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ABSTRACT 
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Utilizing leverage in direct housing investment – key elements behind successful 
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This master’s thesis investigated leveraged housing investment from the viewpoint of a 
novice investor. The objective of this study was to examine essential and remarkable key 
elements which a novice housing investor should consider prior to acquiring very first 
leveraged apartment in order to execute housing investment successfully.  
 
The theoretical framework of research was conducted by exploiting academic and 
scientific books, articles and electronic sources. The research was executed by utilizing a 
qualitative research method and a semi-structured thematic interviews were performed as a 
data collection method. Leveraged housing investors who participated in the study were 
selectively collected and grouped taking diversity into account. The research material of 
the study was analyzed using theory based content analysis.  
 
The key findings of the study pointed out that leverage, cash flow, rental income, interest 
rate and return on equity are in seamless relationship. The research results obtained 
through interviews were supported by demonstrative calculations. Due to return and risk 
coexists in leveraged housing investment did the research simultaneously showcase 
significant risk elements among direct housing investment. The most considerable risk 
factors related to acquisition of an apartment were classified as calculatory, renovation and 
location risks. The most notable risk factors during the operation were found to be related 
to tenant, interest rate, management charge, price, use of time and liquidity. Based on 
results, the most affecting criterias steering the selection of an apartment were location, 
size, price and the present state of an apartment and condominium, its future prospects and 
solvency. 
 
The study produced detailed insights and aspects which a novice housing investor is able to 
utilize prior to acquiring a very first leveraged apartment in order to execute housing 
investment successfully and to better avoid falling into major pitfalls.



 

3 

 
Sisällysluettelo 

Tiivistelmä	

Abstract 

1	 Johdanto ........................................................................................................................... 5	

1.1 Tutkielman tausta ja tavoitteet ..................................................................................... 6	
1.2 Tutkielman rajaus ja rakenne ....................................................................................... 7	

2	 Suora asuntosijoittaminen velkavivulla ........................................................................... 9	

2.1 Näkemyksiä ja syitä asuntosijoittamiseen ................................................................... 9	
2.2 Velkavipu – asuntosijoittajan tehokas työkalu .......................................................... 11	

3	 Elementtejä velkavipuisen asuntosijoituksen menestykselliseen toteutukseen ............. 15	

3.1 Kassavirran ja arvonnousun merkitys asuntosijoittamisessa ..................................... 15	
3.2 Sijoitusasunnon valintakriteerit ................................................................................. 18	
3.3 Velkarahoituksen tavat ja tyypit ................................................................................ 20	
3.4 Verovähennyskelpoisuuden hyödyntäminen ............................................................. 23	
3.5 Asuntosijoittamisen riskit .......................................................................................... 24	
3.6 Velkavivullisen asuntosijoittamisen keskeisimmät tunnusluvut ............................... 28	

3.6.1 Vuokratuottoprosentti ......................................................................................... 29	
3.6.2 Kassavirtalaskelma .............................................................................................. 32	
3.6.3 Oman pääoman tuottoprosentti ........................................................................... 33	

4	 Tutkimuksen metodologia ............................................................................................. 36	

4.1 Puolistrukturoitu teemahaastattelu osana laadullista tutkimusta ............................... 36	
4.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi .................................................................................. 38	
4.3 Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys ................................................................ 39	

5	 Tutkimustulokset ........................................................................................................... 41	

5.1 Kohderyhmän valinta ja tutkimuksen eteneminen ..................................................... 41	
5.2 Tutkimustulosten esittely ........................................................................................... 43	

5.2.1 Asuntosijoittaminen ja sijoitusasunnon valinta ................................................... 44	
5.2.2 Velkavipu ja tunnusluvut .................................................................................... 51	
5.2.3 Asuntosijoittamisen riskit .................................................................................... 64	

6	 Yhteenveto ja johtopäätökset ........................................................................................ 75	

6.1 Yhteenveto ................................................................................................................. 75	
6.2 Johtopäätökset ............................................................................................................ 77	
6.3 Jatkotutkimusehdotukset ............................................................................................ 80	

Lähteet ................................................................................................................................. 82	

Liitteet	

 



 

4 

Liite 1. Vuokratuotto-% ja ROE-%  

Liite 2. Kassavirtalaskelma verojen jälkeen eri velkavipu- ja korkoprosenteilla 

Liite 3. Esimerkki velan vipuvaikutuksesta vuosittaiseen kassavirtaan eri vuokratuotto- ja 

korkoprosenteilla 

Liite 4. Esimerkki velan vipuvaikutuksesta oman pääoman tuottoon eri vuokratuotto- ja 

korkoprosenteilla 

Liite 5. Haastattelurunko  



 

5 

1 Johdanto  
 

Yhdysvalloista alkunsa saanut ja myöhemmin globaaliksi pankki- ja rahoituskriisiksi 

eskaloitunut finanssikriisi kohautti maailmaa reilu kymmenen vuotta sitten. Velkaa 

myönnettiin vähävaraisille kevyin perustein olettaen, että asuntojen arvot nousevat 

tulevaisuudessa ja toimivat vakuuksina myönnetyille lainoille. Toisin kävi. Asuntokupla 

puhkesi, joka johtui holtittomasta lainanannosta, matalasta korkotasosta ja rahalaitosten 

riskinotosta. Kriisiä seurasi asuntojen arvojen notkahdus euroalueella mukaan lukien 

Suomessa, mutta hintojen ehtymisen jälkeen asuntojen arvot jatkoivat kuitenkin nousuaan. 

Reilu kymmenen vuotta finanssikriisin puhkeamisesta syntyi koronakriisi, joka koetteli 

jälleen asuntomarkkinoita. Suomen asuntomarkkinoilla kauppa hyytyi muutamaksi 

kuukaudeksi, mutta myyntihinnoissa ei tapahtunut kuitenkaan merkillepantavaa 

notkahdusta. Toisin kävi. Asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan, ja viime aikoina Suomessa 

on kätelty asuntokauppoja jälleen ennätyslukemin. Toistaiseksi ainakin koronakriisin 

jättämät tahrat Suomen asuntomarkkinoille jäivät lyhytaikaiseksi, sillä asuntomarkkinoiden 

tilanteeseen ja hyvinvointiin vaikuttavat muutkin tekijät, kuten yleinen talous- ja 

työllisyystilanne, tulojen kehitys, verotus sekä lainan saatavuus ja vallitseva korkotaso. 

(Kostiainen 2021; Lehtinen 2013.) 

 

Asuntomarkkinat toimivat myös yhtenä sijoitusmarkkinana ja -muotona sijoittajille. 

Etenkin suoraan asuntosijoittamiseen kohdistunut suosio ja mielenkiinto on kasvanut 

Suomessa läpi 2000-luvun. Suomen Vuokranantajien (2020) mukaan yksityiset 

vuokranantajat vuokraavat yli 300 000 sijoitusasuntoa Suomessa tänä päivänä, mikä vastaa 

kahta kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista. Suomen Pankin (Aaltonen 2021) 

selvittämien tilastojen mukaan sijoitusasuntolainoja on allekirjoitettu viime aikoina 

ennätystahtiin ja niiden kasvuvauhti on ollut nopeampaa omistusasuntolainoihin 

verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana vuonna 2021 sijoitusasuntolainat 

muodostivat Suomessa 8,5 miljardin euron suuruisen erän, mikä vastaa 8 % koko Suomen 

106 miljardin euron asuntolainakannasta.  

 

Suomessa asuntosijoittamisen suosioon vaikuttavia tekijöitä ovat olleet muun muassa 

asuntojen hintojen jatkuva nousu tai maltillinen heilahtelu etenkin muuttovoittoisilla 

alueilla, pitkään jatkunut poikkeuksellisen matala korkotaso euroalueella, asuntojen korkea 
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vakuusarvo rahoituslaitosten silmissä sekä vaihtoehtoisten sijoitusmuotojen tuottoon 

kohdistunut epävarmuus. Väestönkehityksen polarisoituminen ja megatrendeistä 

kaupungistuminen ovat aiheuttaneet ihmisten hakeutumista kaupunkien kasvukeskuksiin 

viime vuosien aikana, mikä on käytännössä kiihdyttänyt etenkin kerrostaloasuntojen 

rakennuskannan kasvua ja vuokra-asumisen lisääntymistä. (Orava & Turunen 2013, s. 5, 

63.)   

 

 

1.1 Tutkielman tausta ja tavoitteet  

 

Eri sijoitusmuotoja harkitsevien keskuudessa asunnot mielletään usein kalliiksi 

hyödykkeiksi, sillä asunnot ja asuntomarkkinat koskettavat käytännössä lähes kaikkia 

ihmisiä tavalla tai toisella, minkä vuoksi mielikuva asunnon arvosta ja täten sijoitukseen 

vaadittavasta pääomasta on helppo muodostaa. Toisin kuin usein kuvitellaan, 

sijoitusasunto ei kaikissa tapauksissa vaadi suurta rahakirstua, minkä vuoksi tuottavaan 

sijoituskohteeseen on mahdollista päästä käsiksi suhteellisen pienen alkupääoman turvin. 

Tilanteen mahdollistaa vieraan pääoman eli velkavivun käyttö, sillä pankit myöntävät 

lainaa asuntosijoituksiin tietyin ehdoin. Muista sijoitusmuodoista puhuttaessa tilanne on 

toisenlainen: pankit myöntävät harvoin lainaa esimerkiksi suoriin osakesijoituksiin, osake- 

ja korkorahastoihin, pörssinoteerattuhin indeksiosuusrahastoihin tai vaihtoehtoisesti raaka-

aineisiin, kuten kultaan (Kaarto 2015, s. 27).  

 

Mahdollisuus sijoittaa kolmannen osapuolen mahdollistamana tekee asuntosijoittamisesta 

kiinnostavan, harkinnanarvoisen ja vaihtoehtoisen muiden sijoitusmuotojen rinnalla. 

Asuntosijoittamisen yhteiskunnallisesta suosiosta ja ajankohtaisuudesta johtuen on 

perusteltua tutkia ja avata aihetta lisää. 

 

Tutkielman tavoitteena on kertoa aloittavalle asuntosijoittajalle, mitä asioita sijoitusasuntoa 

hankkiessa on otettava huomioon onnistuakseen velkavivullisessa asuntosijoituksessa. 

Tutkielman tavoitteena on tuoda ilmi merkittävimpiä näkökulmia tutkittavan aiheen osalta 

peilaamalla kokeneiden asuntosijoittajien käytännön kokemuksia ja näkemyksiä 

vallitseviin teorioihin. Tutkielman avulla kokematon ja aloittava asuntosijoittaja saa 

avukseen tietoa ja näkökulmia, mitkä aloittavan asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon 
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ennen velkavivullisen sijoitusasunnon hankintaa. Tutkielman päätehtävänä on vastata alla 

esitettyyn tutkimuskysymykseen mahdollisimman kattavasti ja perustellusti.  

 

Tutkimuskysymys: 

Mitä aloittavan asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon sijoitusasuntoa hankkiessa 

onnistuakseen velkavivullisessa asuntosijoituksessa? 

 

1.2 Tutkielman rajaus ja rakenne  

 

Tutkielman aihe on rajattu siten, että se koskettaa ainoastaan suoraa asuntosijoittamista, 

jonka vuoksi erinäiset asuntosijoittamiseen tarkoitetut rahastot tai muut vaihtoehtoiset 

asuntoihin kohdistuvat sijoitusmuodot- ja strategiat on jätetty tutkielman ulkopuolelle. 

Tutkielmassa keskitytään suoraan asuntosijoittamiseen yksityisen henkilön näkökulmasta, 

minkä vuoksi osakeyhtiön tai muiden yhtiömuotojen kautta harjoitettua sijoittamista ei ole 

huomioitu. Tutkielma sisältää tutkijan tekemiä laskelmia, joiden tarkoituksena on 

havainnollistaa eri tekijöiden vaikutusta ja merkitystä sijoitusasunnosta saatavaan tuottoon. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys, tutkimustulokset sekä esimerkkilaskelmat pohjautuvat 

pääasiassa kerrostaloyksiöihin ja -kaksioihin, minkä vuoksi isommat huoneistot on jätetty 

työn ulkopuolelle, vaikka mahdollisia yhdistäviä tekijöitä olisikin havaittavissa. 

 

Tutkielman rakenne koostuu kahdesta erillisestä osuudesta – teoriaosuudesta ja empiriasta. 

Tutkielman ensimmäinen osuus on muodostettu kahden erillisen teorialuvun avulla, joista 

ensimmäinen luku kaksi keskittyy suoran asuntosijoittamisen ja velkavivun käsitteiden 

avaamiseen. Tutkielman toisessa teorialuvussa määritetään keskeisimmät velkavivullisen 

asuntosijoittamisen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Luvussa määritetään kassavirran ja 

arvonnousun merkitys asuntosijoittamisessa sekä sijoitusasunnon valintaan vaikuttavat 

pääkriteerit. Luvussa käsitellään velkarahoituksen tavat ja verotukseen vaikuttavia 

tekijöitä. Luku viimeistellään käsittelemällä asuntosijoitukseen kohdistuvia riskejä sekä 

määrittämällä asuntosijoittajan keskeisimmät tunnusluvut ja tuottovaikutus, joita on 

havainnollistettu esimerkkilaskelmien avulla. Tutkielman teoria- ja empiriaosuuden välissä 

on neljäs luku, jossa esitetään tarkemmin empirian konkreettinen toteutus ja luotettavuus. 

Tutkielman viides luku muodostuu empiriaosuudesta, jossa esitetään varsinaiset 
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tutkimustulokset. Tutkielman viimeisessä kuudennessa luvussa esitetään tutkielman 

yhteenveto, tutkimustulosten avulla saavutetut johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset.  
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2 Suora asuntosijoittaminen velkavivulla 
 

Suoralla asuntosijoittamisella tarkoitetaan sijoitusmuotoa, jonka perimmäisenä 

tarkoituksena on varallisuuden kasvattaminen. Kuten missä tahansa sijoitusmuodossa, 

myös asuntosijoittamisessa pitkän aikavälin pyrkimyksenä on tuoton saavuttaminen 

sijoitetulle pääomalle. Asuntosijoittajan tavoitteena on luoda tuottoa sijoitetulle omalle 

pääomalle, joka on sidoksissa sijoituskohteeseen, eli asuntoon. Sijoituskohteena oleva 

asunto tarkoittaa osuutta tietyn taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön osakekannasta, joka 

mahdollistaa asuntosijoittajan hallinnoimaan kyseessä olevaa huoneistoa. Tämän vuoksi 

asuntosijoittaja tulee varsinaisesti sijoittaneeksi sekä huoneistoon että asunto-osakeyhtiöön, 

jolloin sijoittajaan kohdistuu osakkeita vastaavalla osuudella myös asunto-osakeyhtiön 

tuotto, kulut ja riskit. (Väänänen 2021; Prachi 2019.) 

 

Asuntosijoittamisen perusfilosofia on karrikoidusti yksinkertainen: haetaan pankista 

vierasta pääomaa eli tulonhankkimislainaa, ostetaan sijoitusasunto ja vuokrataan asunto 

vuokralaiselle rahaa vastaan, jolloin vuokralainen tulee maksaneeksi asuntosijoittajan 

vieraan pääoman pitkän ajan kuluessa, minkä lopputuloksena on sijoittajan omistukseen ja 

hallintaan jäänyt velaton asunto sekä kuukausittaista kassavirtaa tuottava sijoituskohde 

(Väänänen 2021). 

 

 

2.1 Näkemyksiä ja syitä asuntosijoittamiseen 

 

Husdson-Wilson, Fabozzi, Gordon, Anson & Giliberto (2005, s. 13) sekä Firstenberg, Ross 

& Zisler (1988, s. 31) kertovat asuntosijoittamisen olevan varteenotettava sijoitusmuoto, 

sillä se tarjoaa riskin hajauttamisen mahdollisuuden eri omaisuusluokkien tai 

sijoituskohteiden välillä, keinon suojautua inflaatiota vastaan, mahdollisuuden tuottaa 

jatkuvaa vahvaa kassavirtaa sekä kyvyn luoda absoluuttista tuottoa ja arvonnousua, joka on 

kilpailukykyinen muiden omaisuusluokkien kanssa. Historian saatossa sekä inflaation ja 

korkotason nousun aikana esimerkiksi osakemarkkinat ovat reagoineet voimakkaasti 

markkinamuutoksiin, sen sijaan asuntomarkkinoiden luonnetta on kuvastanut sen 

matalampi suhdanneherkkyys markkinaolosuhteiden muutoksille.     
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Oikein toteutettuna asuntosijoittamisen puolesta puhuu mahdollisuus tuottaa 

kuukausittaista positiivista kassavirtaa sijoituskohteen ollessa vuokrattuna, jonka vuoksi 

asuntosijoittamisen voidaan nähdä luovan tasaista ja suhteellisen ennustettavissa olevaa 

kassavirtaa. Lisäksi asunnot omaavat poikkeuksellisen korkean vakuusarvon ja maineen 

rahoittajien silmissä, joka mahdollistaa vieraan pääoman hankinnan joustavasti. Useamman 

asunnon omistaminen helpottaa riskien hallintaa, sillä sijoitusasuntoihin kohdistuva 

kassavirtariski pienenee oleellisesti, mikäli saatavia virtaa useammasta tulonlähteestä. 

