Berliiniin, niin voi olla kulttuurisokki. Berliini on hyvin erikoinen 
paikka. Siellä säädellään vuokria ja se voi olla aika myrkkyä sijoittajalle ja 
vuokralaisten oikeudet on hyvin isot. Pitää siis tosi tarkkaan tutustua.” 

 
Jotta vuokraaminen onnistuu oikein, voi selustansa turvata käyttämällä apuna paikallista 

toimijaa ja joissain tapauksissa se onkin suotavaa.  

 

N:” (Vuokralaisen suoja) on aika vahva ja varsinkin ulkomaalaiset ovat voineet 
kuulla jotain legendaa, ettei vuokaralaisesta pääse eroon mutta se ei pidä 
paikkansa. Kyllä siitä pääsee eroon, mutta täytyy noudattaa tiettyä protokollaa, 
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että millä lailla se irtisanominen tehdään ja olisi ollut hyvä, että se 
vuokrasopimus olisi tehty ihan alusta alkaen oikein ja oikeanlaisella 
lomakkeella ja näin. Eli jos on jonkun epämääräisen vuokrasopimuksen tehnyt 
niin voi olla hankalaa. Suosittelen, jos joku ulkomaalainen lähtee tekemään, niin 
se ottaa avuksi vuokravälitystoimiston, joka katto, että varmasti menee kaikki 
oikein.” 

 

 
Airbnb-toiminta on koettu monessa maassa ongelmalliseksi, kun asukkaat vaihtuvat talossa 

koko ajan. Toisen ongelman tuo ammattimainen toiminta ja kilpailu hotellien kanssa. Tähän 

toimintaan on myös tullut eri maissa erilaisia säännöksiä ja veroja, joista kannattaa olla tietoinen 

toimintaa aloittaessaan. 

 

N: ” Se (Airbnb) on ihan sallittua, mutta pitää tehdä ilmoitus ja jopa saada lupa 
kunnalta. Käsittääkseni, olen kuullut notaarilta, että kaupunki ei ole koskaan ollut 
antamatta sitä lupaa. Sen luvan saa, mutta se pitää tehdä se prosessi ja saada 
sieltä joku numero ilmeisesti ja mikä tarkoittaa sitä, että kaupunki saa sit tietää 
mitä kämppiä vuokrataan ja sit siinä on uhka, jos vuokraa ilman lupaa, niin on 
joku uhkasakko n.20 000 € uhkasakko. Tää ei ole kaikkialla kaupungeissa tää on 
vaan isoimmissa kaupungeissa.” 
 

5.2.5 Mitä muuta kannattaa tietää sijoittaessaan ulkomaille 

Haastatteluissa ilmeni pieniä, mutta merkittäviä näkökulmia ja asioita, joita aloitteleva sijoittaja 

ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta joilla voi olla suurikin merkitys. Ehkä olennainen oppi 

onkin, että alkuun voi olla viisasta käyttää asiantuntija-apua tai ainakin tarkistaa faktat ja 

oletukset joltain kokeneemmalta. Yllätyksiä voi tulla yllättävissä asioissa, joskin EU-maissa 

toimiminen on turvallisempaa kuin muualla maailmassa. Tässä hätkähdyttävimmät esimerkit 

haastatteluista kuvastamaan sitä, että suomalaisella kokemuksella ei kannata lähteä ns. soitellen 

sotaan. 

 

M:” Turistit on myös ongelma, kun se muutos on niin raju, kun Torreviassakin 
normaalisti 100 000 asukasta ja sesonkiaikaan 600-700 000 asukasta. Turpoo 
yhtäkkiä joka paikasta ja taas yhtäkkiä lähtee kaikki ja ei ole asukkaiden 
kannalta kiva. Vois olla esim. että kesän pitää vuokralla ja talviajan on siellä 
itse.” 

 

N:” Sitten on vielä tällainen määräys, että talvikaudella, kun on kylmä, niin 
vuokralaista ei saa ajaa ulos asunnosta, ettei hän jää kadulle palelemaan 
(Ranskassa).” 
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Veroseuraamukset voivat tulla yllätyksenä vasta vuosien päästä. Toisaalta verotuksen 

tuntemusta voi käyttää hyödykseen. 

 

N: ”Mulla on ollut asiakkaina suomalaisia firmoja, jotka ovat vaikka 
kaksikymmentä vuotta sitten ostaneet ja nyt sitten myy ja ovat ihan ihmeissään, 
etteivät ole koskaan kuulleetkaan tällaista, mikä tulee nyt yllätyksenä verot 
päälle.” 

 

N:” Esimerkiksi perintöverotuksen kannalta voi asunto Ranskassa olla edullinen 
kun 100 000 €/perijä on verovapaata, vaikka asuisi Suomessa. Ranskassa 
perintövero alkaa mennä vasta yli 100 000 € jälkeen. Jotkut ajattelevat, että 
muuttaa Ranskaan omistamaansa asuntoon ja jos saa yksityiseltä sektorilta 
eläkettä Suomesta, niin Suomen ja Ranskan verosopimuksen mukaan Ranska 
verottaa näistä eläkkeistä ja se veroprosentti on pienempi kuin Suomessa.” 

 

Omistaminen on suhteellisen vahvasti turvattua EU-alueella, mutta sen ulkopuolella voi 

yllätyksiä ja härskejä huijausyrityksiä tulla eteen. 

 

M:” joo siis on tietysti maita kuten Venäjä, jossa jos ei kolmeen vuoteen kukaan 
tuu vaatii kohdetta itselleen, se on sun. Siellä on tylyjä kusetuksia suomeksi 
sanottuna ja jälleen kerran mennään sinne. Rakennusliikkeet ne on ihan ok. Siinä 
ei ole mitään ongelmaa, mutta taas se houkutus tehdä elämänsä diili, mutta siellä 
on niin röyhkeetä, ettei suomalainen ees ymmärrä, että voi tehdä sitä, että 
väärennän paperit ja myyn sun talon. Sä oot ulkomailla ja tuut sinne ja sun talo 
on myyty ja oot ollu kolme vuotta poissa ja siellä asuu toinen perhe ja sulla ei ole 
enää oikeutta siihen asuntoon ja se ei oo sun asunto, kun nää on ostanut sen 
hyvällä. Siis tämmöstä ihan uskomatonta voi olla.” 

 

Suomessa puhutaan siitä, kuinka asuntoa pidetään, miten lattiakaivot täytyy aika ajoin 

puhdistaa jne. Myös asunnon pitäminen kunnossa on maakohtaista, eikä suomalainen tietämys 

välttämättä riitä. Toisesta kulttuurista tulevat ihmiset näkevät asiat toisin. 

 

M:”Se on käsittämätön joka puolella, ettei ymmärretä sitä ilmanvaihtoo.  
Englannissakin heillä on aina ikkuna auki, mut kun suomalainen lähtee, se panee 
ikkunat kiinni, verhot kiinni kaikki. Sit tulee puolen vuoden kuluttua. Sehän on 
kuin kasvihuone. Parvekkeet imee, betoni imee kosteutta asuntoon ja, ja… Se on 
vähän sellaista, on uutena bling bling, mutta tuut puole vuoden kuluttua, maalit 
on korkannut irt. Voi vähän ottaa pattiin.” 
 
M:”Yleensä mä kaikille suosittelen ostaa uudesta talosta ja kattoo vähän minkä 
maalaisia ihmisiä siellä asuu. Jos on paljon itäblokin ihmisiä, siisteyskäsitykset 
ja tämmöset on erilaiset. Venäläisiäkin pitää ymmärtää, kun heillä talot omistaa 
valtio ja sä omistat sen ilman siellä sisällä. Ja Gasprom laitta kaasut lokakuun 
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puolessa välissä kaasut täysille ja ottaa huhtikuun puolessa välissä pois. Niin 
siellä ei makseta vastiketta juuri mistään, joka tekee sen, että asunnot voi olla tosi 
nättejä sisältä. Raput on hirveessä kunnossa.” 

 

Myös EU:N alueella voi käytännöt vaihdella ja toiminta olla vielä hyvinkin takapajuista. 

 

M:” Ollaan Bulgariaan neuvottelemassa muutaman tahon kanssa, mutta kun 
kaikki kauppa on pimeetä, niin näissä monissa maissa on, ettei kukaan haluu 
näyttä sitä rahaa, kun verottaja näkee.” 
 

 

5.3 Kansainvälinen asuntosijoittaminen eri lähteissä 

Eri maiden asuntosijoittamisesta on tarjolla tietoa internetissä mielin määrin ja useimmiten 

englanniksi. Suomen kielellä näitä lähteitä ei käytännössä löydä ollenkaan. Tämä kappale on 

katsaus noista eri lähteistä ja niiden tarjoamista tiedoista. Näillä sivustoilla yhdistyy tieto siitä, 

mitä kaikkea on otettava huomioon ja lisäksi eri laajuisia katsauksia eri maiden ko. tietoihin 

 

 

Yksi kattavimmista ja kunnianhimoisimmista sivustoista on GlobalPropertyGuide, jonka 

taustajoukot vaikuttavat asiansa osaavilta. Sivusto kertoo kattavasti ja ajankohtaisesti Suomesta 

asuntosijoittajan näkökulmasta, joten voi odottaa, että muistakin maista tiedot ovat kohtuullisen 

oikeita (GlobalPropertyGuide/Finland). Sivustolla pohditaan, mitä kaikkea sijoittajan täytyy 

tietää kansainväliseen asuntokauppaan ryhtyessään ja päädytään hyvinkin samoihin teemoihin, 

jotka ovat tulleet jo aikaisemmin esille.  

 

Sivustolta löytyy eri maita vertailevat työkalut. Vertailuja voi tehdä koko maailmasta, maan 

osista tai vertailtavat maat voi itse valita. Vertailuja tehdään tuotoista, neliöhinnoista, 

verotuksesta ja talouden kasvusta. Tilastotietoa on saatavissa asuntojen hintakehityksestä, 

vuokratuotosta, tuloveroista, asuntokauppaan liittyvistä kuluista, perintölainsäädännöstä ja 

siitä, kuinka vuokralais- tai vuokraisäntämyötämielinen lainsäädäntö eri maissa on. Lisäksi 

löytyy kattavat sivustot useista maista, Euroopasta mukana on 37 maata. Sivusto julkaisee 

vuosineljänneksittäin kansainvälistä asuntomarkkinaraporttia (Global Residential Market 

Report 2021). 
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Erityisesti, jos keskitytään sijoittamaan EU:n alueelle, hyvä tietolähde on Eurostatin viralliset 

tilastot Euroopan unionin maista. Täältä löytyy myös asumiseen liittyviä tilastoja, tärkeimpinä 

asuntojen hintojen kehitys ja vuokrien kehitys. Tiedot on saatavilla yleisesti koko EU:n 

alueelta, mutta myös maakohtaisesti (Eurostat 2021). 

 

Erilaiset toimijat julkaisevat omia koosteitaan asuntokaupasta ja muista talouteen vaikuttavista 

tekijöistä. Yksi mielenkiintoinen sivusto on KBC Economics (www.kbc.com), joka julkaisee 

säännöllisesti tietoa etupäässä belgialaisesta markkinasta, mutta myös eurooppalaisesta 

asuntomarkkinasta kiinnostuneelle. Van Gompel on koostanut asuntomarkkinatietoa Euroopan 

pääkaupungeista. Sen mukaan 120 m² asunnon hankinta on ylivoimaisesti kalleinta Lontoossa 

ja halvinta Sofiassa. Helsinki on neljäs tässä tilastossa. Kun asuntojen keskimääräistä 

neliömetrihintaa verrataan maan keskipalkkaan, vaaditaan Lontoossa seitsemän kuukauden 

keskiansio yhteen neliömetriin, kun taas Luxemburgissa yhden neliön saa lunastettua reilulla 

kuukauden palkalla.  

 

Vastaavia tietoja eri Euroopan maista kertoo myös Deloitte vuosittaisessa Property index-

raportissaan (Property Index 2021). Hyvin monipuolisen tilastotiedon lisäksi julkaisu on 

mielenkiintoinen siksi, että siinä pyritään kurkistamaan eurooppalaiseen asuntomarkkinaan 

pandemian jälkeen. Katsauksessa ennustetaan, että koronaviruksen vaikutukset 

asuntomarkkinaan on lyhytaikaista ja rakentaminen lisääntyy. Korkojen odotetaan pysyvän 

samalla matalalla tasollaan, kun taas vuokrat joko säilyvät nykyisellään tai nousevat. Samaan 

aikaan oman asunnon hankinta muuttuu kalliimmaksi. Näin tämä katsaus puoltaisi 

sijoitusasuntotoimintaa. 

 

Myös Remaxilta löytyy mielenkiintoinen katsaus Euroopan asuntomarkkinaan, jossa 

arvioidaan asuntokaupan pysyvän vakaana ja vahvana. Heidän raportissaan on myös ennusteet 

tulevasta asuntokaupasta maakohtaisesti. Valitettavasti raportti ei kata koko Eurooppaa vaan 

ilmeisesti ne maat, joissa Remax toimii. Myös tässä katsauksessa odotetaan asuntojen tarpeen 

lisääntyvän ja hintojen nousevan vaihtelevasti jopa 5 % maasta riippuen. (Remax 2021) 
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5.4 Sijoittajan tiekartta 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen omasta kokemuksesta, haastatteluista ja eri kirjallisista 

lähteistä saatu tieto niin, että voidaan luoda kansainvälistä sijoitustoimintaa suunnittelevalle 

piensijoittajalle käyttökelpoinen työkalu tai malli, jonka läpi käymällä on mahdollista luoda 

käsitys siitä, minne kannattaisi sijoittaa. Asuntokauppa on usein tunnekauppaa – myös 

sijoittajalla. Sitä jopa suositellaan. Sanotaan, että osta asunto, johon voisit itse muuttaa. Tämä 

onkin varmasti totta ja hyvä näkökulma, mutta järkevä sijoittaja pitää tunteensa kurissa ja 

keskittyy selkeisiin faktoihin ensin. Kun oikea alue on löytynyt, voi tunteillekin antaa sijaa. 