Lisäksi asuntojen hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan perusteella, minkä vuoksi 

asuntomarkkinoilla tapahtuu hinnoitteluvirheitä. Tilanne mahdollistaa asuntosijoittajan 

hankkimaan alle markkinahintaisen sijoituskohteen asuntomarkkinoiden tehottomuudesta 

johtuen. Asuntosijoittaminen nähdään myös konkreettisena sijoitusmuotona, johon 

kohdistuu useita vaikutusmahdollisuuksia ja -velvollisuuksia sijoittajan näkökulmasta. 

Tämä puolestaan käännyttää osan sijoittajista hakeutumaan muihin omaisuusluokkiin, 

minkä vuoksi sijoitusasuntojen hankintaan kohdistuva kilpailupaine pienenee. (Orava et al. 

2013, s. 17–20.) 

 

Sjögren (2020) mainitsee suoran asuntosijoittamisen hyödyiksi itselleen sopivan strategian 

hyödyntämisen mahdollisuuden. Esimerkiksi asunnon mahdollisen arvonnousun jälkeen on 

vapautuneita lainavakuuksia mahdollista käyttää hyödyksi seuraavan asunnon hankinnassa. 

Toiseksi, sijoitusasunnot tarjoavat myös itsenäisen vapauden ostaa ja myydä huono 

sijoituskohde tarpeen vaatiessa. Lisäksi asuntosijoituksesta saatavaan tuottoon on 

mahdollista vaikuttaa henkilökohtaisesti, muun muassa pyrkimällä hankkimaan 

sijoituskohde vallitsevaa markkinahintaa edullisemmin, neuvottelemalla rahoittajien 

kanssa vieraan pääoman sisältämistä takaisinmaksuehdoista tai neuvottelemalla 

vuokralaisen kanssa maksettavan kuukausivuokran suuruudesta. 

 

Asuntosijoittamisen puolesta puhuu etenkin suosituilla alueilla olevien asuntojen 

todennäköinen altistuminen arvonnousulle. Asuntosijoittamisen hyödyllisyyttä puoltaa 

myös sijoitusmuodon ymmärrettävyys ja käsinkosketeltavuus, sen kannattavuus 

mahdollisen taantuman aikana, erinäiset verotukseen liittyvät hyödyt sekä mahdollisuus 

hyväksikäyttää vierasta pääomaa asuntoa hankkiessa. Toisaalta sijoitusasuntoihin 

kohdistuu suhteellisen matala likvidiys sekä vieraan pääoman takaisinmaksun kestoon ja 

suoritumiseen kohdistuva epävarmuus. (Prachi 2019; Gillette 2004.) 
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Vastavuoroisesti Kallunki, Martikainen & Niemelä (2019, s. 91), Falkenbach, Niskanen & 

Kiehelä (2013, s. 233) sekä Georgiev (2002, s. 3) näkevät asuntosijoittamisen 

epäedullisena ja tehottomana sijoitusmuotona asuntojen ja asuntomarkkinoiden 

heterogeenisyyden sekä hyödykkeen hankintaan vaaditun suuren rahamäärän vuoksi. 

Näiden lisäksi sijoitusasunnot vaativat sijoittajalta kohteiden jatkuvaa hallinnointia sekä 

asianmukaista hyödyke- ja markkinatietoutta, joiden vuoksi asuntosijoittamisesta saatavaa 

hyötyä voidaan kyseenalaistaa.  

 

Manganelli (2015, s. 9) huomauttaa, että sijoitusasuntomarkkinat ovat epätäydelliset 

sijoituskohteiden eriarvoisuuden vuoksi. Asunnot eroavat toisistaan muun muassa 

sijainnin, iän, laadun, koon, hinnan ja käyttötarkoituksen osalta, jolloin asuntosijoittajilta 

vaaditaan asymmetrisen tiedon analyysitaitoa. Lisäksi sijoitusasuntokohteiden 

läpinäkymättömyys tuottaa ongelmia, sillä asuntosijoittajan on mahdotonta saada haltuunsa 

kaikki sijoituspäätökseen vaadittavat tiedot, jonka vuoksi eri sijoitusasuntokohteiden 

keskinäinen vertailu on vaikeaa. Tämän johdosta asuntosijoittajan tulee tehdä lopullinen 

sijoituspäätös  parhaaseen mahdolliseen olemassa olevaan epätäydelliseen sijoituskohde- ja 

asuntomarkkinainformaatioon nojaten.  

 

 

2.2 Velkavipu – asuntosijoittajan tehokas työkalu 

 

“Give me a place to stand, and a lever long enough, and I will move the world.“ 

Archimedes 

 

Asuntosijoittamisen perimmäisenä tarkoituksena on varallisuuden kasvattaminen asuntojen 

avulla. Eräs varallisuuden kasvattamiseen liittyvistä keskeisistä myyteistä on olettamus 

varallisuuden kasvattamisesta kokonaan oman pääoman avulla, jonka vuoksi velkavivun 

käytön ymmärtäminen on olennaista. Velkavivulla tarkoitetaan vieraan pääoman eli 

lainarahan käyttöä sijoituskohteen rahoittamista varten, jolloin sijoittaja pyrkii hankkimaan 

itselleen velallista pääomaa sijoittaakseen tiettyyn kohteeseen. Velkavivun perimmäisenä 

tavoitteena on oman pääoman tuoton kasvattaminen. (Sjögren 2021; Anson & Hudson-

Wilson 2003, s. 54–61.) Mikäli asunto rahoitettaisiin puhtaasti oman pääoman avulla, ei 

velkavivun mahdollistamaa vipuvaikutusta pääse hyödyntämään, jolloin oman pääoman 
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tuotto jää myös matalaksi (Lereah 2005, s. 142). Lisäksi huomionarvoista on, että puhtaasti 

omalla pääomalla rahoitettu sijoitusasunto evää mahdollisuuden hyödyntää pääomaa 

muihin sijoituskohteisiin, kuten seuraavaan asuntosijoituskohteeseen oman pääoman 

ollessa kokonaan sidoksissa yhteen ja samaan kohteeseen (Storms 2001, s. 44). 

 

Asuntosijoittamisessa velkavipua hyödyntämällä hankintaan itselle sellaista varallisuutta, 

joka oikein tehtynä tuottaa positiivista raha- tai kassavirtaa myös silloin kun ei itse 

työskentele. Sijoitusasuntoa varten hankittu velka voidaan nähdä positiivisena ja hyvänä 

lainana, sillä lainarahalla eli velkavivulla hankittu sijoitusasunto tuottaa parhaimmassa 

tapauksessa enemmän tuloa ja kassavirtaa verrattuna lainarahasta maksettaviin 

kustannuksiin, sisältäen lainasta aiheutuvat korot ja lainanlyhennyksen. (Kiyosaki 2017, s. 

32; Hanson 2006, s. 18, 23, 26.) Tästä johtuen velkavivullisessa asuntosijoittamisessa 

lopullinen sijoituspäätös tulisi tehdä aina laskinta apuna käyttäen, ei tunneperusteisesti 

(Väänänen 2016).    

 

Prosentuaalista vieraan pääoman määrää suhteessa omaan pääomaan voidaan kuvata 

velkavipuprosentilla, joka lasketaan jakamalla vieraan nettopääoman osuus sijoitusasunnon 

käyvällä markkina-arvolla. Velkavipua käytettäessä vieraan pääoman eli lainarahan suhde 

sijoitusasunnosta saatavaan tuottoon tulisi olla aina sen suuruinen, että vieraan pääoman 

takaisinmaksusta aiheutuvat kulut alittavat tulot. Sen sijaan, että hankkisi sijoitusasunnon 

sataprosenttisesti oman pääoman avulla, on velkavivun avulla mahdollista päästä käsiksi 

erinomaisesti tuottavaan sijoitukseen, jota ilman vieraan pääoman hyväksikäyttöä ei olisi 

mahdollista toteuttaa. (Bian, Lin & Liu 2018, s. 1; Storms 2001, s. 44.) 

 

Optimaalisesti käytettynä velkavipua voidaan pitää asuntosijoittajan hyvänä ystävänä ja 

erinomaisena vipuvartena, mutta lainarahan käyttöön liittyy aina kaksi kääntöpuolta. 

Neuvonen (2015) ja Sjögren (2021) huomauttavat, että asianmukaisesti hyödynnettynä 

velkavivun avulla on mahdollista luoda suuria tuottoja, sen sijaan väärin käytettynä 

lopullinen tulos voi olla negatiivinen tai jopa katastrofaalinen. Mikäli sijoituskohteen 

tuottoa on mahdollista kasvattaa velkavipua hyödyntämällä, voivat kulut ja tappiotkin 

kumuloitua voimakkaasti. Täten velkavipu toimii kahteen suuntaan: vieraan pääoman 

sisältämän korkotason ollessa alhainen ja asunnon arvon pysyessä ennallaan tai kasvaessa 

velkavipu toimii hyvin, joka mahdollistaa tuoton kasvattamisen. Sen sijaan korkotason 
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noustessa ja asunnon arvon laskiessa voimakkaasti velkavipu toimii päinvastaiseen 

suuntaan, jolloin oman pääoman tuotto alenee.  

 

Cannaday & Yang (1996, s. 263, 265, 270) ovat vuosikymmeniä sitten yhtyneet yllä 

esitettyihin näkemyksiin velkavivun mahdollistaman vieraan pääoman käytöstä. Korkeaa 

vierasta pääomaa hyödynnettäessä oman pääoman tarve suhteessa sijoitusasuntoon 

pienenee, mutta rahoittajien vaatima korko vieraalle pääomalle vuorostaan kasvaa. Tämä 

selittyy riskin ottamisella, joka kohdistuu rahoittajiin, jonka vuoksi velan 

kokonaiskustannus on suoraan verrannollinen velan määrään. Tästä huolimatta velkavivun 

käyttäminen on kannattavaa, mikäli velan hoidosta aiheutuvat kustannukset alittavat 

sijoituksesta saadun tuoton. Päinvastoin, mikäli velan hoidosta aiheutuvat kustannukset 

ylittävät saadun tuoton, ei velkavivun käyttäminen ole kaikissa tapauksissa perusteltua.  

Lisäksi velkavivun määrä suhteessa omaan pääomaan tulisi suhteuttaa sijoituksen 

hallussapitoaikaan: korkeampaa velka-astetta on perusteltua käyttää tilanteessa, jolloin 

sijoitusasuntoa on tarkoituksenmukaista pitää hallussa lyhyen aikaa. Matalampaa velka-

astetta tulisi kuitenkin käyttää, mikäli sijoitusasunto on tarkoitus pitää hallussa pidempään.  

 

Tyrrell ja Bostwick (2005, s. 144) korostavat, että vieraan pääoman rahoittajat sallivat 

velkavivun käytön asuntosijoittamisessa etenkin kahdesta syystä. Sijoitusasunnot ovat 

fyysisiä sijoitushyödykkeitä, jotka tyypillisesti säilyttävät arvonsa. Toiseksi, 

sijoitusasunnot luovat suhteellisen tasaista ja ennustettavaa tuottoa, jota voidaan käyttää 

turvallisena ja luotettavana lähteenä korkojen ja velkojen takaisinmaksuun.  

 

Itzhak (2018, s. 644, 647) kuitenkin muistuttaa, että velkavipua käytettäessä vaaraksi 

saattaa aiheutua sijoitusasunnosta maksettu liian korkea hankintahinta ja turhan korkean 

velkavivun käyttö, mikäli näkemykset ja ennusteet asunnon arvonsäilyttämisestä tai -

kehityksestä ovat turhan optimistiset. Toisin sanoen, ostajat eli asuntosijoittajat, jotka ovat 

liian sinisilmäisiä sijoituskohteille, ovat helposti alttiita maksamaan sijoituskohteesta liian 

korkean hinnan ja valmiita käyttämään liian aggressiivista velkavipua. Korkojen ja muiden 

vieraan pääoman hoitokulujen hoitaminen saattaa koitua haasteeksi syklisessä 

sijoitustoiminnassa, jota myös sijoitusasuntomarkkinat edustavat (Dunham 2007). Alcock, 

Baum, Colley & Steiner (2013, s. 109) sekä Castaldo (2010, s. 26) korostavat lisäksi, että 

velkavipua käytettäessä ajoituksella on huomattavasti tärkeämpi merkitys kuin itse 
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velkavivun määrällä, vaikka optimaalista sijoitusajankohtaa on mahdotonta ennustaa. 

Toiseksi, velkavivun hyödyntäminen asuntosijoittamisessa ei myöskään sovellu pitkän 

aikavälin strategiaan, sillä tulevaisuuden uhkakuvia ja riskejä ei voi ennustaa.  

 

Pankin näkemyksen mukaan (Taipale 2019; Thurén 2017) Suomessa asuntosijoittaminen 

on mahdollista toteuttaa suhteellisen pienen alkupääoman turvin, sillä asunnot omaavat 

pankkien näkökulmasta erittäin hyvän vakuusarvon, joka tyypillisesti vastaa noin 70-80 % 

asunnon velattomasta hinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusasunnon 

hankinta velkavipua hyödyntämällä onnistuu noin 20-30 % oman pääoman avulla, jolloin 

pankit ovat valmiita lainaamaan jäljelle jäävän 70-80 % osuuden asunnon 

hankintahinnasta. Vaadittavaa oman pääoman osuutta on kuitenkin mahdollista pienentää 

muista omaisuusluokista saatavien vakuuksien tai henkilötakauksien avulla. Helpommin 

kontrolloitavissa olevan velkavivun tulisi olla 50 % ja 60 % välillä, mutta 

asuntosijoituskohteesta riippuen korkeampikin velkavipu-% on mahdollinen ja perusteltua, 

jolloin riskit kuitenkin kasvavat. Huomionarvoista on, että velkavivun kasvaessa 

liikkumatilaa on vähemmän, jolloin virheiden tekemiselle jää vähemmän tilaa. Van der 

Spek & Hoorenman (2020, s. 75) näkevät myös, että 50-65 % velkavipu 

sijoitusasuntokohteissa saattaa vielä olla tavallista ja perusteltua. Suomen pankkeja 

ohjaavan Finanssivalvonnan viimeisimmän makrovakauspäätöksen mukaan lainakatto 

muille kuin ensiasunnon ostajille on 85 % Suomessa vuonna 2022. Huolimatta kunkin 

rahoittajan sallimasta vieraan pääoman määrästä, monet asuntosijoittajat laativat itselleen 

sopivan strategian optimoidakseen kuhunkin sijoitusasuntoon sopivan velkavivun määrän. 

(Nykänen 2021; Haight & Singer 2005, s. 9.) 
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3 Elementtejä velkavipuisen asuntosijoituksen 

menestykselliseen toteutukseen 
 

Menestyksekäs asuntosijoitustoiminta on monen tekijän yhteissumma, mikä perustuu 

moniin itsestä riippuviin ja riippumattomiin tekijöihin. Asuntosijoittamisessa selkeät 

päämäärät ja kirkkaat tavoitteet ovat elintärkeitä onnistuneen lopputuloksen kannalta, 

joiden pohjalta asuntosijoittajan tulee laatia itselleen sopiva sijoitussuunnitelma.   

Onnistunut asuntosijoitus perustuu viime kädessä tulojen ja kulujen välisten tuottojen, 

riskien ja riskinsietokyvyn yhdistelmään. Riskit on oleellista tiedostaa etukäteen, jotta 

niihin on mahdollista varautua. Samalla on muistettava, että asuntosijoitustoiminnan 

pitkäjänteisyydestä johtuen riskit elävät jatkuvasti, sillä markkinaolosuhteet elävät ja 

muuttuvat kaiken aikaa. Parhaimmassa tapauksessa asuntosijoitus on mahdollista toteuttaa 

siten, että sijoituskohteesta saatavat tuotot kasvavat ajan mittaan riskien ollessa 

samanaikaisesti sijoittajalla hallinnassa. Menestyksekäs asuntosijoitus vaatii sijoittajalta 

keskeisten käsitteiden omaksumista, päätöksentekoon vaikuttavien kriteerien listaamista, 

riskien tiedostamista ja hallintaa sekä yksinkertaista matemaattista laskutaitoa. (Kaarto 

2015, s. 22, 32–33; Orava et al. 2013, s. 21; Weber, Weber & Nosic 2012, s. 850, 853; 

Haight et al. 2005, s. 18.)  

 

 

3.1 Kassavirran ja arvonnousun merkitys asuntosijoittamisessa  

 

Kuten missä tahansa sijoitusmuodossa, asuntosijoittamisessakin päämäärät ja tavoitteet 

vaikuttavat lopulliseen tulokseen. Asuntosijoitustoiminnassa perimmäisenä pyrkimyksenä 

voi olla taseen nettovarallisuuden rakentaminen ja kasvattaminen asuntojen arvonnousun 

avulla, tai vaihtoehtoisesti keskittyminen vuokraustoimintaan positiivisen kassavirran 

kerryttämistä varten. Arvonnousua ja kassavirtaa analysoitaessa on huomioitava, että 

arvonnousua tavoittelevan asuntosijoittajan asunto- tai sijoituskohteeseen kohdistuvat 

kriteerit voivat olla täysin toisistaan poikkeavia. On varsin luonnollista ja normaalia, että 

potentiaaliset arvonnousukohteet eivät ole hyviä kassavirtakohteita. Toisaalta on varsin 

tavallista, että potentiaaliset kassavirtakohteet ovat harvoin suotuisia arvonnousukohteita. 