Tavoitteena on rakentaa työkalu, jolla voi vertailla muutamia maita helposti toisiinsa saatavissa 

olevien faktojen perusteella. Tässä tutkimuksessa keskitytään Euroopan maihin, vaikka tämä 

tiekartta pyritään rakentamaan niin, että se olisi sovellettavissa minne tahansa maailmaan.  

 

 

Asuntosijoittajan tiekartta alkaa alustavasta maakartoituksesta. Jokaisella sijoittajalla on omat 

ennakkonäkemykset ja tavoitteet omalle sijoitustoiminnalleen. Maailmassa on lähes kaksisataa 

valtiota, joita ei varmasti kannata lähteä kylmiltään analysoimaan. Jokainen tekee oman 

ennakkovalintansa omista näkökulmistaan. Valinnan perusteena voi olla tuttu maanosa, omat 

kontaktit, tuottavuustekijät, jotka voivat alkuun perustua kuulopuheisiin. Mikä tahansa syy tai 

perusta onkaan, sijoittaja voi valita muutaman maan, joita vertailla. Valittuaan muutamia maita, 

sijoittajan kannattaa katsastaa, onko näillä mailla karkeasti arvioiden mahdollisuuksia pärjätä 

asuntosijoitusmarkkinassa. Jos maastamuutto on mittavaa, asuntojen hinnat laskusuunnalla ja 

vuokramarkkina vuokralaisen juhlaa, ei maata kannata tutkia enempää, jollei tiedossa ole 

tekijöitä, jotka vahvasti ennustaisivat tilanteen kääntymistä vastakkaiseksi.  

 

Kolmantena tekijänä tutkitaan omistamista kyseisessä maassa. Ensimmäinen kysymys on, 

voiko ulkomaalainen ylipäätään omistaa maassa asuntoja ja kiinteistöjä. Jos ei voi, kannattaako 

perustaa tähän maahan sijoitusyhtiö, onko se mahdollista, onko mitään keinoa päästä kiinni 

tuottoihin.  

 

Suomalainen on tottunut vahvaan perustuslailliseen oikeuteen omistaa. Kaikissa maissa 

omistamisen turva ei välttämättä ole näin vahva. Omistamisen varmuus siihen liittyvine 
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lainsäädäntöineen kannattaa varmistaa myös siitä näkökulmasta, miten varmistetaan, kuka 

omistaa maan ja kuka kiinteistön ja kenellä on oikeus myydä tätä omaisuutta.  

 

Tämän jälkeen kannattaa tarkastaa maan tilanne yleisellä tasolla. Kuinka turvallinen maa on 

kyseessä, minkälainen infra, poliittinen vakaus ja mahdollinen korruptio. Myös maan 

taloudellinen tilanne, tuottavuus, markkinatilanne ovat kiinnostavia kokonaisuuden kannalta. 

Kaikki käsiin saatavat ennusteet myös vaikuttavat vahvasti ostopäätökseen varsinkin, jos ollaan 

hankkimassa pitkäaikaista sijoitusta. Lainsäädäntö ja lakien noudattaminen ylipäätään 

kannattaa selvittää, samoin kuin se, kuinka konfliktitilanteissa toimitaan. Kannattaa myös aina 

olla tietoinen siitä, miten maan perintölaki toimii. Jos sijoitus yllättäen jää perinnöksi, onko 

maassa lainsäädäntöä siitä, kuka perii ja millä kustannuksilla. 

 

Tuottoon vaikuttavat kulutekijät ovat hyvin erilaisia eri maissa. Tässä kohdassa katsastetaan 

tämän maan kohdalta asunnon ostoon ja myyntiin liittyvät kulut, jotka muodostuvat 

kauppahinnan päälle. On hyvä huomioida jo ostovaiheessa se, minkälaisia mahdollisia kuluja 

syntyy myydessä, koska lopullinen tuotto syntyy näiden pohjalta. Tuottoon vaikuttaa myös 

erilaiset verot ja veroluonteiset maksut, jotka vaihtelevat maittain ja voivat liittyä itse 

kaupantekoon, omistamiseen, vuokratuottoon tai loma-asuntovuokraukseen, joka joissain 

tilanteissa katsotaan hotellimaiseksi toiminnaksi. Pyritään kartoittamaan mahdollisimman 

kattavasti kaikki verotukselliset tekijät, myös se, miten oman kotimaan verottaja suhtautuu 

ulkomaalaiseen tuloon. Tässä huomioidaan myös se, minkälaisia verotuksellisia eroja on 

omistaa yksityishenkilönä tai yrityksenä ja vaikuttaako yrityksen kotimaa. 

 

Toisissa maissa kauppaa ei voi tehdä ilman paikallisia toimijoita, useimmiten tarvitaan 

vähintäänkin notaari, mutta usein myös lakimies ja toisinaan välittäjäkin on hyvä olla kaupassa 

mukana. Mitä toimijoita tarvitaan, ketkä ovat pakollisia ja ketkä muuten tarpeellisia, kannattaa 

miettiä tässä vaiheessa, koska myös tällä on vaikutuksensa kuluihin. Tarvittavien toimijoiden 

lista kasvaa, jos on tarkoitus harjoittaa vuokraustoimintaa ja vielä laajenee, jos kyseessä on 

lyhytaikainen loma-asunnon vuokraus. Tämän kaiken voi miettiä tässä tai vasta myöhemmin, 

kun on päättänyt, minkälaiseen kohteeseen lähtee suuntaamaan. 
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Asuntosijoitukseen tarpeelliset vakuutukset kannattaa selvittää. Mitä kaikkea täytyy vakuuttaa, 

kun suomalaisen mallin mukaista asunto-osakeyhtiötä, joka vastaa osittain kuluista ja 

vakuutuksista, ei ole. Kannattaa myös selvittää vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät näitä 

vakuutuksia ja vakuutusten kustannukset. 

 

Sijoitusaika olisi valittava seuraavaksi. Onko tarkoitus sijoittaa lyhytaikaisesti vai pidemmäksi 

aikaa. Vaihtoehtoina on esim. sijoittaminen rakennusvaiheeseen, jolloin ostetaan 

keskeneräisestä kiinteistöstä asunto, joka myydään heti kohteen valmistuttua, jolloin hinta 

yleensä aina nousee. Vaihtoehtoisesti sijoitetaan pidemmäksi aikaa kohteeseen, jossa voi itse 

lomailla tai vuokrata. 

 

Sijainti on yksi sijoittajan tärkeimmistä valinnoista. Huonoakin asuntoa voi vuokrata ja sen 

jälleenmyynnillä tienata, jos sijainti on todella haluttu. Samoin toimii rakennuskohde. Valmis 

asunto käy helposti ja hyvällä hinnalla kaupaksi halutulla alueella, mutta huono sijainti, 

huonomaineinen alue ei houkuttele uuden asunnon ostoon. Sijainti voi olla melkein mitä vaan 

riippuen tavoitteesta ja kohteesta. Yllättävät paikat voivat olla hyviä kohteita ja päinvastoin. 

Mitä originellimpaa ratkaisua hakee, sitä parempi paikallistuntemus täytyy olla. 

Lähtökohtaisesti kannattaa uudessa maassa seurata trendejä. Sijainti on joka tapauksessa tekijä, 

jota kannattaa kyseenalaistaa kerran, jos toisenkin. Tähän kohtaan kannattaa pysähtyä hetkeksi 

ja muistaa, että sijainti on tärkeä maatasolla, kaupunkitasolla ja jopa korttelitasolla, 

ilmansuunnatkin voivat vaikuttaa. Sijaintiin liittyy myös alueen asuntojen ja vuokrien 

hintakehitys. 

 

Tässä kohdassa jakaannutaan eri linjoihin. Toinen on rakennusaikainen sijoittaminen ja toinen 

valmiiseen asuntoon ja vuokramarkkinaan pyrkiminen. Rakennusaikaan sijoittavan kannattaa 

selvittää rakennuttajan vastuut ja muistaa, ettei Suomesta tuttua RS-järjestelmää maailmalla 

tunneta. Vaikka rakennuttajalla olisi tietyt vastuut lainsäädännöllisesti, onko olemassa takuita 

tai vakuuksia, että nuo vastuut täytetään mahdollisten ongelmien synnyttyä. Rakentamisen 

omakohtainen tuntemus ei haittaa rakennuskohdetta seuratessa. Rakennuttajaan kannattaa myös 

tutustua ja selvittää historiaa, onko aikaisemmat kohteet vielä pystyssä. Rakennusvaiheen 

kaupassa täytyy olla myös tarkkana, että ostaa todellisen valmistuvan kohteen, eikä esim. 

kuudetta kerrosta viisikerroksisesta talosta. Tässä kohdassa kannattaa erityisesti miettiä eri 
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asiantuntijoiden käyttämistä apuna, paikallisia lakimiehiä tai mahdollisesti suomalaista 

toimijaa, jolla on kokemus ja osaaminen tämän tyyppisessä kaupassa. 

 

Jos valitaan pidempiaikainen sijoitus, mietintään jää, pidetäänkö sitä vain omassa käytössä 

olevana loma-asuntona, jolloin sijoitukselle odotetaan ainoastaan arvonnousua. Jos näin ei ole, 

mietitään vuokraamista joko pidempiaikaisesti tai lyhytaikaisesti ns. lomakäyttöön. 

Molemmissa vuokrausvaihtoehdoissa tulee selvittää paikallinen lainsäädäntö. Ensimmäinen 

kysymys on yleisellä tasolla, kuinka vuokranantaja- vai vuokranantajamyönteinen lainsäädäntö 

on. Tämä on hyvä lähtökohta, jonka jälkeen mietitään, minkälaisia sopimuksia tarvitaan, mitkä 

ovat vuokralaisen, mitkä vuokranantajan vastuut ja oikeudet. Sopimus saattaa olla merkittävä 

jatkossa, jos ongelmia syntyy. Voi olla, että sopimukset kannattaa teettää paikallisella 

asiantuntijalla. Mitä tämä maksaa ja mitä muita kustannuksia vuokraustoiminnasta tulee, on 

hyvä tietää tuottoa laskiessa. Vuokraustoiminta toisesta maasta käsin on lähes mahdotonta 

hoitaa itse. Hyvin monenlaista toimijaa saatetaan tarvita, varsinkin loma-asuntovuokrauksessa. 

Mitkä paikalliset tahot hoitavat näitä asioita, kuinka luotettavasti ja millä kustannuksella? 

 

Kun yllä oleva seula on läpäisty ja sijoitustoimeen ryhtyminen tuntuu toteuttamiskelpoiselle ja 

kustannukset ja tuotot on saatu karkeasti laskettua ja kohtuulliseksi osoitettua, alkaa itse 

kohteen etsintä. Lopullinen tuottolaskelma syntyy vasta, kun lopullinen kohde on löytynyt. 

Siksi tästä eteenpäin keskitytään kohdekohtaiseen tarkasteluun. Jokainen potentiaali 

asuntokohde lasketaan erikseen, sen hyvät ja huonot puolet kartoitetaan. Riippuen maasta ja 

sen lainsäädännöstä, myyjän ja ostajan sekä mahdollisen välittäjän tai rakennuttajan vastuista, 

kannattaa harkita kuntotarkastusta varsinkin vanhempien kohteiden ollessa kyseessä. Lopuksi 

vielä kannattaa katsastaa, milloin asunto on rakennettu, onko talossa tehty tai tulossa isoja 

remontteja ja miten niiden kustannukset jakautuvat eri asuntojen omistajille. 

 

Viimeisenä kootaan nämä tiedot ja lasketaan tuotto-odotus kohdekohtaisesti. 

 

Kansainvälisen asuntosijoittajan tiekartta on nähtävissä liitteessä 1 
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6 KOLMEN MAAN VERTAAMINEN TIEKARTAN AVULLA 
 

Valmista tiekarttaa käytetään kolmen eurooppalaisen maan vertaamiseen. Lopullista testiä 

sijoitusten toimivuudesta ei voida tämän opinnäytetyön puitteissa tehdä. Vertailtavat maat ovat 

Latvia, Portugali ja Kroatia. Nämä maat valikoituivat henkilökohtaisista syistä. Latviassa 

keskitytään pääkaupunkiin Riikaan. Kaupunki valittiin, koska Riika on tuttu kaupunki, jossa on 

tutkijalla kontakteja. Portugali ja Kroatia kiinnostavat lomakohteina, joten mahdollinen sijoitus 

ei välttämättä toteudu pääkaupungissa. Näistä kaikista maista on mahdollista saada kohtuullista 

tuottoa asuntosijoitukselle. Lähteenä on käytetty GPG-sivustoa (GPG/ Rental Yields), jossa 

viitteellinen vertailu eri maiden vuokratuotoista. Riian vuokratuotto ei ylitä viittä prosenttia 

tässä taulukossa, mutta on parempi kuin Suomessa ja aluekohtaista vaihtelua on paljon. Siksi 

myös Riika hyväksytään mukaan. 

 

Omistamisesta ja omistamiseen liittyvistä laeista löytää tietoa internetistä maakohtaisesti. 