Samalla on olemassa sijoitusasuntoja, joissa yhdistyvät pitkän ajan saatossa sekä 
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arvonnousu että jatkuva ylijäämäinen kassavirta. (Kaarto 2015, s. 67–68; Keller 2005, s. 

221–226.) 

 

Kaarron (2015, s. 67-68) näkemyksen mukaan tasaista tai korkeaa asunnon arvonnousua 

tavoittelevan asuntosijoittajan tavoitteena on saada korkeampi hinta asunnon myynnistä 

verrattuna asunnon hankinnasta aiheutuneeseen hintaan. Mikäli aikanaan ostetun 

sijoitusasunnon hankintahinta on ollut esimerkiksi 100 000 euroa ja toteutunut myyntihinta 

150 000 euroa, on toteutunut sijoitusasunnon arvonnousu ollut 50 000 euroa. Riippuen 

asuntosijoittajan tavoitteesta ja päämäärästä, vaihtoehtona tällaisessa tilanteessa voisi olla 

esimerkiksi asunnon myyminen, tai vaihtoehtoisesti asuntosijoitustoiminnan kasvattaminen 

käyttämällä kasvanutta 50 000 euroa vakuutena uuteen sijoitusasuntoon.  

 

Sijoitusasunnon arvo voi kehittyä ainakin neljällä tavalla. Ensinnäkin, asunnon arvo voi 

nousta pitkän ajan kuluessa olettaen, että vallitsevat asuntomarkkinat ovat olleet suotuisat 

ja asuntojen markkinahinnat ovat kasvaneet kyseisellä alueella. Toiseksi, sijoitusasunto on 

mahdollista ostaa alle markkinahinnalla johtuen asuntomarkkinoiden tehottomuudesta, 

jonka vuoksi arvonnousu on mahdollista toteuttaa jo sijoitusasunnon ostohetkellä. 

Kolmanneksi, arvonnousu voidaan saavuttaa lainanlyhennysten avulla. Vieraan pääoman 

takaisinmaksu vuokralaisen toimesta tarkoittaa nettovarallisuuden kasvua, ei rahaa 

asuntosijoittajan tilillä, jolloin lainanlyhennysten kasvattamia vapaita vakuuksia on 

mahdollista käyttää seuraavan sijoitusasunnon oman pääoman rahoittamiseen. Neljänneksi, 

sijoitusasunnon arvoa on mahdollista kasvattaa remontoimalla siten, ettei ehostamisesta 

aiheutuvat kustannukset kasva liian suuriksi, jolloin myös arvonnousu on mahdollinen. 

(Huru & Kaarto 2021, s. 87–93.) 

 

Vahvaa kassavirtaa tavoittelevan asuntosijoittajan pyrkimyksenä on saavuttaa tasaista 

kassavirtaa, jolloin velkavivun avulla hankittu vieras pääoma ja sen aiheuttamat 

lainanhoitokulut saadaan maksetuksi pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi velkavipua 

käyttävän ja kassavirtaa tavoittelevan asuntosijoittajan tehtävänä on laskea kulloiseenkin 

sijoitusasuntoon sopiva rahoitusrakenne, toisin sanoen määrittää laskennallisesti, kuinka 

suurta velkavipua on mahdollista käyttää tietyssä sijoituskohteessa, jotta kaikki vieraan 

pääoman hankinnasta aiheutuvat kulut saadaan katetuksi vuokratuloilla. Vieraan pääoman 

ja sijoitusasunnon aiheuttamia kuluja ovat muun muassa hoito- ja rahoitusvastikkeet, 
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lainan korot, lyhennykset sekä verot. Optimaalisessa asuntosijoituskohteessa kassavirta on 

positiivinen, jolloin edellä mainittujen kulujen jälkeen sijoituskohteen kassavirta jää 

ylijäämäiseksi. Sijoituskohteen kassavirta jää vuorostaan negatiiviseksi, mikäli vuokratulot 

eivät riitä kattamaan sijoituskohteesta aiheutuvia kokonaiskuluja. (Kaarto 2015, s. 69.)  

 

Juoksevan kassavirran edellytyksenä on jatkuva sijoitusasunnosta saatava vuokratulo, 

jonka merkitys voidaan kategorisoida kolmella tavalla. Vuokra on korvaus pääomalle, 

jonka asuntosijoittaja on kiinnittänyt sijoituskohteeseen. Toiseksi, vuokra on korvaus 

huoneiston sekä asunto-osakeyhtiön kunnon ylläpidosta ja hoidosta, jotka vaikuttavat 

yhtiövastikkeen eli hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruuteen. Kolmanneksi, vuokra on 

etukäteiskorvaus tulevaisuudessa realisoituvien korjausten varalle, kun huoneistoon tai 

taloyhtiöön kohdistuvat vuosi- tai peruskorjaukset ovat aiheellisia ja välttämättömiä. 

(Roininen 2018, s. 65–67.) 

 

Positiivinen kassavirta tarkoittaa käytännössä sitä, että tulot ovat jatkuvasti suuremmat 

kuin menot. Asuntosijoitustoimintaa aloittavalle positiivisen kassavirran saavuttaminen 

saattaa olla haasteellista, joka johtuu pääosin rajallisesta omasta pääomasta pakottaen 

korkean velkavivun käyttöön. Asuntosijoittajan eli vuokranantajan näkökulmasta jatkuva 

positiivinen kassavirta on elintärkeä elementti velkavipua käytettäessä ja etenkin 

tilanteessa, jossa asuntosijoittajan tavoitteena on asuntosijoitustoiminnan kasvattaminen. 

Positiiviseen kassavirtaan tulisi kyetä jatkuvien vuokratulojen kautta, sillä kassavirran 

jäädessä alijäämäiseksi tulee asuntosijoittajan pystyä kompensoimaan kassavirtavajetta 

omalla kustannuksella. Jatkuva kassavirtavaje vaatii asuntosijoittajalta ymmärrystä ja 

laskemista siitä, kuinka paljon ja pitkäkestoisesti negatiivista kassavirtaa on mahdollista 

sietää, jotta asuntosijoitustoiminta pysyy edelleen turvattuna. Asuntosijoittaja voi pyrkiä 

positiiviseen kassavirtaan muun muassa käyttämällä maltillista velkavipua, sijoittamalla 

korkean vuokratuoton omaaviin asuntoihin, korottamalla kuukausittaista vuokraa tai 

ostamalla alle markkinahintainen asunto. Yhtä lailla pitkä laina-aika ja alhainen 

kokonaiskorkotaso ovat suoraan verrannollisia kassavirtaan kuukausittaisten 

lainanhoitokulujen ollessa pienemmät lyhyeen laina-aikaan ja korkeaan korkotasoon 

verrattuna. (Väänänen 2018; Thomsett 2017, s. 51.) 
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Orava et al. (2013, s. 23) korostavat, että useimmat asuntosijoittajat pitävät asunnon 

arvonnousua todennäköisempänä vaihtoehtona kuin vuokratulojen avulla kerrytettyä 

varallisuutta. Etenkin aloittavat asuntosijoittajat keskittyvät sijoitusasuntokohteiden 

arvonnousuun, sillä tämä on helpoiten ymmärrettävissä ja laskettavissa vähentämällä 

sijoitusasunnon myyntihinnasta historiassa maksettu ostohinta. Varallisuuden 

kasvattaminen kassavirran avulla on usein kuitenkin tehokkain tapa, sillä kassavirta on 

laskettavista, asuntojen arvonnousu tulevaisuudessa on sen sijaan spekulatiivista. 

Huolimatta siitä, keskittyykö asuntosijoitustoiminnassa kassavirtaan, arvonnousuun vai 

näiden mahdolliseen yhdistelmään, nyrkkisääntönä voidaan pitää: “arvonnousudiileillä 

tehdään rahaa ja kassavirtadiileillä kerätään omaisuutta. Raha on euroja kädessä, omaisuus 

on asuntoja sijoittajan taseessa.“ (Kaarto 2015, s. 71). 

 

 

3.2 Sijoitusasunnon valintakriteerit  

 

Varsinaisen sijoituskohteen eli asunnon valintaan vaikuttavia tekijöitä on monia ja 

valintakriteerien tulisi perustua kunkin sijoittajan henkilökohtaiseen strategiaan. 

Huolimatta siitä, onko asuntosijoittajan tavoitteena keskittyä kassavirta- tai 

arvonnousukohteisiin tai näiden yhdistelmään, päämäärä ja tavoite määrittävät 

valintakriteerit, jolloin on syytä pohtia millaista sijoituskohdetta ollaan hankkimassa. 

Sijoituskohteiksi kelpaavat asunnot eroavat toisistaan merkittävästi, mutta yhtä lailla 

asuntosijoittajat poikkeavat toisistaan sen mukaan mitä kukin arvostaa ja mistä on valmis 

maksamaan. (Eerola & Lyytikäinen 2015, s. 74–75; Keller 2005, s. 28–31, 156–157.) 

 

Orava et al. (2013, s. 62–63), Rymarzak & Sieminska (2012, s. 214–215) sekä Roque 

(2011, s. 3) korostavat, että sijaintia voidaan pitää merkittävimpänä sijoitusasunnon 

valintaan kohdistuvista kriteereistä. Sijoituskohteen alueeseen tutustuminen on tärkeää, 

sillä sijaintiin on mahdotonta vaikuttaa jälkikäteen. Väestön kehitys ja yleinen 

työllisyystilanne ovat huomionarvoisia mittareita, sillä ne kertovat alueen 

vetovoimaisuudesta. Alueen vetovoimaisuus kertoo alueen suosioista ja asukasluvusta sekä 

täten potentiaalisten vuokranmaksajien määrästä. Tästä syystä asuntosijoittajan tulisi 

välttää muuttotappioalueita ja suosia sen sijaan muuttovoittoisia alueita, etenkin alati 

jatkuvan kaupungistumisen nostaessa päätään Suomessa.  
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Asunnon tyyppi ja koko ovat myös huomionarvoisia sijoituskohteen valintaa ohjaavia 

kriteerejä. Mikään standardi tai regulaatio ei määritä sallittua sijoituskohdetta, sen sijaan 

asuntosijoittajan tulee määrittää kohde sen mukaan mistä todennäköisimmin saisi 

varteenotettavan tuoton. Orava et al. (2013, s. 71–75) mukaan pienemmän asunnon 

voidaan lähtökohtaisesti todeta olevan isoa asuntoa parempi vaihtoehto, sillä asuntoon 

kohdistuvien vastikkeiden ja korjauskulujen suuruus kasvavat neliöiden kanssa samassa 

suhteessa. Toiseksi, pienempien asuntojen kysyntä on tilavampia asuntoja suurempaa. 

Täten kerrostaloyksiöiden ja -kaksioiden voidaan todeta olevan lähtökohtaisia kriteerejä, 

kun asuntosijoittajan pyrkimyksinä ovat tuoton saavuttaminen, mahdollinen arvonnousu ja 

helppo vuokrattavuus. Ääripäänä voidaan kuitenkin mainita liian pienet sijoituskohteet 

etenkin väärällä sijainnilla, jolloin vuokralaisten tyypillinen nopea vaihtuminen kääntyy 

asuntosijoittajaa vastaan.  

 

Lisäksi on huomioitava, onko kyseessä uudiskohde vai vanhempi kohde sekä sijaitseeko 

asunto-osakeyhtiö omalla tontilla vai vuokratulla tontilla. Uudiskohteen hyvinä puolina 

voidaan pitää huoneiston ja taloyhtiön yleistä kuntoa, jonka vuoksi sijoituskohdetta ei 

todennäköisesti ole tarpeen kunnostaa moneen vuoteen. Lisäksi vuokralaisen löytäminen 

uudiskohteeseen on lähtökohtaisesti helpompaa. Uudiskohteen kääntöpuolena voidaan 

kuitenkin pitää matalampaa tuottoa asuntojen hintojen ollessa korkeat, jolloin myös 

sijoituskohteen kassavirta on haasteellisempaa saada positiiviseksi. Vanhempien 

sijoituskohteiden puolesta sen sijaan puhuu todennäköisemmin saavutettavissa oleva 

korkeampi tuotto ja helpommin saavutettavissa oleva positiivinen kassavirta. (Väänänen 

2021.) 

 

Suomen Vuokranantajien (2020, s. 9–12) mukaan potentiaalisen sijoituskohteen, eli sekä 

huoneiston että taloyhtiön kunto ja vakavaraisuus ovat merkittäviä sijoitusasunnon 

kannattavuuteen vaikuttavia valintakriteerejä kohdetta analysoitaessa. Välittömästi tai 

lähitulevaisuudessa realisoituvia korjaustarpeita huoneiston tai taloyhtiön osalta tulisi 

analysoida tarkasti ennen sijoituspäätöksen tekoa. Kasso (2014, s. 69–75) selventää, että 

huoneiston ja taloyhtiön kunnon sekä vakavaraisuuden arviointi vaatii asuntosijoittajalta 

taloyhtiön asiakirjoihin tutustumista. Oleellisia asiakirjoja ovat muun muassa yhtiön pitkän 

tähtäimen suunnitelma, kunnossapitotarveselvitys ja asunto-osakeyhtiölain vaatima 

isännöitsijäntodistus, joista selviävät huoneiston sekä taloyhtiön tiedot, tehdyt vuosi- ja 
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peruskorjaukset sekä lähitulevaisuudessa suunnitellut korjaustoimenpiteet. Kohteen 

vakavaraisuuden analysointi vaatii sen sijaan taloyhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan 

perehtymistä. 

 

Sijoituskohteen hinta on luonnollisesti myös yksi huomionarvoisimmista tekijöistä 

sijoituskohdetta tutkittaessa, joka muodostuu pitkälti edellä mainittujen muuttuvien 

tekijöiden perusteella. Kuten aiemmin todettu, asuntojen hintataso määräytyy 

asuntomarkkinoilla niiden ollessa tehottomat ja heterogeeniset. Todettavaa on, että 

asuntosijoituksessa merkittävin voitto tehdään ostohetkellä, jolloin sijoitusasunnon 

ostaminen markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla on tavoiteltavaa. Markkinahintaa 

alhaisemman sijoituskohteen löytäminen vaikuttaa suoraan asuntosijoitustoiminnan 

kannattavuuteen, sillä todellisen kaupankäyntihinnan ja markkinahinnan välinen erotus eli 

alennus ohjautuu suoraan asuntosijoittajan taskuun. Toisin sanoen alle markkinahintaisessa 

asunnossa on alennusta vastaava määrä omaa pääomaa sidottuna, josta asuntosijoittaja on 

maksanut nolla euroa. Tästä johtuen yleistä mikro- ja makromarkkinatuntemusta voidaan 

pitää tärkeänä sijoituskohteiden hinnoitteluvirheiden tunnistamiseksi. (Huru et al. 2021, s. 

109–110.) 

 

 

3.3 Velkarahoituksen tavat ja tyypit 

 

Asuntosijoittaminen velkavipua hyödyntämällä edellyttää vieraan pääoman eli lainarahan 

käyttämistä hyväksi. Tulonhankkimislaina on erinäisten rahoittajien eli tyypillisesti 

pankkien myöntämä laina, jossa kyse on siitä, kenelle ja millaisilla ehdoilla vierasta 

pääomaa myönnetään. (Roininen 2018, s. 70; Kasso 2004, s. 414.)  

 

Positiivisen kassavirran saavuttaminen velkavipua hyödyntämällä edellyttää sekä 

omarahoitusosuuden että vieraan pääoman suuruuden pohtimista ja laskemista. Vieraan 

pääoman suuruuden pohdinta tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka suurta velkavipua on 

mahdollista ja kannattavaa hyödyntää kussakin asuntosijoituskohteessa, jotta vieraan 

pääoman aiheuttamat lainanhoitokulut on mahdollista kattaa vuokraustoiminnalla. 

Velkarahoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon myös velan lyhennystapa eli 

lainatyyppi, lainasta maksettava marginaali ja korkotaso sekä vieraan pääoman 
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takaisinmaksuun liittyvä laina-aika, jota tyypillisesti myönnetään 1-25 vuodeksi. Laina-

ajan pituus vaikuttaa luonnollisesti vieraan pääoman takaisinmaksun suuruuteen: mitä 

lyhyempi takaisinmaksuaika, sitä suuremmat ovat kuukausittaiset lainanhoitokulut 

maksettavien korkojen ollessa pienemmät. Vastaavasti mitä pidempi takaisinmaksuaika, 

sitä pienemmät ovat kuukausittaiset lainanhoitokulut maksettavien korkojen ollessa 

suuremmat. Riippuen sijoitusasunnosta on kuitenkin todettava, että mitä pidempi 

takaisinmaksuaika, sitä helpompi on saada sijoitusasunto maksamaan itse itsenä 

vuokralaisen toimesta pitkällä aikavälillä. (Kaarto 2015, s. 94.) 