Hyvää yleistietoa saa Baltian maiden osalta Baltic Legal -sivustolta (Baltic Legal). Myös GPG-

sivusto on laskenut Property Rights -indeksin (GPG/ Property Rights), joka lasketaan siitä, 

kuinka vahva omaisuutta turvaava laki maassa on ja kuinka sitoutunut hallitus on tähän lakiin. 

Lopullista sijoituspäätöstä suunnitellessa, kannattaa tämä tieto vielä tarkistaa virallisista, 

maakohtaisista lähteistä tai kaupassa avustavalta lakimieheltä. 

 

Maan tilannetta yleisesti on vaikea arvioida tarkasti vertailukelpoisilla luvuilla, sillä kaikista 

maista ei ole saatavissa täysin samaa saatikka vertailukelpoista dataa. Maan tilannetta 

kannattaakin tutkia yleisesti ja kokonaisuutena. Kaikista maista löytyy erilaisista lähteistä eri 

tietoja, joita tutkimalla voi luoda itselleen mielikuvan, onko maa sopiva sijoituskohteeksi. Maan 

liikenneyhteydet ja muu infra kertoo siitä, kuinka yhteiskunta kykenee toimimaan. Loma-

asunto-vuokrauksessa se kertoo myös siitä, kuinka helposti turistit pääsevät maahan ja miltä 

suunnalta heitä on odotettavissa. Kun verrataan EU-maita, on tietoa helpommin saatavissa EU:n 

sivustoilta (European Comission/Mobility and Transport). Todella paljon ja monenlaista 

sijoittajaa kiinnostavaa tietoa löytyy myös OECD:n sivustolta (OECD iLibrary) maakohtaisesti 

tai teeman mukaan vertailtuna. Tietoa löytyy esimerkiksi taloudesta, hallinnosta, ympäristöstä, 

liikenteestä ja paljon muusta, mikä voi vaikuttaa sijoituspäätökseen. 
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Tuottoon vaikuttavia kuluja ovat tietysti kaupantekokulut. Ostajana on kiinnostunut ostajalle 

aiheutuvista kuluista, mutta sijoitusta kokonaisuutena miettiessä, kannattaa tutustua myös 

myyntikuluihin. Kuluja aiheutuu pakollisista ja vapaaehtoisista toimijoista, joita kaupan 

toteutumiseen tarvitaan. Maakohtaisia eroja on siinä, minkälaisia veroluonteisia maksuja itse 

kauppaan liittyy. Verotus kiinteistön osalta, vuokratuotoista ja myyntivoitoista on myös 

maakohtaista ja aiheuttaa erinäisiä kuluja. Yksityishenkilön verotusta kannattaa verrata 

yrityksen verotukseen ja vielä kotimaan ja kohdemaan sopimuksiin veronkannosta. Riskinä on, 

että joudut maksamaan veroa kaksinkertaisesti. EU:n sisällä tämä ei niinkään ole ongelma, 

koska EU-maita sitoo yhteiset sopimukset. Silti eroja voi olla juuri esimerkiksi yritysten ja 

yksityishenkilöiden verokohtelussa. 

 

Jokainen järkevä sijoittaja varmasti vakuuttaa näin suuren sijoituksen. Kuinka laajasti kannattaa 

vakuuttaa, mitkä vakuutukset ovat pakollisia kiinteistön omistajalle ja mitä kaikkea ne kattavat, 

on kysymys, joka myös aiheuttaa kuluja ja joka täytyy olla hallinnassa. Viitteellistä tietoa 

vakuutuksista ja asunnon ylläpitokuluista tarjoaa esimerkiksi Tranio-sivusto (Tranio). 

 

Tässä tutkimuksessa valitsemme kolmesta maasta vain pitkäaikaisia sijoituskohteita. Latvian 

pääkaupungista Riiasta valitaan kohde pitkäaikaiseen vuokraukseen. Riian parhaiten tuottava 

alue on vanhan kaupungin alue ja ympäristö. Siellä on kuitenkin jo hinnoiteltu kovat vuokrat 

asuntojen hintoihin. Aivan tämän alueen vierestä löytyy huonomaineisempi Maskavasin alue, 

joka oli toisen maailmansodan aikana juutalaisten ghetto. On oletettavissa, että tämä alue lähtee 

muutaman vuoden kuluttua nousuun, kuten monissa suurissa kaupungeissa on käynyt. 

Maskavas muistuttaa Helsingin Kalliota parin vuosikymmenen takaa.  

 

Sekä Kroatia että Portugali kiinnostavat ensisijaisesti lomakohteina. Paikallinen asunto voisi 

olla toisinaan myös omistajan käytössä. Toisesta maasta käsin yksittäisen asunnon 

lomavuokrauksen hoitaminen Airbnb-tyyliin on todella haastavaa. Suurimmaksi ongelmaksi 

muodostuu markkinointi ja huoneiston hyvä hoitaminen. Siksi molemmissa kohteissa 

päädyttiin hyvällä paikalla sijaitsevaan kiinteistöön, josta voi omistaa asunnon rakennuksesta, 

josta kaikkia asuntoja vuokrataan lyhytaikaiseen lomailuun hotellinomaisesti. Talossa on kaikki 

tarvittavat palvelut valmiiksi, joten sijoittajalle ratkaisu on helppo. Esimerkkikohteen löytyivät 

Portugalin etelärannikolta ja Dubrovnikin pohjoispuolelta. 
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6.1 Tuottavuuslaskelmat 

Tuottavuuslaskelmat näkyvät liitteessä 1 olevassa Excel-taulukosta. Taulukko on laadittu niin, 

että syöttämällä sinne oikeat tunnusluvut, taulukko laskee oikeat arvot. Tässä luvussa esitellään 

taulukon luvut, millä perusteella ne on valittu ja laskukaavat. Luvut sulkeissa viittaavat 

taulukon otsikoiden numerointiin. 

 

Velaton ostohinta (12.1) on laskelmassa otettu suoraan kohteen pyyntihinnasta. 

Todellisuudessa hinnasta voisi keskustella. Tässä laskelmassa ei ole arvioitu mahdollista 

alennusta. Ostoon liittyvät kulut (12.2) on mahdollista eriyttää maakohtaisia erilaisia kuluja, 

joita kaupasta syntyy. Esimerkkimaiden osalta on laskettu kokonaiskulu, koska sellainen oli 

saatavissa. Kokonaiskulu on arvioitu kalleimman mukaan niin, ettei se ainakaan ylittyisi 

todellisessa kaupassa. Ostohinta ja kaupantekokulut yhteensä muodostavat ostohinnan yhteensä 

(12.3). 