 

Vieraan pääoman eli velkavivun käyttäminen edellyttää kokonaiskoron huomioimista 

sijoitusasuntolaskelmissa. Korkokanta kuvastaa sitä rahamääräistä osuutta, joka vieraan 

pääoman takaisinmaksuun kohdistuu tiettynä vuonna. Sijoitusasuntolainan kokonaiskorko 

määräytyy sekä viitekoron että marginaalin perusteella. Euroalueella käytetty euribor 

tarkoittaa rahamarkkinoiden viitekorkoa, jota tyypillisesti käytetään myös asuntolainojen 

viitekorkotasoa määritettäessä. Euribor-viitekorko vahvistetaan sekä yhden viikon että 

yhden, kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden maturiteeteissa, jolloin viitekoron 

suuruus saattaa muuttua. Asuntolainoissa yleisimmin käytetty viitekorko on 12 kuukauden 

euribor, jolloin vieraan pääoman takaisinmaksusopimuksessa määritetyn viitekoron osuus 

pysyy muuttumattomana yhden vuoden ajan, jonka jälkeen viitekoron osuus tarkistetaan ja 

päivitetään uudelleen. Tämä mahdollistaa hyvän ennustettavuuden vieraan pääoman 

takaisinmaksun osalta yhden vuoden ajaksi. Prime-korolla viitataan rahoittajien omiin 

viitekorkoihin, jotka muodostuvat luottolaitosten omien päätösten perusteella. Prime-koron 

suuruuteen vaikuttavat muun muassa vallitseva markkinakorkojen taso sekä näkemykset ja 

ennusteet tulevaisuuden korkotason kehityksestä. (Suomen Pankki 2022; Koskinen & 

Putkuri 2008, s. 37–39; Tuhkanen 2006, s. 9.)  

 

Marginaalilla viitataan pankkien käyttämään omaan korkoon, joka on viitekoron päälle 

lisättävä korkomarginaali. Toisin sanoen marginaali muodostuu kokonaiskoron ja 

viitekoron erotuksella, joka muodostuu tyypillisesti asiakas- ja lainaperusteisesti. 

Marginaalin suuruuteen vaikuttavat tyypillisesti lainan käyttötarkoitus eli esimerkiksi 

sijoitusasuntoon kohdistuva tulonhankkimisvelka, asiakassuhde, rahoittajan 

hinnoittelustrategia sekä eri rahoittajien välinen kilpailu. Edellä mainituista pankkien 

määrittämistä tekijöistä riippumatta ei ole olemassa universaalia yleispätevää marginaalia, 
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mutta Suomessa vuonna 2022 tyypillinen pankkien käyttämä lainamarginaali on noin 0,4-1 

%, jonka lisäksi tulee huomioida viitekoron suuruus. (Koskinen et al. 2008, s. 37.) 

 

Nordean (Nordea 2022), Roinisen (2018, s. 132) ja Tuhkasen (2006, s. 240) mukaan 

asuntolainojen lyhennystavat voidaan jakaa neljään lainamuotoon: 

 

Annuiteettilaina tarkoittaa lyhennystapaa, jossa vieraan pääoman lyhennys ja korko eli 

takaisinmaksuerät ovat yhtä suuret. Takaisinmaksuerän suuruuteen vaikuttaa kulloinenkin 

korkotaso, jonka vuoksi takaisinmaksuerä muuttuu viitekorkotason muuttuessa. 

Korkotason noustessa takaisinmaksuerä kasvaa ja korkotason laskiessa takaisinmaksuerä 

pienenee. Vieraan pääoman lyhennyksen suuruus on laina-ajan alussa pieni kiihtyen laina-

ajan loppua kohden. Annuiteettilaina soveltuu sellaiselle asuntosijoittajalle, joka haluaa 

olla tarkasti selvillä vieraan pääoman laina-ajan kestosta olettaen, että kassavirta ja 

maksukyky mahdollistuvat korkotason noustessakin.   

 

Tasalyhenteisessä lainassa takaisinmaksuaika on niin ikään tiedossa etukäteen ja soveltuu 

asuntosijoittajalle, joka on halukas tai kyvykäs maksamaan isompia takaisinmaksueriä 

lainanhoidon alussa, jolloin myös kassavirran saaminen positiiviseksi voi vaikeutua. 

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen osuus pienenee nimensä mukaisesti tasaisesti läpi 

laina-ajan, eli lyhennyksen osuus pysyy samansuuruisena, mutta koron osuus huomioidaan 

lyhennyksen päälle siten, että koron noustessa maksut kasvavat ja koron madaltuessa 

maksut pienenevät.  

 

Tasaerälainassa vieraan pääoman takaisinmaksuerä pitää sisällään sekä lyhennyksen että 

koron osuuden. Laina-ajan puitteissa maksetaan yhtä suurta hyvin ennustettavissa olevaa 

lyhennyserää kuitenkin siten, että laina-aika pitenee korkotason noustessa ja vastaavasti 

laina-aika lyhenee korkotason laskiessa. Tasaerälaina voi soveltua asuntosijoitusta 

suunniteltaessa mikäli laina-ajan kestolla ei ole suurta merkitystä ja mikäli tarkka 

tulevaisuuden maksuerän suuruus pitää olla tiedossa.  

 

Kertalyhenteissä eli bullet-lainassa koko laina-ajalta maksetaan vain korkoa, jolloin vieras 

pääoma maksetaan kerralla takaisin laina-ajan lopussa, jonka tyypillinen kesto on 5-10 

vuotta. Pankin mukaan bullet-laina soveltuu vain väliaikaiseen vieraan pääoman 
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rahoitukseen, sen sijaan Vuorensolan (2021) mukaan bullet-laina voi tietyissä tapauksissa 

soveltua myös asuntosijoittajalle, sillä kertalyhenteisen lainan avulla kassavirtaa on 

mahdollista parantaa huomattavasti kuukausittaisen lyhennysosuuden puuttuessa. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että bullet-lainan erääntyessä maksettavan kokonaislainan 

suuruus voi olla huomattavasti korkeampi kuin sijoitusasunnon senhetkinen todellinen 

arvo. Kertalyhenteinen laina edellyttää riittävästi likvidejä varoja laina-ajan lopussa, johon 

takaisinmaksun ajankohta kodistuu. Kertalyhenteinen laina on mahdollista myös 

uudelleenrahoittaa uudeksi kertalyhenteiseksi lainaksi tai vaihtoehtoisesti toisentyyppiseksi 

lainaksi.  

 

 

3.4 Verovähennyskelpoisuuden hyödyntäminen   

 

Sijoitusasuntokohteen tuoton muodostumiseen vaikuttavat osaltaan asuntosijoittajan omat 

kirjaukset ja vähennykset niiden kulujen osalta, jotka ovat täysin tai osittain 

verovähennyskelpoisia joko suoraan vuokratulosta tai mahdollisesta myyntivoitosta, 

riippuen kulutyypistä ja ajankohdasta. Sijoitusasunnosta saatavat vuokratulot ovat 

tulonhankkimiseen perustuvia tuloja, jotka rinnastetaan pääomatuloiksi. Yksityiseen 

henkilöön kohdistuva pääomavero vuonna 2022 on 30 % pääomatulojen ollessa enintään 

30 000 euroa ja 34 % tämän ylittävältä osuudelta. (Huru et al. 2021, s. 195–196.) 

 

Suomen Verohallinnon (2021) mukaan muun muassa seuraavat kulut ovat 

verovähennyskelpoisia sijoitusasuntojen osalta:  

 

• sijoitusasunnon tulonhankkimislainaan kohdistuvat korot täysimääräisenä 

• vuokranantajan maksamat vesi- ja sähkömaksut 

• lainanhoitokulut ja vieraan pääoman nostamiseen kohdistuvat kulut 

• hoitovastikkeet 

• rahoitusvastikkeet, mikäli asunto-osakeyhtiö on tulouttanut rahoitusvastikkeet 

kirjanpidossa. Mikäli asunto-osakeyhtiö on rahastoinut rahoitusvastikkeet 

kirjanpidossa, lisätään rahoitusvastikkeen suuruus sijoitusasunnon hankintahintaan, 

joka tulee huomioiduksi vasta luovutusvoiton laskennan yhteydessä sijoitusasuntoa 

myydessä. 
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• sijoitusasunnon remontit riippuen onko kyseessä perus- tai vuosikorjaus 

• varainsiirtovero, joka on osa sijoitusasunnon hankintahintaa, ja joka täten voidaan 

vähentää vasta asunnon myynnin yhteydessä. Varainsiirtoveron osuus asunto-

osakeyhtiön huoneiston osalta on 2 % asunnon velattomasta hinnasta vuonna 2022. 

• sijoitusasuntoa varten hankittu vakuutus vuokranantajan toimesta 

• mahdolliset vuokraustoiminnan tappiosta aiheutuneet kulut 

• muut tulonhankkimiskulut ja vuokrauksesta aiheutuneet kulut 

 

Edellä kuvatut verovähennyskelpoiset erät ovat vaikuttavia tekijöitä asuntosijoittajan 

lopullisen tuoton kannalta, sillä jokainen tulonhankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutunut 

kulu vähentää lopullisen verotettavan pääomatulon määrää. Käytännössä tilanne johtaa 

parempaan kassavirtaan sijoituskohteen osalta, sillä pienemmät pääomatulot tarkoittavat 

pienempää pääomaveroa, joka tarkoittaa enemmän kassavirtaa asuntosijoittajan salkussa. 

(Orava et al. 2013, s. 255–257.) 

 

 

3.5 Asuntosijoittamisen riskit  

 

Asuntosijoittamiseen kohdistuvista riskeistä puhuttaessa on oleellista tunnistaa riskin ja 

vaaran välinen ero. Vaara on eräänlainen ennusmerkki tietystä asiasta, kohteesta tai 

tapahtumaketjusta, josta kannattaa tietoisesti pysyä kaukana erossa. Riskit sen sijaan ovat 

luonteeltaan erilaisia epävarmuustekijöihin liittyviä asioita, jotka asuntosijoittajan tulee 

kartoittaa ja omaksua. Ilman riskien hyväksymistä asuntosijoittajan tuotto-odotukset jäävät 

maltillisiksi tai olemattomiksi, sillä tuotto ja riskit kulkevat aina käsi kädessä mistä tahansa 

sijoitusmuodosta puhuttaessa. Riskien tunnistamisen, tiedostamisen ja analysoinnin 

tavoitteena on määrittää potentiaalisia riskitekijöitä, joita omaksumalla asuntosijoittaja 

kykenee varautumaan tulevaisuuteen. Samalla asuntosijoittaja kykenee implementoimaan 

toimenpiteitä riskitekijöiden minimoimiselle huomioiden samalla, että riskien 

täysivaltainen eliminointi on kuitenkin mahdotonta. (Cursio, Anderson & Guirguis 2014, s. 

64; Haight et al. 2005, s. 7.) 

 



 

25 

Orava et al. (2013, s. 197–210), Goddard & Marcum (2012, s. 119–124), Haight et al. 

(2005, s. 14–19) sekä Kevenides (2002, s. 64–69) ovat määrittäneet asuntosijoittamiseen 

kohdistuvia merkittävimpiä riskitekijöitä, jotka voidaan jakaa seuraaviin tekijöihin: 

 

Hintariski. Kyseisellä riskillä tarkoitetaan tilannetta dynaamisilla asuntomarkkinoilla, jossa 

sijoitusasunnon hinta laskee merkittävästi. Jopa yli 30 % asunnon arvon alenema voi olla 

mahdollinen pahimman skenaarion toteutuessa. Potentiaalinen hintariski kohdistuu etenkin 

asuntosijoittajaan, joka suunnittelee sijoitusasunnon ostamista tai myymistä 

lähitulevaisuudessa tai omaa korkean yli 70 % velkavivun mahdollistaman vieraan 

pääoman käytön sijoitusasunnossa. Sijoitusasunnon arvon voimakas lasku voi johtaa 

tilanteeseen, jossa rahoittajat vaativat asuntosijoittajaa lyhentämään lainaa tai 

merkitsemään myönnetylle vieraalle pääomalle lisävakuuksia arvonlaskun johdosta, joka 

asuntosijoittajan näkökulmasta tarkoittaa likvidien pääomien hankintaa ja käyttämistä. 

Hintariskiltä on mahdollista suojautua esimerkiksi sijoittamalla positiivisen kassavirran 

omaaviin asuntoihin huomioimatta sijoitusasunnon spekulatiivista arvonnousua. 

Vaihtoehtoisesti hintariskiltä on mahdollista suojautua vähentämällä vieraan pääoman 

määrää, eli pienentämällä velkavivun käyttöä. 

 

Korkoriski. Korkeaa tai maksimaalista velkavipua käyttävän asuntosijoittajan merkittävä 

riski piilee asuntomarkkinoiden korkotason heilahteluissa. Voimakas korkotason nousu 

heijastuu suoraan sijoitusasunnon kassavirtaan negatiivisesti. Asuntosijoittajan on 

mahdollista varautua ja suojautua mahdolliseen korkotason nousuun muun muassa 

pankkien myöntämän kiinteän koron, korkokaton tai korkoputken avulla. Toiseksi, 

asuntosijoittaja voi käyttää sijoitustoiminnassa hillittyä ja korkeintaan 50 % velkavipua, 

jolloin korkotason ja kokonaiskoron nousun vaikutus sijoitustoimintaan ja kassavirtaan on 

pienempi verrattuna korkeaa tai maksimaalista velkavipua käyttävään asuntosijoittajaan. 

Kolmanneksi, korkoriskiltä voi suojautua ylläpitämällä riittävän suurta rahallista 

turvapuskuria, jota on mahdollista käyttää tarpeen vaatiessa hyväksi riskin toteutuessa. 

 

Tyhjien kuukausien riski. Riskillä kuvastetaan tilannetta, jossa sijoitusasunto jää ilman 

vuokralaista lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Tyhjien kuukausien riski vaikuttaa suoraan 

sijoitusasunnon kassavirtaan, sillä juoksevat kulut, kuten hoito- ja rahoitusvastikkeet, 

korot, lainanlyhennykset sekä muut mahdolliset toiminnan ylläpitoon vaadittavat kulut 
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juoksevat huolimatta siitä, onko sijoitusasunto vuokrattuna vai ilman vuokralaista. 

Sijoitusasunnon vuokrattavuuteen on mahdollista vaikuttaa muun muassa sijoittamalla 

kasvukaupunkien keskustojen pieniin yksiköihin tai pieniin kaksioihin, sillä näiden 

voidaan todeta olevan vetovoimaisimpia. Tyhjien kuukausien riskiin liittyy myös 

vuokratasoriski, jota on mahdollista pienentää vuokraamalla sijoitusasunto oikeaan 

markkinavuokraan sen sijaan, että tavoittelisi liian korkean vuokran saamista.  

 

Vastikeriski. Tällä tarkoitetaan merkittävää vastikkeen nousua sijoituskohteen osalta. 

Asunto-osakeyhtiön yhtiövastike koostuu hoito- ja rahoitusvastikkeesta, joita käytetään 

taloyhtiön vuosittaisiin juokseviin kuluihin sekä huolto- ja ylläpitotoimenpiteisiin. Hoito- 

ja tarvittaessa käytettävän rahoitusvastikkeen suuruus vaikuttaa suoraan asuntosijoittajan 

kassavirtaan: mitä suurempi yhtiövastike, sitä pienempi tuotto ja mitä pienempi 

yhtiövastike, sitä parempi tuotto. Vastikeriskiltä suojautuminen on osittain asuntosijoittajan 

ulottumattomissa, mutta siltä on mahdollista suojautua sijoittamalla esimerkiksi 

kohteeseen, jossa asunto-osakeyhtiö omistaa kohteesta asuin- tai liikehuoneistoja, joista 

yhtiö saa kuukausittaisia tuloja eli kassavirtaa. Lisäksi sijoittaminen suureen yhtiöön 

pienen sijaan saattaa madaltaa riskiä, sillä useimmiten yhtiövastike on suhteessa matalampi 

sadan asunnon yhtiössä verrattuna pieneen muutaman huoneiston asunto-osakeyhtiöön.  

 

Remonttiriski. Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön kunnolla on merkittävä vaikutus 

asuntosijoituksen onnistumiseen ja kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. Ostettaessa 

huoneisto vanhemmasta asunto-osakeyhtiöstä, realisoituvat erinäiset remontit ja 

kunnossapidot ennemmin tai myöhemmin, joiden kustannukset vaihtelevat muutamasta 

kymmenestä eurosta yli tuhanteen euroon asuinneliötä kohden. Kokonaiskustannuksen 

lopullinen suuruus riippuu kuitenkin kunnossapitotarpeesta, sen laajuudesta ja 

toteuttamistavasta. Kustannusvaikutuksiltaan merkittävimmät kunnossapito- ja 

korjaustarpeet asunto-osakeyhtiöiden osalta ovat putki-, julkisivu-, ikkuna-, parveke- ja 

hissiremontit. Remonttiriskiltä voi suojautua esimerkiksi sijoittamalla uudiskohteisiin 

vanhojen asunto-osakeyhtiöiden sijaan, sillä uusiin asunto-osakeyhtiöihin kohdistuu 

harvoin välittömiä tai yllättäviä korjaustarpeita. Lisäksi mahdolliseen remonttiriskiin on 

mahdollista varautua perehtymällä asunto-osakeyhtiön nyky- ja tulevaisuuden tilaan 

isännöitsijäntodistuksen, pitkän tähtäimen suunnitelman sekä kunnossapitotarveselvityksen 
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avulla ja täten sijoittamalla kohteisiin, joissa suurimmat kunnossapito- ja remonttitarpeet 

on jo toteutettu.  

 

Vuokralaisriski. Asuntosijoittamisessa velkavipua hyödyntämällä toiminnan 

kannattavuuteen vaikuttaa viime kädessä sijoituskohteessa asuva vuokralainen. 

Vuokralaiseen kohdistuva riski liittyy ensisijaisesti vuokran maksamatta jättämiseen, joka 

heijastuu suoraan vieraan pääoman takaisinmaksuun ja kohteen kassavirtaan (Fabozzi, 

Shiller & Tunaru, 2010, s. 11). Sijoituskohteen täysimittainen tuho vuokralaisen 

aikaansaamana on yhtä lailla potentiaalinen, joskin harvinainen vuokralaiseen kohdistuva 

riski, johon on mahdollista varautua muun muassa erillisen vakuutuksen avulla. Yhtä lailla 

vuokravakuuden avulla on mahdollista varautua maksamattomiin kuukausiin, joka 

asuntosijoitus- eli vuokraustoiminnassa tarkoittaa maksimissaan kolmen kuukauden 

suuruisen kuukausivuokran väliaikaista panttaamista ennen vuokrasuhteen aloittamista.  

 

Pankkiriski. Velkavivun käyttöä tavoittelevan asuntosijoittajan riski realisoituu tilanteessa, 

jolloin rahoittajat eivät myönnä vierasta pääomaa asuntosijoittajalle syystä tai toisesta, tai 

mikäli asuntojen vakuusarvostuksissa tapahtuu muutoksia, jolloin asuntojen nykyinen 70-

80 % vakuus vieraan pääoman määrästä ei enää soveltuisi. Pankkiriskin realisoituessa 

sijoitusasunnon hankinta velkavipua hyödyntämällä ei  myöskään toteudu ilman riittävän 

suuren oman pääoman käyttämistä. Pankkiriskiltä on mahdollista suojautua hankkimalla 

pankkien vaatiman oman pääoman osuuden tai vaihtoehtoisesti käyttämällä mahdollisia 

muita vapaita vakuuksia tai henkilötakauksia. Rahoittajien kanssa neuvotellessa on 

oleellista myös tiedostaa, että vierasta pääomaa myöntävät tahot arvostavat useimmiten 

pitkäaikaista ja luotettavaa suhdetta sekä systemaattista ja tarkkaa sijoitussuunnitelman 

olemassaoloa, jolloin vieraan pääoman saaminen eli velkavivun käyttö ja täten 

asuntosijoitustoiminnan aloittaminen helpottuvat oleellisesti. (Kaarto 2015, s. 32, 210.)  

 

Poliittiset riskit. Kyseiset riskitekijät ovat tekijöitä, jotka on oleellista tiedostaa, mutta 

joiden syntyyn tai olemassaoloon on vaikea tai lähes mahdotonta vaikuttaa. Poliittisia 

riskejä ovat muun muassa jo aiemmin mainittu korkotason nousu, pääomavero- ja 

varainsiirtoveron korottaminen sekä verovähennyskelpoisuuden leikkaaminen. Lisäksi 

oppilaitosten ja työpaikkojen leikkaaminen tai sulkeminen voivat vaikuttaa 
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asuntosijoitustoimintaan, sillä potentiaalisten vuokralaisten häviäminen muualle johtaa 

välittömästi alhaisempaan kysyntään.  

 

Laskennallinen riski. Asuntosijoittamisessa tuotto-odotukset perustuvat tulevaisuuden 

ennusteisiin, sillä tulevaisuus ja ennustaminen itsessään perustuvat erilaisten tekijöiden 

arvioihin. Laskennallinen riski tarkoittaa liian optimistista mielikuvaa tulevaisuuden 

tuloista ja menoista sekä täten tuotoista. Asuntosijoittajan on mahdollista varautua 

laskennallisten riskien toteutumiseen käyttämällä jonkinlaista vähennys- tai 

korotuskerrointa omissa laskelmissaan tulojen ja menojen osalta.  

 

Likviditeettiriski. Asuntosijoittamisessa likviditeetillä viitataan kykyyn muuttaa 

sijoituskohde käteiseksi ilman tuoton alenemaa. Asuntojen voidaan todeta omaavan 

matalan likviditeetin esimerkiksi osakemarkkinoihin verrattuna, sillä useimmiten asunnon 

myynti ei tapahdu päivässä tai kahdessa. Nopeasti omaa pääomaa tarvitsevan 

asuntosijoittajan on mahdollista varautua likviditeettiriskiin ottamalla huomioon 

sijoitusasunnon myymiseen vaadittu ajankäyttö ja tästä aiheutuvat kustannukset. 

Välittömän likviditeetin tavoittelu asunnon nopean myynnin avulla johtaa pahimassa 

tapauksessa asunnon arvon merkittävään alenemiseen (Cheng 2013, s. 673). 

 

Inflaatioriski. Asuntomarkkinoilla inflaatioon kohdistuva riski voi realisoitua tilanteessa, 

mikäli asuntosijoitustoiminnasta saatavat tulot eivät nouse samassa suhteessa kasvavien 

operatiivisten kulujen ja yleisen hintatason nousun eli inflaation kanssa. Riippuen 

sijoitusasunnon sijainnista ja muista vastaavista tekijöistä, joihin asuntosijoittaja voi 

suoraan vaikuttaa omalla toiminnallaan, historian saatossa asuntojen hinnat ovat kuitenkin 

nousseet tai vähintäänkin pitäneet hyvin arvonsa inflaatiota vastaan, jonka vuoksi 

asuntosijoittamiseen kohdistuvaa inflaatioriskiä voidaan kuvastaa neutraaliksi. 

 

 

3.6 Velkavivullisen asuntosijoittamisen keskeisimmät tunnusluvut  

 

Asuntosijoittamisessa on mahdollista käyttää apuna monenlaisia tunnuslukuja, joiden 

avulla eri sijoituskohteiden välinen vertailu on mahdollista ja joiden avulla eri 

sijoituskohteet voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen. Sijoituskohteita analysoitaessa ja 
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tunnuslukuja laskettaessa tulee huomioida, että laskelmissa käytetyt luvut tai arvot 

perustuvat osittain arvioihin ja ennusteisiin. Todellisuudessa muuttujia ja 

epävarmuustekijöitä on useampia, minkä vuoksi potentiaalisen sijoituskohteen historiaan ja 

nykytilaan tutustuminen on ensisijaisen tärkeää (Ylänen 2021; Cremer 2019, s. 375; Brown 

2005, s. 51).  

 

Huomionarvoista on, että laskelmien ja tunnuslukujen tulokset ovat tietyn hetken 

läpileikkauksia ja perustuvat aina laskentahetkeen, eivätkä täten kerro täyttä totuutta 

todellisesta tilanteesta seuraavana kuukautena, vuotena – tai tilanteesta viiden vuoden 

kuluttua. Tämän vuoksi kohteen analysoinnin ei tulisi loppua kaupantekoon, vaan 

tunnuslukujen vuosittainen seuraaminen ja analysointi on aiheellista läpi sijoituskohteen 

hallussapitoajan, jotta kokonaistilanteen ja nykyhetken hahmottaminen on mahdollista. 

Oleellista on ymmärtää, että tunnuslukujen lopulliseen tulokseen vaikuttavat viime kädessä 

laskentakaavoissa huomioon otetut tekijät. Laskentakaavat tuottavat tunnuslukuja sen 

mukaan, mitä tietoja tunnuslukujen laskemiseksi käyttää ja sisällyttää (Huru et al. 2021, s. 

41, 64). Laskelmia laadittaessa on ensisijaisen tärkeää käyttää samaa laskentakaavaa eri 

sijoituskohteiden välillä, jolloin laskelmien välillä ei vallitse epäloogisuutta, jolloin myös 

sijoituskohteiden välinen vertailu on mahdollista.   

 

Sijoituskohdetta analysoitaessa tulee aina huomioida, että asuntomarkkinoiden luonteesta 

johtuen kysyntä ja tarjonta määräävät sijoituskohteen lopullisen hinnan (Haight et al. 2005, 

s. 107). Sijoituskohteen hankintahinnan lisäksi laskelmiin ja tunnuslukuihin vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa oman ja vieraan pääoman määrä, vuokra, vastike, 

lainanlyhennys, korko, varainsiirtovero, remonttivara, pääomaveroprosentti, 

verovähennyskelpoiset erät sekä sijoitustoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat muut 

kustannukset. Muut kulut muodostuvat käytännössä asunnon uudelleenvuokrauksesta, 

asunnon kunnossa- ja ylläpidosta sekä asunnon vajaakäytöstä tilanteessa, jolloin asunnossa 

ei ole vuokralaista (Kaarto 2015, s. 48).  

 

3.6.1 Vuokratuottoprosentti  

 

Vuokratuottoprosentti on yleisimmin käytetty tunnusluku, jolla mitataan sijoitusasunnon 

tuottavuutta, joka tarkoittaa sijoitusasunnon tuottojen ja kulujen välisen erotuksen suhdetta 
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asunnon velattomaan hintaan. Vuokratuottoprosentin avulla on mahdollista punnita eri 

sijoituskohteita keskenään ja täten määrittää parhaimmat sijoitusvaihtoehdot. Tunnusluvun 

laskeminen ja analysointi on oleellista ennen varsinaisen sijoituspäätöksen tekoa ja sen 

avulla tulee väistämättä tutustuneeksi varsinaiseen sijoituskohteeseen. Asuntojen 

vuokratuotot korreloivat voimakkaasti asunnon hinnan kanssa, sillä vuokratuottoon 

vaikuttavat etenkin asunnon hinta, vuokran suuruus ja kustannukset. Tästä johtuen 

peukalosääntönä voidaan pitää: mitä suurempi tai suositumpi kaupunki ja parempi sijainti, 

sitä matalampi on laskennallinen vuokratuotto. Suomessa sijoitusasuntojen 

vuokratuottoprosentit ovat tyypillisesti 2-10 % välillä, mutta tavoiteltavana 

tuottoprosenttina pidetään yleisesti 5-7 % tuottoa. Tyypillisesti kassavirtasijoittajat 

tavoittelevat mahdollisimman korkeaa vuokratuottoprosenttia vuokratulojen avulla, sen 

sijaan arvonnousuun tähtäävät asuntosijoittajat tyytyvät useimmiten matalampaan 3-4 % 

vuokratuottoon etenkin suurimpien kaupunkien osalta, joissa asuntojen hinnat ovat 

tyypillisesti korkeimmat. (Väänänen 2017; Hänninen 2016; Kaarto 2015, s. 93.) 

 

Vuokratuottoprosentti mahdollistaa hyvän alun sijoituskohteen analysoinnille, mutta 

tunnusluku ei kuitenkaan kerro kaikkea. Tuottoprosentti perustuu laskentahetken 

tilanteeseen, jolloin sijoituskohteeseen kohdistuvien tulevien kulujen laskenta voi 

osoittautua haasteelliseksi tai jäädä kokonaan huomioimatta. Toiseksi, potentiaalinen 

arvonnousu ja mahdolliset tyhjät kuukaudet jäävät yleisesti huomioimatta. 

Yksinkertaisimmat vuokratuottoprosentin laskukaavat eivät myöskään huomioi velkavivun 

käytöstä aiheutuvia lainanhoito- ja korkokuluja, jonka vuoksi tunnusluvun käyttö ei ole 

yksinään riittävä velkavipua käyttävälle asuntosijoittajalle. Tästä huolimatta 

vuokratuottoprosenttia voidaan pitää läpinäkyvänä, sillä eri asuntosijoittajilla on 

mahdollisuus saada käyttöönsä vastaavat tiedot nettotuoton laskemista varten. Eri 

henkilöiden lopulliset tulokset saattavat kuitenkin poiketa hieman toisistaan, sillä 

tunnusluvun laskennassa tulee käyttäneeksi myös arvioituja, joskin realistisia arvoja ja 

lukuja. (Huru et al. 2021, s. 49, 55–59.)  

 

Vuokratuottoprosentin määrittämisen lopullisena tarkoituksena on saada selville, vastaako 

sijoituskohteen pyyntihinta alueen vastaavaa vuokratuottoprosenttitasoa ja riittääkö 

kohteen tuotto sijoitusasuntoa harkitsevalle. Tunnusluvun avulla on mahdollista luoda 

henkilökohtainen näkemys sille, onko analysoinnin kohteena oleva potentiaalinen 
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sijoitusasunto hyvä vai huono keskimääräiseen mikromarkkinaan verrattuna. 

Vuokratuottoprosenttia laskettaessa on oleellista tiedostaa, että tunnusluku on mahdollista 

saada näyttämään juuri siltä kuin haluaa. Asuntosijoittajan näkökulmasta voi olla 

hyödyllistä soveltaa aliarvioituja lukuja turhan optimististen lukujen sijaan. Toisaalta, liian 

alhaiseksi lasketut luvut saattavat johtaa potentiaalisten asuntosijoitusten tekemättä 

jättämiseen ja vaihtoehtoisesti liian optimistiset luvut saattavat johtaa lopulta huonoihin 

sijotuspäätöksiin. (Huru et al. 2021, s. 58, 60.) 

 

Suomen Vuokranantajien (2020) sekä Orava et al. (2013, s. 57) mukaan vuokratuotto-% 

voidaan laskea seuraavien vaihtoehtoisten kaavojen avulla.  
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 × 100 %  
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Tutkielman liitteessä 1 on esitetty esimerkki vuokratuottoprosentin laskennasta. 

Esimerkissä esitetyt luvut asunnon hankintahinnan, vuokran, hoitovastikkeen, 

varainsiirtoveron ja vuosittaisen remonttivaran osalta ovat kuvitteellisia. 

Esimerkkilaskelmassa on käytetty 100 000 euron velatonta asuntohintaa 25 vuoden 

annuiteettilainalla. Esimerkkilaskelmassa on käytetty 3 % kokonaiskorkoa huomioimalla 

30 % pääomavero. Vuokratuottoprosenttilaskelman tarkoituksena on kuvastaa ja 

havainnollistaa vuokratuottoprosentin muodostumista tietyn sijoituskohteen osalta 

tilanteessa, jossa erinäiset luvut asunnon osalta ja laskentakaava ovat tiedossa.  
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3.6.2 Kassavirtalaskelma 

 

Yli- tai alijäämäinen kassavirta tarkoittaa kaikkien tilille tulleiden ja lähteneiden kirjausten 

välistä erotusta tiettynä ajan hetkenä, mikä käytännössä tarkoittaa konkreettista rahavirtaa 

tiettynä ajan hetkenä. Velkavipua käyttävän asuntosijoittajan tulee laatia 

kassavirtalaskelma, jotta eri sijoituskohteiden välinen vertailu on mahdollista kassavirran 

näkökulmasta. Toisin sanoen kassavirtalaskelman avulla asuntosijoittaja kykenee 

näkemään velkavivun eli vieraan pääoman vaikutuksen kuukausitasolla. Negatiivisen 

kassavirran omaava sijoitusasunto ei automaattisesti tarkoita, että sijoitusasuntokohde olisi 

huono, sen sijaan negatiivisen kassavirran omaava sijoitusasunto tekee kohteesta 

kuukausitasolla maksullisen. Tilanteen merkityksellisyyteen vaikuttaa olennaisesti 

lähtöasetelma: kuinka monta sijoitusasuntoa on tarkoitus omistaa ja hankkia – yksi, kaksi, 

viisi vai enemmän. Mikäli negatiivinen kassavirta miellettäisiin vähäpätöiseksi ja 

merkityksettömäksi, tulee asuntosijoittajan pohtia, kuinka monta negatiivisen kassavirran 

omaavaa kohdetta on varaa tai kannattavaa omistaa. Positiivinen kassavirta vuorostaan 

mahdollistaa asuntosijoituskohteesta huolehtimisen myös vaikeina ja yllättävinä aikoina, 

minkä vuoksi etenkin useampaa sijoitusasuntoa tavoittelevan tulee pyrkiä tilanteeseen, 

jossa kuukausittainen kassavirta on positiivinen. (Huru et al. 2021, s. 52; Kaarto 2015, s. 

38, 72.)  

 

Kassavirtalaskelmia laadittaessa tulee huomioida, että useampaa sijoitusasuntoa 

tavoittelevan osalta kokonaistilanteen tarkastelu on huomattavasti merkityksellisempää 

verrattuna yksittäisen sijoituskohteen analysointiin. Toisin sanoen poissuljettua tai 

perusteetonta ei välttämättä ole kassavirtanegatiivisen sijoituskohteen hankkiminen, mikäli 

tavoitteena on hankkia esimerkiksi viisi sijoitusasuntoa, joista yksi on 

kassavirtanegatiivinen ja muut kassavirtapositiivisia, jolloin neljästä kohteesta saatu 

ylijäämäinen tulovirta riittää mahdollisesti kattamaan yhden kohteen aiheuttaman 

negatiivisen tulovirran.  

 

Kaarron (2015, s. 39, 72) mukaan kassavirtakaavio voidaan määrittää vähentämällä 

kuukausittaisesta vuokrasta hoitovastike, koron osuus sekä muut mahdolliset kulut, jonka 

jälkeen saadaan verotettava tulo. Kun verotettavasta tulosta vähennetään veron ja 

lainanlyhennyksen osuus, saadaan muodostettua kuukausittaisen kassavirran suuruus. 