 

Seuraavaksi on eritelty lainat (13). Lainavaihtoehtoja on kolme, koska erilaisissa kohteissa voi 

olla erilaisia rahoitusmuotoja. Lainojen kulut ja korot on eritelty myöhemmin kohdassa lainojen 

erittely (14).  Lainan nimen kohdalla (14.1, 14.2 ja 14.3) on lainan pääoman. Pääoman 

alapuolella on vuotuinen korko ja laina-aika. Oletuksena on, että lainat ovat tasaeräisiä ja 

lyhennykset maksetaan kerran kuukaudessa. Tästä on laskettu korkotekijä q kaavalla 

 

 q = 1 +
!
"#
!"" , jossa 

 R = korko 

 

Kuukausierät lasketaan kaavalla 

  

 A = #$# × !$%
!$%$, jossa 

 A = maksuerä 

 K = Lainan alkupääoma 

 q = edellä laskettu korkotekijä 

 n = maksuerien määrä vuodessa 
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Omarahoitusosuus (13.2) on kokonaisostohinnan ja lainapääomien erotus.  

Vuokra vuodessa (13.3) on saatu laskemalla kohteesta saadun vuokra-arvion mukaan 

kokonaisvuokra vuodelle. Jakamalla se 12:lla saadaan kuukausivuokra. Kokonaisvuokrasta 

vähennetään vastike tai vastikkeen omaiset juoksevat kulut (13.4). Tässä laskelmassa näitä 

kuluja on vain Latviasta, koska kohteissa Portugalissa ja Kroatiassa maksetaan tuottoa kulujen 

jälkeen ja tämä tuotto on laskettu vuokratuotoksi. Vuokratuottoprosentti (13.6) on laskettu 

vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle eli ostohinnalle (12.3) ja oman pääoman 

vuokratuottoprosentti (13.7) omalle pääomalle on laskettu tuotto omarahoitusosuudelle (13.2.). 

Tuottoprosentit on laskettu kaavalla 

 

 & = (&&'() × 100, jossa 

 vv = vuosivuokratuotto 

 po = sijoitettu pääoma 

 

Kohdassa 15 on uudestaan vuotuinen bruttovuokratuotto (13.5). Verot vuodessa (16) on 

laskettu Kohdan ”Tuottoon vaikuttavat tekijät” (5) mukaan. ”Nettotuotto vuodessa” (17) on 

edellisten erotus ja ”Nettotuotto vuodessa lainan jälkeen” (18) on ”Nettotuotto vuodessa” 

vähennettynä lainakuluilla. 

 

Asunnon arvonnousu (19) laskelma perustuu omaan arvioon saatavilla olevien tietojen pohjalta. 

Tässä laskelmassa arvio perustuu historialliseen viiden vuoden tuottoon, kuitenkin 

kohtuullistettuna niin, ettei tuoton odoteta kasvavan aivan yhtä paljon. Arvonnousu on tässä 

laskelmassa laskettu kaikille kohteille kymmeneltä vuodelta, mutta taulukkoon voi sijoittaa 

haluamansa määrän vuosia, jolloin arvio arvonnoususta (Arvo sitten (22)) lasketaan kyseiselle 

ajalle. Oma pääoma (23) on laskettu arvioidusta arvosta kohdassa 22 vähennettynä vielä 

maksamattomilla lainoilla, jotka on laskettu yhteen kohdassa ”Vieras pääoma yhteensä” (24). 

Vieraan pääoman määrä lasketaan kaavalla 

 

 +) = #$) − - × !$%%
!$% , jossa 

 Vk = laina ko maksuajan jälkeen 

 K = lainan alkuperäinen pääoma 
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 q = korkotekijä 

 k = maksettujen maksuerien määrä 

 A = maksuerä 

 

”Arvonnousu/ -lasku” (25) kertoo saatavan tuoton arvioitavana olevan ajan kuluttua. Se 

saadaan laskemalla oman pääoman määrä (23) vähennettynä sijoitetulla omalla pääomalla 

(13.2). Vuokratuotto on laskettu kertomalla ”Nettotuotto vuodessa lainan jälkeen” (18) 

arvioitavana olevien vuosien (21) määrällä. Tässä laskelmassa ei huomioida inflaatiota eikä 

vuokran korotuksia. Siltä osin laskelma on viitteellinen. Kun arvonnousu (25) ja vuokratuotto 

(26) lasketaan yhteen, saadaan kokonaistuotto yhteensä ennen myynnistä aiheutuvia kuluja 

(27). Kun tästä vähennetään myynnistä aiheutuvat kulut, saadaan lopullinen tuotto (28). Tästä 

luvusta voidaan laskea odotettavissa oleva oman pääoman tuottoprosentti kaavalla 

  

 r =  (/*
+

& − 1) × 100, jossa 

 r = keskimääräinen vuotuinen korko% 

 t = sijoitusaika (kohdasta 21) 

 Y = oma pääoma sijoitusajan (21) jälkeen 

 S = sijoitettu oma pääoma 

 

Latviassa myyntikulut ovat 5 % myyntihinnasta ja myyntivoitosta verotetaan 20 %. Kroatiassa 

myyntikulut ovat 4 % ja myyntivoitosta verotettaisiin 24 %, jos asunto myydään alle kolmen 

vuoden sisällä ostosta. Myöhemmin myydystä asunnosta ei myyntivoittoveroja makseta. 

Portugalissa myyntikulut ovat 6,5 % ja verot 28 %, jota verokantaa on tässä työssä käytetty. Jos 

myyntivoitto sijoitettaisiin toiseen kiinteistöön Portugalissa kahden vuoden sisällä, vero 

maksettaisiin vain 50 %:sta myyntivoittoa 

 

6.2 Lopullinen sijoituskohteen valinta 

Asuntosijoittajan tiekartan mukaan parhaan tuoton saa Kroatian sijoituksesta, joka tarjoaa noin 

14 % tuoton. Asunto Riian keskustassa tuottaisi vain reilun 7 % tuoton pääomalle. Portugalissa 

tuotto olisi lähes 12 %. Tässä luvussa analysoidaan jokainen kohde erikseen. 
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Kaupunkiasunto Riian keskustassa voisi olla hyvä sijoitus tiekartan alhaisesta arviosta 

huolimatta, sillä tulevan tuoton prosentti on arvioitu maltillisesti perustuen historialliseen 

tuottoon. Kuitenkin kohde on kaupungin keskustassa alueella, jollaiset ovat useissa maailman 

kaupungeissa lähteneet nousuun muodostuen trendialueiksi. Kukaan ei tietenkään voi olla 

varma, käykö näin. Latvia on muuttotappiomaa tällä hetkellä, koska talous ei ole siellä 

kääntynyt nousuun pitkään aikaan. Tällä hetkellä kuitenkin ennusteet puhuisivat nousun 

puolesta. Sijoituksen puolesta puhuu myös se, että hankintahinnat ovat siellä alhaiset, 

alhaisemmat kuin kahdessa vertailukohteessa. Siten sijoitus ei olisi niin riskialtis. 

Lomakohteisiin verrattuna pitkäaikainen asuminen ei ole niin suhdanneherkkää kuin 

lomakohteen tuotot. 