 

33 

Kassavirran laskentatapaa on havainnollistettu alla olevan kaavion avulla. Plus-merkki 

tarkoittaa tuloa ja miinus-merkki tarkoittaa menoa. 

 

+ 𝑉𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎 

− ℎ𝑜𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒 

− 𝑚𝑎ℎ𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 

− 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜 

= 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑡𝑢𝑙𝑜 

− 𝑣𝑒𝑟𝑜 30 % 𝑡𝑎𝑖 34 %  

− 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑦ℎ𝑒𝑛𝑛𝑦s 

= 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎  

 

Tutkielman liitteessä 2 on esitetty esimerkki kassavirtalaskelmasta. Esimerkkilaskelmassa 

on havainnollistettu eri velkavipuprosenttien tuomaa vaikutusta sijoituskohteen 

kassavirtaan. Esimerkissä esitetyt luvut asunnon hankintahinnan, vuokran, hoitovastikkeen 

ja muiden kulujen osalta ovat kuvitteellisia. Esimerkkilaskelmassa on käytetty 85 000 

euron velatonta asuntohintaa 25 vuoden annuiteettilainalla ottamalla huomioon 1-6 % 

kokonaiskorko ja 30 % pääomavero. Lainanlyhennysten, koron ja pääomaveron suuruus on 

laskettu edellä mainittujen tekijöiden avulla. Kassavirtalaskelman tarkoituksena on 

kuvastaa ja havainnollistaa kassavirran eli konkreettisen rahavirran muodostumista tietyn 

sijoituskohteen osalta tilanteessa, jossa erinäiset luvut asunnon osalta ja laskentakaava ovat 

tiedossa. 

 

Tutkielman liitteessä 3 on esitetty esimerkki velan vipuvaikutuksesta vuosittaiseen 

kassavirtaan eri vuokratuotto- ja korkoprosenteilla. Esimerkkilaskelmassa on käytetty 100 

000 euron velatonta asuntohintaa 25 vuoden annuiteettilainalla ottamalla huomioon 30 % 

pääomavero.  

 

3.6.3 Oman pääoman tuottoprosentti 

 

Oman pääoman tuotto (ROE, Return On Equity) tarkoittaa sijoituksen tuoton suhdetta 

sijoitettuun omaan pääomaan. Oman pääoman tuotto on merkityksellinen tunnusluku 

etenkin velkavipua käyttävälle asuntosijoittajalle, sillä vieraan pääoman avulla on 



 

34 

mahdollista kasvattaa oman pääoman tuottoa huomattavasti. Velkavipua hyödyntämällä 

oman pääoman tuottoprosentti on sitä parempi tai suurempi, mitä suurempi on käytetty 

velkavipu. Päinvastoin, mitä pienempi on velkavivun eli vieraan pääoman suhde omaan 

pääomaan, sitä pienempi on oman pääoman tuottoprosentti. Mikäli sijoitusasunto 

hankittaisiin puhtaasti oman pääoman avulla, olisivat sekä oman pääoman tuotto että 

vuokratuotto yhtä suuret. Vastaavasti mikäli sijoitusasunto hankittaisiin sataprosenttisesti 

vieraan pääoman avulla, olisi oman pääoman tuottoprosentti ääretön. (French 2019, s. 323–

324; Orava et al. 2013, s. 43–45.) 

 

Oman pääoman tuoton laskennassa huomionarvoista on, että oman pääoman suhteellinen 

osuus kasvaa lainanlyhennysten ja sijoituskohteen mahdollisen arvonnousun myötä, jonka 

johdosta oman pääoman tuotto alenee. Toisin sanoen vieraan pääoman eli velkavivun 

pienentyessä oman pääoman tuotto alenee. Tämän vuoksi oman pääoman tuotto on aina 

laskentahetken alussa suurin. Mikäli asuntosijoittajan tavoitteena on ylläpitää oman 

pääoman tuotto jatkuvasti mahdollisimman korkealla tasolla, tulee velkavivun määrä 

säilyttää jatkuvasti riittävän korkealla tasolla kassavirta ja maksukyky huomioiden. 

Riittävän suuren velkavivun ylläpitäminen onnistuu käytännössä uudelleen- tai 

jälleenrahoituksen avulla hankkimalla uusia sijoitusasuntokohteita. Toiseksi, oman 

pääoman tuotto laskee korkotason noustessa, sillä koron kasvaessa vieraan pääoman kulut 

luonnollisesti kasvavat. Päinvastoin, oman pääoman tuotto kasvaa korkotason laskiessa, 

sillä koron laskiessa vieraan pääoman kulut laskevat. (Heino 2020; Väänänen 2018.) 

 

Yhtä lailla oman pääoman tuoton laskentaan on olemassa toisistaan poikkeavia 

laskukaavoja. Kuten aiemmin mainittiin, laskentakaavat vaihtelevat sen mukaan, mitä 

tekijöitä laskentaan sisällyttää, jonka mukaan tunnusluvun lopullinen tulos myös 

määräytyy. Sjögren (2021) ja Ylänen (2021) ovat esittäneet oman pääoman tuoton 

laskentakaavan, joka lasketaan alla esitetyn kaavan avulla.  
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Tutkielman liitteessä 4 on esitetty esimerkki oman pääoman tuottoprosentin 

muodostumisesta yllä olevaa laskentakaavaa käyttäen. Liitteessä 4 on esitetty esimerkki 

velan vipuvaikutuksesta oman pääoman tuottoon eri vuokratuotto- ja korkoprosenteilla. 

Veroja ja mahdollisen arvonmuutoksen vaikutusta omaan pääomaan sekä 

lainanlyhennysten aiheuttamaa oman pääoman suhteellista kasvua ei ole huomioitu. 

Esimerkkilaskelman tarkoituksena on kuvastaa oman pääoman tuoton muodostumista 

tietyn sijoituskohteen osalta ja havainnollistaa vuokratuoton ja koron vaikutusta oman 

pääoman tuottoprosenttiin.  
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4 Tutkimuksen metodologia 
 

Tässä pääluvussa esitetään ja perustellaan lukijalle tutkimukselle valittu lähestymistapa 

tutkimus-, aineistonkeruu- ja tutkimustulosten analyysimenetelmän osalta sekä arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen avulla hyödyntäen 

puolistrukturoitua teemahaastattelua aineistonkeruumenetelmänä, sillä tutkimuksen 

empiirisen osuuden tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä 

kokonaisvaltaisen ja syvällisen käsityksen avulla sekä saamaan yksityiskohtaista tietoa ja 

näkökulmia tutkittavan aiheen osalta. Lisäksi tutkimuksen empiirisessä osuudessa pyritään 

avoimuuteen ja perusteltavuuteen, jonka vuoksi valittu menetelmä koettiin perustelluksi, 

aiheelliseksi ja luotettavaksi tutkimusmenetelmäksi.  

 

 

4.1 Puolistrukturoitu teemahaastattelu osana laadullista tutkimusta 

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2005, s. 156) kuvaavat, että kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus on tieteellisessä tutkimuksessa käytetty suuntaus, jonka lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen avulla pyritään sisäistämään tutkittavan kohteen laatua ja ominaisuuksia ja se 

pitää sisällään tiedon hankintaa sekä hankitun aineiston koontia. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kielenpiirteistä, säännönmukaisuuksista sekä tekstin ja 

toiminnan merkitysten ymmärtämisestä ja reflektiosta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ihmistä käytetään apuna tiedon keruussa, sillä tutkija luottaa 

hänen omiin keskustelujen pohjalta nouseviin havaintoihin enemmän kuin muihin 

mittausvälineiden avulla hankittuihin tietoihin. Tämän näkemyksen taustalla on ajatus, 

jonka mukaan ihminen on joustava ja sopeutuvainen erilaisissa vaihtelevissa tilanteissa. 

Kvalitatiivista tutkimusta toteutettaessa tutkijan tarkoituksena ja pyrkimyksenä on tuoda 

ilmi odottamattomia asioita ja tapahtumia. Tästä johtuen teoriaa tai erilaisia olettamuksia ei 

ole tarkoitus testata, vaan tarkastella tutkittavaa aineistoa mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti ja monesta eri näkökulmasta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
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kohdejoukko valitaan harkiten ja tarkoituksella, ei satunnaisotosten avulla. Valikoituja 

tapauksia kohdellaan ainutkertaisina ja aineistoa tulkitaan myös sen mukaan. (Hirsjärvi et 

al. 2005, s. 152–155; Eisenhardt 1989, s. 534–535, 542.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan menetelmiä, joiden avulla tutkittavien näkökulmat 

nousevat esille. Yksi laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä ovat haastattelut. 

Nämä tiedonkeruumetodit ovat suorassa vuorovaikutussuhteessa tutkittavan kanssa, jossa 

etuna voidaan pitää joustavuutta aineistoa kerättäessä. Haastattelun aineiston keruuta on 

mahdollista säädellä joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla. Haastattelun sisältämien 

aiheiden järjestystä on myös mahdollista säädellä, mutta yhtä lailla mahdollista on myös 

vastausten tulkinta. Haastattelua käytetään yhtenä laadullisen tutkimuksen menetelmänä, 

sillä sen avulla ihminen halutaan nähdä tutkimustilanteessa subjektina, jolloin ihmiselle 

annetaan mahdollisuus tuoda ilmi itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. 

(Hirsjärvi et al. 2005, s. 194, Eisenhardt 1989, s. 535.) 

 

Haastattelu pitää usein sisällään kysymyksiä, jotka ovat usein ennalta tuntemattomia, 

jolloin vastaukset on vaikea tiedostaa etukäteen. Yhtenä haastattelun merkittävänä etuna on 

myös se, että haastattelijan on mahdollista nähdä haastateltava sekä hänen ilmeet ja eleet, 

joko virtuaalisesti tai kasvotusten. Haastattelun tulos on usein myös laajempi ja erilainen 

verrattuna alun perin ennakoituun tai suunniteltuun, sillä haastateltava voi usein kertoa 

tutkittavasta aiheesta laajemmin ja eri näkökulmasta kuin mitä alun perin on suunniteltu. 

Haastattelun avulla on mahdollista myös selventää ja syventää saatavia vastauksia, tietoja 

ja näkökulmia. Haastattelun yhtenä etuna on myös se, että haastateltavat henkilöt on 

helppo saada mukaan tutkimukseen ja heidät on myös mahdollista tavoittaa jälkikäteen, 

mikäli tutkittavaa aineistoa tulisi täydentää myöhemmässä vaiheessa. (Hirsjärvi et al. 2005, 

s. 194–195.) 

 

Teemahaastattelu on eräs laadullisessa tutkimuksessa käytetty haastattelumenetelmä. 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa teemat ovat ennalta tiedossa ja 

erinäisten aihepiirien pohjalta suunniteltuja, mutta tutkittavien teemojen ja kysymysten 

järjestys sekä muoto eivät ole etukäteen tiedossa. Teemahaastattelussa ihmisten vapaalle 

puheelle ja erinäisille tulkinnoille annetaan tilaa, minkä vuoksi kaikkien haastateltavien 

kesken ei pakonomaisesti puhuta kaikista aiheista tai teemoista samassa mittakaavassa. 
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Teemahaastattelun avulla saatavia tuloksia ja aineistoa on mahdollista analysoida monella 

tavalla. Puolistrukturoitua haastattelua aineistonkeruumenetelmänä sen sijaan käytetään 

tilanteissa, joissa pyritään saamaan tietoa ennalta määritetyistä asioista tai teemoista. 

Puolistrukturoidulle haastattelulle on laadittu erinäiset teemat etukäteen, joiden lisäksi on 

muodostettu tarkat kysymykset, jotka esitetään kaikille haastateltaville, mutta 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa valmiita vastausvaihtoehtoja. Puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla pyritään saamaan selville yksityiskohtaista tietoa tutkittavista asioista 

ja aiheista, joten liiallisia vapauksia ei ole tarkoituksenmukaista antaa haastateltaville. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006 a; Hirsjärvi et al. 2005, s. 198.) 

 

 

4.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 

Tutkimuksen sisällönanalyysista puhuttaessa käytettyä aineistoa pyritään tutkimaan ja 

havainnoimaan erinäisten erojen ja yhtäläisyyksien avulla sekä näitä erottelemalla ja 

tiivistämällä. Sisällönanalyysissa havainnoidaan erilaisia tekstipohjaisia aineistoja, jonka 

tavoitteena on muodostaa tiivistetty kuvaus kohteena olevasta ilmiöstä yhdistämällä 

saavutetut tulokset laaja-alaiseen kontekstiin. Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa 

saavutettu aineisto jaetaan ensin suppeampiin erillisiin osiin, minkä jälkeen 

tutkimusaineisto muotoillaan ja järjestetään erikseen systemaattiseksi kokonaisuudeksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 105, 106–119.) 

 

Teoriaohjaavaa tai -sidonnaista lähestymistapaa kutsutaan myös abduktiiviseksi 

päättelyksi, joka on eräs sisällönanalyysin keinoista, jonka avulla hyödynnetään erilaisia 

olemassa olevia teorioita ja viitekehyksiä sekä mahdollistetaan erinäisten tulkintojen ja 

päättelyjen laatiminen saavutetun tutkimusaineiston perusteella. Teoriasidonnaisessa 

tutkimusanalyysissa tutkimusaineistoa analysoidaan siten, että vallitsevista teorioista 

pyritään löytämään erinäisiä selityksiä ja vahvistuksia analyysin, yleistysten sekä 

päätelmien tueksi, mutta tutkimusaineistosta johdetut tulkinnat eivät kuitenkaan 

yksinomaan perustu teoriaan. (Tuomi et al. 2018, s. 99.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty teoria-aineisto koottiin sellaisten kotimaisten ja ulkomaisten 

teorialähteiden avulla, jotka tutkimuksen tavoitteeseen nähden koettiin yhtäläisiksi, 
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aiheellisiksi ja vertailukelpoisiksi. Tutkimuksen teoriaosuus muodostettiin aiheeseen 

liittyvien ammattimaisten, ajankohtaisten ja luotettavien akateemisten kirjateosten, 

artikkelien sekä elektronisten lähteiden avulla. Tutkimuksen teoria-aineisto kerättiin 

kovakantisten teorialähteiden lisäksi ScienceDirectin, Google Scholarin ja EBSCOhostin 

avulla.  

 

Tässä tutkimuksessa laadullisen tutkimusmenetelmän ja puolistrukturoidun 

teemahaastattelun hyödyntämisen ohella saavutetut tutkimustulokset oli perusteltua 

analysoida teoriaohjaavaa analyysia hyödyntämällä. Valittua tutkimusmenetelmää, 

aineistonkeruumenetelmää ja analyysitapaa puoltavat johdannossa esitetty 

tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite sekä tämän pääluvun alussa esitetty empiirisen 

osuuden tavoite.  

 

 

4.3 Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys  

 

Tutkimustyön tarkoitus on välttää virheiden muodostumista, jonka vuoksi tieteellisessä 

tutkimuksessa pyritään analysoimaan tutkimuksen luotettavuutta eli reliaabeliutta. Tällä 

tarkoitetaan tutkimustyön mittaustulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä tarjota ei-

sattumanvaraisia tutkimustuloksia. Luotettavuus kuvastaa myös, onko tutkimus suoritettu 

riittävän perinpohjaisesti ja ovatko aikaansaadut tutkimustulokset sekä niistä johdetut 

tulokset ja analyysit oikeita. Tutkimustyön reliaabeliuteen liittyy olennaisena osana myös 

pätevyys eli validius siitäkin huolimatta, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuudella 

on usein suurempi painoarvo pätevyyteen verrattuna. Tutkimustyön pätevyydellä viitataan 

tutkimusmenetelmän taipumukseen tai kompetenssiin mitata sellaista tutkittavan ilmiön 

ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata. Toisinaan etenkin laadullisessa tutkimuksessa 

pätevyys voidaan havainnollistaa tutkimuksen uskottavuutena ja vakuuttavuutena. 

Huomionarvoista on, mikäli tutkimuksen kirjoittaja analysoi saatuja havaintoja ja tuloksia 

alkuperäisen käsityksensä mukaan, ei lopullisia päätelmiä tai tuloksia voida pitää pätevinä 

eli valideina. Tutkimustyön avulla aikaansaatujen tutkimustulosten tulkinta vaatii tutkijan 

kirjoittajalta kykyä pohtia, analysoida ja punnita vastauksia ja saattaa niitä myös 

teoreettiselle tarkastelulle. Tällöin on mahdollista analysoida, miten esiin tulleet tulokset 
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ovat linjassa teorian kanssa ja päinvastoin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. 2006 b; 

Hirsjärvi et al. 2005, s. 217). 

 

Tutkimus toteutettiin suunnitelmallisesti ja sitä seurattiin systemaattisesti aina 

tutkimussuunnitelmasta tutkimustulosten analysointiin. Tutkimukselle asetettiin tarkka 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymys. Aihe rajattiin huolellisesti ja työlle asetettiin selkeä 

tavoite sekä päämäärä. Tutkimuksen aihe, rajaus ja haastattelurunko hyväksytettiin 

tutkimuksen ohjaajalla. Lähestymistapa varsinaiselle tutkimustyölle, sen suunnittelu ja 

eteneminen pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman harkitusti, huolellisesti ja perustellusti. 

Varsinaisen tutkimuksen yksityiskohtaisempi sisältö, toteutus ja tulokset on 

kokonaisuudessaan tarkemmin esitetty luvuissa neljä ja viisi. Edellä mainitut argumentit 

huomioiden tutkija on pyrkinyt turvaamaan tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden 

parhaalla mahdollisella tavalla.  
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5 Tutkimustulokset 
 

Tässä pääluvussa esitetään työn varsinaiset tutkimustulokset sekä havainnollistetaan 

tutkimuksen haastattelujoukon valintaan vaikuttavat tekijät ja tutkimuksen konkreettinen 

eteneminen. Saavutettujen tutkimustulosten avulla tuodaan esille asuntosijoituksen 

menestykselliseen toteutukseen vaadittavia elementtejä, mitkä aloittavan asuntosijoittajan 

tulee ottaa huomioon ennen velkavivullisen sijoitusasunnon hankintaa onnistuakseen 

velkavivullisessa asuntosijoituksessa.    

 

 

5.1 Kohderyhmän valinta ja tutkimuksen eteneminen 

 

Laadullisessa tutkimuksessa käytettävä aineisto sekä tutkittavat henkilöt valitaan usein 

tutkijan määrittämien raamien ja kriteerien perusteella, jolloin puhutaan 

harkinnanvaraisesta otoksesta. Koska laadullisessa tutkimuksessa päämääränä on usein 

tietyn ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kuvastaminen, tarpeenmukaista ei 

välttämättä ole saavuttaa suurta otantaa tutkittavien henkilöiden osalta, vaan määrän sijaan 

aineiston tieteellisyyden kriteerit määrittävät aineiston laatu sekä sen perusteellinen 

tutkiminen ja analysointi. Tästä huolimatta aineiston tulee olla riittävän kattava ja se tulee 

valita tarkoituksenmukaisesti sekä teoreettisesti argumentoiden. (Eskola & Suoranta 1998.)  

 

Tutkimuksen kohderyhmä valittiin huolellisesti ja perustellusti huomioimalla tutkielman 

tavoite, tutkimuskysymys sekä aiheen rajaus. Tutkimuksen haastatteluryhmä rajattiin 

kahdeksaan etukäteen tiedossa olevaan henkilöön, jotka tutkielmaa kirjoittaessa harjoittivat 

ja toimivat aktiivisina velkavivullisessa kerrostaloasuntosijoittamisessa yksityisenä tai 

luonnollisena henkilönä ja jotka hallinnoivat yhtä, kahdesta kolmeen tai vähintään viittä 

kerrostaloyksiötä tai -kaksiota. Toiseksi, haastatteluryhmän valintaan vaikuttivat 

asuntosijoittajien ikä, sukupuoli ja kokemus vuosina. Edellä mainittujen tekijöiden avulla 

pyrittiin turvaamaan haastatteluryhmän kattavuus ja monimuotoisuus, millä pyrittiin 

saavuttamaan yhtäläisyyksien, eroavaisuuksien ja erilaisten näkökulmien ilmaantuminen. 

Jäljempänä esitetyssä taulukossa 1 oleva kategorisointi käytiin ennakkoon läpi tutkimuksen 

ohjaajien kanssa. Haastateltavien nimet eivät ole relevantteja tutkimustulosten osalta eikä 

niitä ole esitetty luottamuksellisuudesta johtuen.  
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Taulukko 1: Haastateltavat henkilöt 

 

Haastateltava Asuntojen 
määrä 

Sukupuoli 
M, mies 

N, nainen 

Ikä Asunnon 
koko 

Kokemus 
vuosina 

A1 1 M 39 35 m2 1 

A2 1 N 36 38 m2 5 

A3 1 N 29 25 m2 3 

B1 2 N 33 38-55 m2 2 

B2 3 M 41 20-34 m2 6 

B3 3 M 48 30-35 m2 5 

C1 5 tai yli M  38 25-38 m2 7 

C2 5 tai yli M ja M 36, 45 22-51 m2 5 

 

 

Tutkimus toteutettiin kahdeksan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. 

Haastateltaviin otettiin etukäteen yhteys sekä pyydettiin suostumus ja halukkuus 

tutkimukseen osallistumiselle. Samalla haastateltavilta pyydettiin lupa vastausten 

nauhoitukselle anonyymius huomioiden. Vastausten nauhoituksella pyrittiin varmistamaan, 

että tutkijan olisi mahdollista analysoida vastauksia ja tuloksia myös jälkikäteen. Yhden 

tunnin mittaisiksi suunnitellut haastattelut suoritettiin joko kasvotusten tai virtuaalisesti 

kuva- ja ääniyhteyden avulla ilman häiriötekijöitä.  

 

Puolistrukturoituun teemahaastatteluun laaditut pääteemat valittiin tutkimukselle asetettu 

tavoite, tutkimuskysymys, rajaus ja teoria-aineisto huomioiden. Pääteemat esitettiin 

haastateltaville lyhyesti ennen sovittua haastatteluajankohtaa, jolla pyrittiin varmistamaan, 

että haastateltavat ehtivät reflektoimaan teemoja etukäteen ja kykenisivät demonstroimaan 

kattavasti näkemyksiään ja kokemuksiaan. Teemojen sisältämiä tarkentavia kysymyksiä ei 

tietoisesti kuitenkaan esitetty haastateltaville etukäteen. Haastattelujen teemat ja 

kysymykset käytiin ennakkoon läpi tutkimuksen ohjaajien kanssa. Teemat ja kysymykset 

olivat kaikille haastateltaville samat, jotka on esitetty tutkielman liitteessä 5. Ensimmäinen 
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haastattelu suoritettiin esi- tai pilottihaastatteluna, millä pyrittiin varmistamaan 

myöhempien haastattelujen jouhevuus haastattelurungon sisältämien teemojen ja 

kysymysten sekä haastatteluille vaaditun ajankäytön osalta. Esihaastattelun jälkeen 

haastattelurunko todettiin osittain toimivaksi, jota kuitenkin hienosäädettiin ja 

puhtaaksikirjoitettiin myöhempiä haastatteluja varten. Kaikki haastattelut suoritettiin 

alkukevään 2022 aikana.  

 

Haastattelut toteutettiin siten, että tutkija johti ja ohjasi keskustelua, mutta haastateltavat 

olivat pääosin äänessä. Tutkijan oli mahdollista johtaa keskustelua sekä muotoilla ja 

tarkentaa kysymyksiä tarpeen vaatiessa oman käytännön kokemuksen perusteella, minkä 

johdosta tulkinnanvaraiset vastaukset oli mahdollista minimoida. Haastattelut toteutettiin 

kiireettömästi sekä teemoihin ja kysymyksiin hyvin paneutuen. Haastattelujen jälkeen 

tutkija suoritti pikaisen katselmuksen tulosten osalta varmistuakseen, että vastaukset olivat 

rinnastettavissa tutkimuksen tavoitteeseen, tutkimuskysymykseen ja aiheen rajaukseen 

nähden. Tällä pyrittiin varmistamaan kertaalleen, ettei mitään teemojen sisältämiä 

alakysymyksiä oltu sivuutettu.   

 

Haastattelujen jälkeen tutkija suoritti litteroinnin eli äänitallenteen purkamisen 

tekstimuotoon yksitellen jokaiselle haastattelulle erikseen ennen seuraavan haastattelun 

ajankohtaa. Litterointi toteutettiin pilkkomalla ja ryhmittelemällä vastaukset erillisiin osiin, 

minkä vuoksi puhtaaksikirjoitus vaati huomattavaa ajankäyttöä, sillä litteroinnit suoritettiin 

sanatarkasti. Kaikkien haastattelujen ja litterointien jälkeen tulokset järjestettiin suurempiin 

kokonaisuuksiin, minkä jälkeen tulokset analysoitiin etsimällä yhtäläisyyksiä, 

samankaltaisuuksia, johdonmukaisuuksia ja eroavaisuuksia. Lisäksi tuloksia heijastettiin 

tutkimuksessa esitettyyn teoria-aineistoon teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti.  

 

 

5.2 Tutkimustulosten esittely 

 

Tässä alaluvussa esitetään työn varsinaiset tutkimustulokset teemoittain. Tutkimustulokset 

saavutettiin haastattelujen avulla, jotka toteutettiin kolmen eri teeman avulla ja joista kukin 

teema jaoteltiin useampaan alakysymykseen. Kolme teemaa jaoteltiin työn tavoitteen ja 
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tutkimuskysymyksen näkökulmasta suoraan asuntosijoittamiseen ja sijoitusasunnon 

valintaan, velkavipuun ja tunnuslukuihin sekä asuntosijoittamisen riskeihin.  

 

Tutkimustulokset esitetään työssä teema kerrallaan keskittymällä näkökulmiin ja 

havaintoihin todellisesta elämästä etsien yhtäläisyyksiä, samankaltaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia haastattelujen vastausten osalta. Saavutettuja tutkimustuloksia on 

heijastettu tutkimuksessa esitettyyn teoria-aineistoon teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

mukaisesti havainnollistamalla erinäisiä kytköksiä, yhtymäkohtia ja ristiriitoja 

tutkimustulosten ja teorian välillä.  

 

Tutkimustuloksissa on käytetty suoria lainauksia haastateltavien vastausten pohjalta, jotta 

alkuperäinen sanoma välittyisi mahdollisimman tarkasti, oikein ja luotettavasti. 

Haastateltavien vastaukset eli lainaukset on kuitenkin puhtaaksikirjoitettu ja esitetty 

mahdollisimman kirjakielellä puhekielen sijaan lukijaa ajatellen. Haastateltavien 

vastaukset on kirjattu taulukon 1 kuvaaman kategorisoinnin A1-C2 mukaan. 

Haastattelurunko on esitetty tutkielman liitteessä 5. 

  

5.2.1 Asuntosijoittaminen ja sijoitusasunnon valinta   

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esitettiin, että asuntosijoittaminen nähdään konkreettisena 

sijoitusmuotona, minkä taakse verhoutuu monia vaikutusmahdollisuuksia ja -

velvollisuuksia. Velkavivullinen asuntosijoittaminen on mahdollista toteuttaa itselle 

sopivan lähestymistavan turvin, jolloin myös lopulliseen tuottoon on mahdollista vaikuttaa 

itse. Lisäksi Sjögren (2020), Orava et al. (2013, s. 17–20), Hudson-Wilson et al. (2005, s. 

14) sekä Firstenberg et al. (1988, s. 31) ovat maininneet asuntosijoittamisen olevan 

kilpailukykyinen vaihtoehto muille sijoitusmuodoille sen matalan suhdanneherkkyyden ja 

sijoitusten hajauttamisesta saadun hyödyn vuoksi.  

 

Kysyttäessä haastateltavilta, mitkä tekijät puoltavat tai vastustavat velkavivullisen 

asuntosijoittamisen kannattavuutta tai järkiperäisyyttä, ilmaantui yhteneviä näkemyksiä 

teorian ja käytännön välillä jokaisen haastatteluryhmän osalta.  
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"Siitä en ole vakuuttunut onko asuntosijoittaminen tuottoisin vaihtoehto, mutta toimii 

ainakin hyvin muiden sijoitusten rinnalla eikä hinnat heilahtele niin paljon kuin vaikka 

osakemarkkinat. Sijoittaminen asuntoihin luo itselle turvallisuudentunnetta. Eli vaikka 

pääomaa onkin kiinni sijoituksessa, niin uskon että ne pysyy turvassa, ainakin pitkällä 

tähtäimellä. Pankit myöntävät lainaa sijoitusasunnolle aika innokkaasti, 

tapauskohtaisesti. Mutta itse pitää hoitaa kaikenlaisia asioita.“ (Haastateltava A2)  

 

"Asuntosijoittaminen on tosi pirstaloitunutta. Jokainen pystyy toimimaan vähän eri 

tavalla ja eri tiedoilla ja osaamisella. Kohteet, alueet, taloyhtiön kunnot jne., kaikki 

eroaa toisistaan ja itse pitää selvittää asioita. Omaa mukanaoloa se vaatii jatkuvasti, 

eli ei vain seurata sivusta ja niitetä satoa. Mutta positiivisuuden kautta, tuottoisaa se 

voi olla ja velkaa kannattaa käyttää kun sitä annetaan. (Haastateltava B1)  

 

"Jos päätös sen osalta on jo tehty, että ryhtyy asuntosijoittajaksi, niin pitää ymmärtää, 

että tekemistä riittää ja oma aktiivisuus palkitsee. Asioihin pystyy kuitenkin 

vaikuttamaan aika paljon itse, ja oikeastaan joutuukin. Eli asuntosijoittaminen 

itsessään on hyvin monimuotoista ja asunnot yleensäkin on tosi erilaisia. 

Asuntosijoittaminen on siinä mielessä ihan kannattavaa, että velkaa pystyy 

käyttämään oikeastaan aika helpolla eikä asuntojen hinnat häiriinny hirveästi tai 

ainakaan pitkäkestoisesti riippuen mitä maailmalla tapahtuu. Pitkälle historiaan 

katsottuna hinnat on aina nousseet.“ (Haastateltava C1) 

 

Haastateltavien vastauksista nousi esille yhteneviä näkemyksiä velkaan kohdistuvan 

positiivisen ajattelun, hallinnointitarpeen, vähäisen suhdanneherkkyyden sekä asuntojen ja 

asuntomarkkinoiden eriarvoisuuden osalta. Haastattelujen vastausten perusteella voi osaksi 

päätellä, että vieraan pääoman eli lainarahan hyödyntäminen koettiin positiivisena, sillä se 

mahdollistaa kyseisen sijoitusmuodon aloittamisen ja toteuttamisen huolimatta siitä, 

harjoittaako asuntosijoittamista yksin vai yhdessä toisen kanssa. Luonnollisesti 

haastateltavilta ei kuitenkaan tiedusteltu heidän henkilökohtaisia taloudellisia 

lähtökohtiaan, minkä vuoksi on oletettavaa, että yksilölliset tekijät ja taustat vaikuttavat 

osaltaan vieraan pääoman taloudelliseen kantokykyyn ja siihen kohdistuvaan 

kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Haastattelujen vastauksista ja painotuksista nousi esille, että 

velkavivullinen asuntosijoittaminen ja kohteiden hallinnointi ei mahdollistu passiivisesti, 
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sen sijaan vaatii aktiivista jatkuvaa ajan hermolla olemista ja seuraamista. Vastausten 

perusteella voi ainakin päätellä, että asuntosijoittajien käytössä olevat yksilölliset resurssit, 

osaaminen sekä kohteiden hallinnointiin liittyvä mielenkiinto ja halukkuus ovat osakseen 

vaikuttaneet siihen, millaisia todelliset kokemukset ovat olleet alkuperäisiin odotuksiin 

verrattuna. Tutkimuksen haastattelujen pohjalta voi osaksi tulkita, että velkavivulliseen 

asuntosijoittamiseen kohdistuva tuotto-odotus, hajauttamisen mahdollistama hyöty ja 

turvallisuus sekä vähäinen suhdanneherkkyys koettiin lopulta merkityksellisimpinä ja 

vaikuttavimpina tekijöinä verrattuna asuntojen hallinnointiin liittyvään ajankäyttöön ja 

vaivaan sekä asuntojen tai asuntomarkkinoiden diversiteettiin verrattuna.  

 

Vastausten ja tiedossa olevien lähtökohtien perusteella on aiheellista päätellä, että 

asuntosijoittajien kokemuksia ja näkemyksiä ohjaavat vahvasti sijoitusasuntojen määrä, 

henkilökohtainen kokemus vuosina, asuntojen sijainti, asunto-osakeyhtiöiden nykytilanne 

ja kunto sekä tähänastinen asuntosijoitusten sujuminen ja onnistuminen kokonaisuutena. 

Haastateltavien näkemyksiä tukevat tutkimuksen teoriaosuudessakin havainnollistetut 

esitykset asuntosijoittamisen luonteesta. Kallunki et al. (2019, s. 91), Manganelli (2015, s. 

9), Falkenbach et al. (2013, s. 233) sekä Georgiev (2002, s. 3) ovat todenneet, että 

asuntosijoittamisen luonnetta kuvastaa sen heterogeenisyys, eriarvoisuus ja 

läpinäkymättömyys.  

 

Tiedusteltaessa haastateltavilta, mitkä ovat sijoitusasunnon tärkeimmät valintakriteerit, 

saatiin tulokseksi monia yhteneviä vastauksia, mutta yhtä lailla eriäviä mielipiteitä ja 

näkemyksiä.  

 

"Huoleton uusi taloyhtiö, jolloin remontteja ei ole tiedossa pitkään aikaan. Uudet 

asunnot vetää vuokralaisia puoleensa, jolloin sijainnilla ei ole niin suurta merkitystä. 