 

Portugalin lomakohde sijoituksena on riskipitoinen siksi, että vuokratuotto menee tappiolliseksi 

lainan lyhennysten jälkeen. Sijoittajan on siten sitouduttava maksamaan ylimääräistä lainan 

lyhennyksiin. Asiaa ei helpota se, että tuotto tulee epätasaisesti pitkin vuotta painottuen 

sesonkeihin. Vaikka tämän tyyppinen kohde on sijoittajalle helppo, kun vuokrauksen ja 

huoneiston hoitaa joku sitoutunut taho, on se toisaalta myös riskialtista siksi, että sijoittaja ei 

voi vaikuttaa juuri oman huoneistonsa vuokraukseen. Pelkkään arvonnousuun perustuva tuotto 

on riski, sillä arvonnousun määrittävä prosentti on lopulta sijoittajan omasta päästä keksitty ja 

parhaimmillaankin epävarma ennuste, vaikka sen perustana onkin faktatiedot. Portugali on 

vanha ja perinteinen turistikohde ja siten ehkä varmempi kuin uusi ja epävakaisempi Kroatia. 

 

Kroatia tuotti tässä vertailussa parhaan tuoton. Kulut ja verot ovat Kroatiassa alhaisia ja 

kasvuennuste suurin. Pienten verojen kääntöpuolena on, ettei maan infra kehity välttämättä 

nopeasti. Toisaalta Kroatia on noussut nopeasti suosituksi turistikohteeksi ja turismi alana 

kehittyy maassa nopeasti. Maa on epävakaisempi kuin verrokkinsa tässä vertailussa, mutta 

kuitenkin Kroatia on EU-maa ja kehittymässä länsimaiseen suuntaan vanhasta itäblokin 

kommunismista.  

 

Näin ollen vertailun lopputuloksena sijoituskohteeksi valikoituu loma-asunto Kroatiassa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän työn tavoitteena oli luoda malli, tiekartta, jonka avulla piensijoittajan olisi helpompi 

analysoida ja vertailla asuntosijoituskohteita ulkomailla. Tässä työssä verrattiin kolmea 

Euroopan maata ja niissä sijaitsevia kohteita. Kuitenkin tiekarttaa suunnitellessa pidettiin 

mielessä mahdollisuus laajentaa sijoitustoimintaa myös Euroopan ulkopuolelle.  

 

7.1 Tutkimustulokset ja niiden hyödyntäminen 

Piensijoittajan on helppo oppia toimimaan oman maansa markkinoilla, kun kulttuuri on tuttu, 

lainsäädännöstä, hallinnosta ja maan toimivuudesta joka suhteessa on useimmiten koko elämän 

pituinen kokemus. Lisäksi jokainen meistä asuu jossain. On siis olemassa omakohtaisia 

kokemuksia siitä, miten asuntomarkkina toimii ainakin jostain näkökulmasta. Ulkomaille 

siirryttäessä tilanne muuttuu. Toisessa maassa on toiset tavat, toinen politiikka ja monessa 

suhteessa toinen meininki. Piensijoittajalla ei ole mahdollisuuksia teettää laajamittaisia 

markkinatutkimuksia ainakaan useammasta maasta. Näiden maiden omatoiminen seulominen 

on työlästä ja aikaa vievää.  

 

Tässä työssä kehitettiin piensijoittajalle avuksi tiekartta helpottamaan kartoitustehtävää 

ulkomailla. Tiekartta antaakin hyvän rungon, mistä lähteä liikkeelle ja minkälaisiin asioihin 

kiinnittää huomiota, kun lähtee laajentamaan asuntosijoituksia ulkomaille. Sijoittaja voi askel 

askeleelta lähestyä eri maita. Tiekartta pyrittiin rakentamaan niin, että asioita tarkastellaan 

järkevässä kronologisessa järjestyksessä niin, että jos olennainen asia pettää, ei vielä olla 

selvitetty turhaan yksityiskohtia pitemmälle, koska kaikki tämä selvitystyö on aikaa vievää ja 

työlästä. Jos siis esimerkiksi jossain maassa omistamisella ei ole juurikaan turvaa, on turha 

silloin olla tietoinen maan vuokratasosta tai vuokralainsäädännöstä, vaan maa voidaan hylätä 

saman tien. Toisaalta piensijoittaja voi aina päättää ottaa tietoisen riskin, jos tuotot ovat hyvät 

riskiin nähden. Pienellä toimijalla on kuitenkin aina olemassa suurempi riski tulla huijatuksi. 

 

Kolmea maata verrattaessa kävi ilmi, että tiekartta ei tällaisenaan anna valmiita vastauksia. Se 

on hyvä työväline, joka antaa sijoittajalle pohdinnan aiheita. Päätöksenteko ja vastuu jää 

edelleen sijoittajalle itselleen. Kuitenkin voidaan sanoa, että kohta kohdalta edeten, voi saada 
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hyvän käsityksen sijoitusympäristöstä, sijoittajan vastuista ja velvollisuuksista sekä siitä, 

kuinka hyviä tuloksia voi sijoitukselleen odottaa. 

 

Tässä tutkimuksessa verrattiin kolmea Euroopan maata, joista haettiin sijoittajan itsensä 

kannalta ja maakohtaisesti mielekkäät kohteet. Tutkimuksen kannalta oli hyvä verrata erilaisia 

kohteita ja sitä, miten niiden vertailu toimii. Loppujen lopuksi ei ole mielekästä etsiä vain 

yhdenlaisia kohteita, vaan parhaan tuoton antavia kohteita.  

 

Latvia on tutkijalle tuttu maa. Riskiä Latviaan sijoitettaessa lisää se, että Latvia on ollut 

muuttotappiomaa. Vaikka väestö keskittyy vahvasti pääkaupunkiin Riikaan, on Riikakin ollut 

muuttotappiollinen. Baltian maissa väestö keskittyy vahvasti pääkaupunkeihin, ehkä 

voimakkaammin kuin kansainvälinen trendi yleensä maailmalla. Latviassa olisi ollut 

mielekästä sijoittaa myös Jurmalaan, joka on vanha ja perinteinen lomanviettokohde. Se on 

kuitenkin jo todennäköisesti hinnoiteltu hyvin.  Latvia oli tuotoiltaan lopulta heikompi, kuin 

tutkija olisi odottanut ja siksi se ei tule olemaan hyvä sijoituskohde tällä hetkellä näillä tiedoilla. 

 

Toiseksi verrattiin kahdesta eri maasta lomakohdetta, joka voisi olla osittain myös omistajansa 

omassa käytössä. Vertailtaviksi maiksi valikoitui Portugali ja Kroatia. Näistä maista löytyi 

molemmista kohde, joka toimii hotellinomaisesti niin, että kiinteistössä on hotellinomaisia 

palveluja ja siinä toimiva yritys vuokraa asuntoja ja huolehtii niistä omistajan ollessa muualla. 

Omistajalle luvataan tuotoista tietty prosentti. Tässä tapauksessa tietysti korona-aika on 

verottanut näitä tuottoja, mutta historiaan ja tuleviin ennusteisiin verraten niistä olisi 

mahdollista kohtuudella odottaa Portugalista 5 % ja Kroatiasta 6 %. Portugali on vanha ja vakaa 

turistimaa, jolla on taatut markkinat ja tämä osittain näkyy hinnoissa, vaikka Portugalin 

kiinteistöjen hintataso on noussut viimeisinä vuosina yllättävän paljon. Portugalissa olisi ollut 

mahdollista myös sijoittaa pitkäaikaiseen asumiseen esimerkiksi Lissabonissa tai Portossa, 

mutta nämä kohteet ovat jo hyvin hinnoiteltuja. Toisekseen sijoittajaa tässä kohdassa pelottaa 

Portugalin vuokralainsäädäntö, jonka mukaan vuokralaisen voi irtisanoa kolmen vuoden 

irtisanomisajalla. Näin ollen päädyttiin lomakohteeseen, joka sijaitsee Portugalin 

etelärannikolla. 
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Kroatian kohde vei voiton kovimmalla arvonnousuennusteellaan ja alhaisilla veroilla. Kohde 

sijaitsee lähellä Dubrovnikia, joka on ollut turistikohde jo kommunistien aikaan, mutta kehittyy 

ja kasvaa länsimaiseksi välimerelliseksi kohteeksi kovalla tahdilla. Tämä kohde olisi se, johon 

sijoittaja nyt sijoittaisi. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimus on tehty konstruktiivisella menetelmällä rakentaen tietoa tutkijan omasta 

sijoittajaosaamisesta lähtien laajentaen näkökulmaa ulkomaille ja hakien siihen tietoa. 

Tutkimuksessa on lähteinä käytetty kahta suomalaista ammattilaista, jotka ovat tehneet 

työuransa ulkomaalaisen asuntosijoittamisen parissa. Toisella on laaja kokemus yhdestä maasta 

ja toisella taas paljon tietoa eri maista ja siitä, miten uutta markkinaa kannattaa lähestyä. Nämä 

haastattelut antoivat paljon ja niitä olisi voinut hankkia vielä useammalta toimijalta näkökulman 

laajentamiseksi ja varmentamiseksi. 

 

Näitä haastatteluja on täydennetty erilaisilla kirjallisilla lähteillä, jotka nykyisin on lähes kaikki 

saavutettavissa internetissä. Maakohtaisen tiedon ajantasainen löytyminen on helpohkoa 

nykypäivänä. Ongelmaksi tulee ainoastaan kielitaito. Kohdemaan tiedot ovat usein myös 

kohdemaan kielellä. Vaikka Google kääntäjä toimiikin jo kohtuullisen hyvin, on se vielä 

epäselvä ja epäluotettava varsinkin, kun käännettävä kieli edustaa pientä kieliryhmää. 

Kielelliset vaikeudet voivat siten aiheuttaa väärinymmärrystä ja virheitä. Lopullisen 

sijoituspäätöksen kohdalla kannattaakin tarkistaa kohdemaan faktat tarkistaa. 

 

Internetin hyväksikäyttö on pienentänyt maailmaa melkoisesti ja tuonut tiedon lähelle ja 

nopeasti tavoitettavaksi. Näin esimerkiksi EU:n tilastot ja ennusteet ovat nopeasti käsillä ja 

ymmärrettävillä kielillä. Näihin tilastoihin voi varmasti luottaa. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty myös epävirallisia lähteitä, joskin ne on pyritty arvioimaan taustansa mukaan 

luotettaviksi esimerkiksi kaupallisuutensa ja taustalla toimivien ihmisten taustan mukaan. 

Näissä tiedoissa voi silti olla virheitä, joita ei välttämättä ole voitu varmentaa. 

 

Lopullinen kolmen maan ja kohteen vertailun tulos perustuu monelta osin myös sijoittajan 

omaan intuitioon ja arvioon, jota ei voi kokonaan välttää. Tämä tuo epävarmuustekijän 

kohteiden arvioon. Tutkimuksesta jää puuttumaan arvion perusteella toteutetut sijoitukset ja 
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niiden onnistumisen seuranta. Näin ollen tutkimuksen onnistumista ja luotettavuutta tältä osin 

ei voida varmentaa. 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Olisi mielenkiintoista tutkia kaikkien näiden kohteiden menestymistä sijoituksina, toteutuuko 

ennuste niiden kohdalla. Tutkimusmielessä pitäisikin ostaa jokainen kohde. 

Jatkotutkimuskohteena olisikin sitten parannella tiekarttaa niiltä osin, kun näiden tehtyjen 

sijoitusten toimivuus ennusteen mukaan toteutuisi. 

 

Mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla myös sellainen, jossa tietotekniikkaa apuna käyttäen 

voisi seuloa tiettyjä tietoja automaattisesti eri maista. Tämä data voisi antaa suorempia 

vastauksia ympäri maailmaa siitä, minne sijoittajan kannattaisi suunnata. Voisiko vielä 

valjastaa tekoälyn analysoimaan ja kehittämään näitä tietoja oppien sijoituskohteista, mitkä 

tiedot todellisuudessa ennustavat hyvää ja vakaata tuottoa.  
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8 YHTEENVETO 
 

Tämä tutkimus on tehty tekijänsä aidosta mielenkiinnosta ja tarpeesta löytää toimiva malli, jolla 

seuloa sijoituskohteita ulkomailla. Menetelmäksi valittiin konstruktivismi, joka mahdollisti 

mielekkään tavan koota tietoa ja rakentaa tiekarttaa eteen tulevien ongelmien pohjalta niitä 

ratkoen. Suureksi puutteeksi tässä työssä jää se, ettei voida osoittaa, kuinka hyvin tutkimustulos 

eli tiekartta toimii. Kaikkia sijoituskohteita ei tulla hankkimaan ja sitten seuraamaan, kuinka 

hyvin ennusteet pitävät paikkansa. Tämä jää enää vain tutkijan omaan seurantaan, eikä tietoa 

voida täysin edes hankkia kohteista, joita ei oikeasti osteta. 

 

Konstruktiivinen menetelmä oli kokemuksena hyvä tämän tyyppiseen työhön, jossa tietoa 

haetaan monessa eri vaiheessa, monessa eri muodossa. Vaikeinta on nähdä tässä työssä 

sinällään tieteellistä kontribuutiota. Silti se on tuottanut ainakin tutkijalle itselleen 

käyttökelpoisen ja edelleen käytännössä kehiteltävän työvälineen. Saattaakin olla, että 

kannattaa ottaa tutkijaan yhteyttä muutaman vuoden päästä, jos asia kiinnostaa. Ehkä sitten 

osaan kertoa, mikä tässä mallissa toimi ja mikä ei.  
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Liite 1: Kansainvälisen asuntosijoittamisen tiekartta 
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