Maksimissaan kaksio kuitenkin.“ (Haastateltava A1)  

 

"Yhtiön tilanne ja tulevat ja tehdyt remontit. Yhtiö pitää olla sellaisella sijainnilla, 

jossa on hyvät kulkuyhteydet ja palvelut. Sitten kun velkaa on niin pitää olla sellainen 

kohde, että jää rahaa yli eli pystyy kuittaamaan menot. Mutta nämä muut tekijät pitää 

olla kunnossa myös. Ei voi vaan ostaa ja olettaa että kyseessä on hyvä kohde joka 

tuottaa automaattisesti. (Haastateltava A3) 
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"Taloyhtiö eli kuinka terve se on. Ensisijaisesti pieni yksiö tai kaksio hinnan vuoksi, ja 

niitä on helpompi vuokrata eteenpäin. Kokemuksesta voin sanoa, että sijainnilla ei 

niin suurta merkitystä, ainakin uudiskohteet toimii hyvin. Kunhan sijaitsee riittävän 

isossa kaupungissa jossa kysyntää on.“ (Haastateltava B2) 

 

"Valintaan vaikuttaa monet tekijät, ei ole vain yhtä tiettyä, ja mitä niistäkin arvottaa 

eniten. Sijainti on tietysti tärkeä, taloyhtiön kunto, asunnon neliömäärä, ja tietysti 

hinta mitä on valmis maksamaan, tai pystyy maksamaan tulojen ja menojen osalta, 

sehän määrittää aika paljon mistä ja millainen asunto kannattaa hankkia.“ 

(Haastateltava B3) 

 

"Taloyhtiön ja asunnon kunto, tehdyt remontit. Sijainti on tärkeä, eikä yksiötä tai 

pientä kaksiota suurempaa, koska tällöin tuotto ei korreloi kasvavien kustannusten 

kanssa.“ (Haastateltava C2) 

 

Tutkimuksen haastattelujen kohteena olevien asuntosijoittajien vastausten pohjalta kävi 

ilmi, että kaikista yhdistävimpiä ja täten merkittävimpiä valintakriteerejä olivat: asunnon 

sijainti, koko, hinta, huoneiston kunto sekä taloyhtiön nykytilanne, tulevaisuuden näkymät 

ja taloudellinen vakavaraisuus. Sijanti todettiin merkittäväksi kriteeriksi, sillä monet 

vuokralaisista arvostavat hyvää sijaintia sekä lähellä olevia palveluja ja kulkuyhteyksiä, 

joilla on olennainen vaikutus kysyntään. Mikäli kyseessä on muuttovoittoinen tai 

väkiluvultaan stabiili kaupunki tai kunta, voidaan alue nähdä suosittuna ja vetovoimaisena, 

jolloin vuokralaisten saanti helpottuu ja sijoitusasunnon vuokrattavuus eli käyttöaste 

paranee johtaen lopulta parempaan tuottoon. Asuntosijoittajan tuleekin pohtia: mikä 

kaupunki tai kunta kykenisi mahdollistamaan parhaan mahdollisen vuokratuoton, millä 

alueella mahdollinen arvonnousu voisi toteutua sekä millä alueella sijoitusasunto olisi 

helpointa vuokrata. Myöskään alueen historiallista kehitystä ei tulisi yksinomaan 

puntaroida, vaan alueen tulevaisuuden kehitysnäkymät tulee ottaa myös huomioon (Orava 

et al. 2013, s. 62; Keller 2005, s. 177–178). 

 

Kaksi haastateltavista eivät kuitenkaan pitäneet sijaintia merkittävänä tekijänä, mikä johtui 

haastateltavien positiivisesta kokemuksesta uuden asunnon vuokrauksen osalta. 

Uudiskohteet ovat kysyttyjä johtuen huoneistojen ja taloyhtiön hyvästä kunnosta, minkä 
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vuoksi niitä on helppo jälleenvuokrata. Eriäviä näkemyksiä uusien ja vanhojen kohteiden 

osalta voidaan perustella osaksi vuokratuoton kautta. Kaarron (2015, s. 218) mukaan 

uudisasuntojen avulla ei ole mahdollista päästä käsiksi vastaaviin vuokratuottoihin kuin 

vanhemmissa asunnoissa, mikä johtuu uudiskohteiden kalliimmista hankintahinnoista. 

Toisaalta uudiskohteisiin ei kohdistu välittömiä korjaustarpeita, minkä vuoksi osa 

asuntosijoittajista keskittyy niihin alhaisemmasta vuokratuotosta huolimatta.  

 

Taloyhtiön kunnon ja vakavaraisuuden korkea arvottaminen sekä vanhojen että 

uudiskohteiden osalta perustuivat siihen, että huolettomuus, arvaamattomuus ja matalat 

kustannukset sekä piilevien kustannusten poissulkeminen nähtiin viime kädessä 

merkittävinä tekijöinä sijoituksen onnistumisen kannalta. Tutkimustuloksista oli samalla 

havaittavissa, että sijainti, taloyhtiön kunto ja vakavaraisuus vaikuttavat kohteen 

likviditeettiin. Toisin sanoen sijoitusasuntoa myydessä on oletettavaa, että asunnosta on 

helpompi päästä eroon, mikäli asunto sijaitsee kysytyllä ja suositulla alueella huoneiston ja 

taloyhtiön kunnon ollessa moitteeton. Lisäksi tällaisten sijoitusasuntojen voidaan todeta 

säilyttävän parhaiten arvonsa eri nousu- ja laskumarkkinoiden aikana. 

 

Asunnosta maksettava hinta koettiin yhtä lailla merkittäväksi valintakriteeriksi, minkä 

korkea arvottaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että edullinen asunto olisi hyvä sijoitus tai 

vaihtoehtoisesti kallis asunto olisi huono sijoitus. Sen sijaan hinta koettiin 

merkitykselliseksi, sillä se muodostuu pitkälti muiden jo esitettyjen valintakriteerien 

perusteella. Luonnollisesti isompiin asuntoihin verrattuna yksiöt ja kaksiot ovat 

edullisempia niin myyntihinnan kuin yhtiövastikkeen osalta, sillä hinta ja yhtiövastike 

muodostuvat osittain asuinneliöiden mukaan. Samanaikaisesti vuokralaisten keskuudessa 

yksiöt ja kaksiot ovat suosittuja isompiin asuntoihin verrattuna alhaisemman vuokratason 

vuoksi, jolloin niiden vuokraaminen on helpompaa suuremman kysynnän vuoksi. Yhtä 

lailla teoriassa esitetyn näkemyksen mukaan velkavipua käyttävän asuntosijoittajan on 

hyödyllisempää keskittyä pienempiin asuntoihin asunnon hinnan ja vastikkeen ollessa 

edullisempi sekä samanaikaisesti vuokran ollessa suurempi suhteessa isompiin asuntoihin. 

Tällöin vuokrauksesta saatava tulo suhteessa velanhoitokustannukseen on suosiollisempi 

(Orava et al. 2013, s. 71).  
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Huomionarvoista kuitenkin on, painottaako asuntosijoittaja kohteen osalta kassavirtaa, 

arvonnousua vai näiden yhdistelmää. Valintakriteerien tulisi muodostua asuntosijoittajan 

henkilökohtaisen strategian, tavoitteen ja päämäärän perusteella, joiden pohjalta kukin 

asuntosijoittaja analysoi, mitä kriteerejä arvostaa eniten ja mistä on valmis maksamaan 

(Eerola et al. 2015, s. 74). Tiedusteltaessa haastateltavilta, miten he kokevat kassavirran ja 

arvonnousun määritelmät asuntosijoittamisessa sekä millainen on näiden käsitteiden 

välinen yhteys, saatiin vastauksiksi hyvin eriäviä mielipiteitä.  

 

"Arvonnousu yleensäkin asuntojen osalta on vain arvausta, ei ole mitään 

kristallipalloa mistä näkisin oman asuntoni arvon kymmenen vuoden kuluttua. En ole 

koskaan luottanut sen varaan. Kassavirta on sen takia tärkeää, että pysyy mukana 

pelissä, siis rahallisesti. Mutta tämäkin riippuu ihan siitä, paljonko velkaa käyttää. Jos 

sulla on sadan tonnin kohde ja teoriassa sata tonnia lainaa, niin aika hankalaa saada 

kassa positiiviseksi koska lainamaksut on sen verran suuret, riippuen sijainnista, 

vuokrasta, vastikkeesta. Sitten taas jos olisi vähemmän lainaa, niin tottakai helpompi 

saada kassa toimimaan kun lainaa ei tarvitse maksaa niin paljoa.“ (Haastateltava A2) 

 

"En itse lähtisi vain kassavirran perään. Se on tärkeää tietysti, että rahaa jää yli 

lainan maksun jälkeen, se on oikeastaan ihan lähtökohta. Arvonnoususta ei voi olla 

koskaan varma, riippuu niin monesta tekijästä. Mutta jos sijainti on suhteellisen hyvä 

niin mikä riski 15-25 vuoden aikajänteellä. Periaatteessa voi sanoa, että kassavirta on 

parempi vähän etäisimmillä paikoilla verrattuna esimerkiksi kaupunkien keskustoihin. 

Sitten taas toisaalta kaupunkien keskustoissa olevien asuntojen hintojen voisi uskoa 

aina kasvavan. Itsellä on sellaiset kohteet, joissa kassa pyörii ja oletan, että pitkässä 

juoksussa hinnat nousee. Niin on aina mennyt.“ (Haastateltava B3) 

 

"Kassavirta tärkeämpi kuin arvonnousu, josta ei itseasiasssa ole edes takeita. Eli 

kassavirta on sitä, että sijoittaa sellaiseen kohteeseen jossa vuokra tai tulot kuittaa 

kaikki menot. Ja mielellään sen jälkeenkin jää vielä rahaa varastoon. Arvonnousu on 

bonus joka realisoituu myyntihetkellä, jos on tullakseen. Kassavirta on kaiken A ja O. 

Ehkä yhden asunnon kohdalla ei niin väliä jos kassa on jonkin verran miinuksella, 

mutta kyllä pitää tuntea omat luvut. Velkaa kun käyttää, niin kyllä pitää tietää mitkä 

on tulot ja mitkä on menot, muuten ollaan tuuliajolla.“ (Haastateltava C2) 
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Tutkimuksessa selvisi, että valtaosa asuntosijoittajista painotti positiivisen kassavirran 

merkitystä osan keskittyessä enemmän arvonnousuun tai vaihtoehtoisesti näiden 

yhdistelmään. Osa haastateltavista koki asuntojen arvonnousun spekuloinnin, arvausten ja 

ennusteiden yhdistelmänä, kun taas osa haastateltavista koki, että arvonnousu on 

suhteellisen todennäköistä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksesta ilmeni, että vuokratuoton 

kautta saavutettu positiivinen kassavirta on todennäköisempää suosittujen alueiden 

ulkopuolella, sen sijaan ydinkeskustat sekä muut suositut ja arvostetut alueet tarjoavat 

vähemmän spekulatiivista arvonnousua pitkällä aikavälillä.  

 

Osa asuntosijoittajista koki hyödylliseksi sijoittaa sellaisille alueille, jotka asunnon 

ostohetkellä eivät olleet yhtä kysyttyjä kuin suosituimmat alueet, mutta joista saa parempaa 

vuokratuottoa ja jotka mahdollistavat positiivisen kassavirran. Tulevaisuudessa kyseiset 

alueet voivat kuitenkin kehittyä ja nostaa kysyntää, jolloin myös arvonnousu on 

todennäköisempää. Teorian mukaan laitakaupungeilla sijaitsevat yksiöt ja kaksiot sopivat 

erityisesti aloittaville asuntosijoittajille korkeamman vuokratuoton vuoksi, jolloin 

suuremman velkavivun kantaminen on helpompaa johtaen korkeampaan oman pääoman 

tuottoon. Teorian mukaan huomionarvoista kuitenkin on, että hyvien vuokralaisten 

löytäminen syrjäisemmillä seuduilla on vaikeaa (Kaarto 2015, s. 142–143). 

 

Tutkimustulokset olivat yhteneviä tutkielman teoriaosuudessa esitetyn näkemyksen kanssa 

siitä, että velkavivullisten asuntosijoittajien keskittyessä positiivisen tai ylijäämäisen 

kassavirran saavuttamiseen mahdollistuu velan takaisinmaksu parhaimmassa tapauksessa 

kokonaan vuokralaiselta saatavien tulojen avulla. Kassavirran ollessa jonkin verran tai 

reilusti positiivinen, jää asuntosijoittajalle ylimääräistä rahaa kulujen jälkeen, jotka on 

mahdollista sijoittaa muualle, käyttää alkupääomana seuraavan sijoitusasunnon 

rahoitukseen tai vaihtoehtoisesti säästää puskuriksi tulevaisuudessa asuntoon kohdistuviin 

ylläpito- ja korjauskustannuksiin. Tutkimustuloksista selvisi, että negatiivinen kassavirta 

on hyväksyttävää tietyissä tilanteissa, mutta asuntosijoittajan pitää tiedostaa tarkasti tulojen 

ja kulujen välinen suhde. Thomsettin (2017, s. 52) ja Kellerin (2005, s. 234–235) mukaan 

negatiivista kassavirtaa on perusteltua sietää, mikäli sijoituskohteen arvo kehittyy pitkällä 

aikavälillä. Lisäksi pitkän aikavälin osta ja pidä -lähestymistavassa negatiivinen kassavirta 

voi olla perusteltua, sillä pitkällä aikavälillä sijoitusasunto muodostuu velattomaksi 

mahdollistaen lopulta positiivisen kassavirran.  



 

51 

Tutkimuksessa nousi esiin, että velkavivullisen asuntosijoittajan kannattaa alusta asti 

keskittyä ainoastaan positiivisen kassavirran kerryttämiseen etenkin, mikäli tavoittelee 

useamman asunnon hankkimista. Toisin sanoen, mitä enemmän omistaa tai hallinnoi 

negatiivisen kassavirran omaavia sijoitusasuntoja, sitä vaikeampaa on suoriutua eri kulujen 

ja velkojen takaisinmaksuvelvoitteista. Thomsettin (2017, s. 52) esittämän näkemyksen 

mukaan kassavirta-analyysin tulisi olla koko asuntosijoitustoiminnan lähtökohta, minkä 

tehtävänä on osoittaa, mikäli potentiaalinen sijoitusasunto tuottaa positiivista kassavirtaa ja 

mikäli sijoituskohde on hankinnan arvoinen. Tutkielman liitteissä 2 ja 3 on 

havainnollistettu kassavirran muodostumista suhteessa velkaan, velkavipuun, 

vuokratuottoon ja korkotasoon. Laskelmien avulla voidaan todeta, että positiivinen 

kassavirta mahdollistuu helpoiten tilanteessa, jolloin velka, velkavipu ja korkotaso on 

alhainen, ja jolloin vuokratulo tai -tuotto on korkea. Päinvastaisesti negatiivinen kassavirta 

toteutuu herkemmin tilanteessa, jolloin velka, velkavipu ja korkotaso on korkea, ja jolloin 

vuokratulo tai -tuotto on alhainen.  

 

Kootusti voidaan todeta, että tutkimuksessa mukana olleiden velkavivullisten 

asuntosijoittajien henkilökohtaiset lähtökohdat, tavoitteet, velkavivun ja kokonaisvelan 

suuruus, asuntojen määrä sekä valittu strategia kassavirtaan tai arvonnousuun liittyen olivat 

toisistaan poikkeavia, jotka luonnollisesti vaikuttivat haastateltavien näkemyksiin ja 

mielipiteisiin. Peilatessa haastateltavien pohdintoja teoriassa esitettyihin näkemyksiin, 

voidaan havaita selkeitä ja johdonmukaisia yhtymäkohtia. Kassavirtaan ja arvonnousuun 

liittyvän filosofian mukaan on hyvin tavallista, että positiivista kassavirtaa mahdollistavat 

sijoitusasunnot ovat harvemmin selkeitä arvonnousukohteita, kun taas spekulatiiviset 

arvonnousukohteet ovat harvemmin selkeitä kassavirtakohteita. Kuvainnollisesti 

kassavirtaa asuntosijoittamisessa voidaan kuitenkin verrata ihmisen verenkiertoon: mikäli 

se tyrehtyy, menehtymisvaara on välitön tai uhkaava (Kaarto 2015, s. 28, 67–68).  

   

5.2.2 Velkavipu ja tunnusluvut 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esitettiin, että yleisesti velkavivun käyttöä voidaan pitää 

perusteltuna, sillä se mahdollistaa ja helpottaa asuntosijoitustoiminnan aloittamisen, jolloin 

omaa pääomaa on mahdollista käyttää rajoitetusti, jolloin oman pääoman tuottoa saadaan 

samalla kasvatettua. Velkavipua käytettäessä vieraan pääoman suhde saatuun tuottoon 
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tulisi olla sen suuruinen, että vuokrauksesta saatavat tulot ylittävät vieraan pääoman 

aiheuttamat kokonaiskustannukset, jolloin kohteen kassavirta säilyy positiivisena (Hanson 

2006, s. 18). Vastavuoroisesti, mikäli vieraan pääoman takaisinmaksusta aiheutuvat 

kustannukset ylittävät kohteesta saadut tulot, muodostuu kohteen kassavirta negatiiviseksi. 

Korkean velkavivun käyttö, alhainen vuokratuotto ja vieraan pääoman lyhyt 

takaisinmaksuaika saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kohteen kassavirta muodostuu 

negatiiviseksi, sillä velkavivun ja vieraan pääoman lisääntyessä kasvavat myös 

lainanhoitokulut. Tutkielman teoriaosuudessa havainnollistettiin myös velkavivun 

käyttäytymistä suhteessa vallitsevaan korkotasoon ja asunnon arvoon. Kun korkotaso on 

alhainen ja asunnon arvo kasvaa tai pysyy samana, toimii velkavipu suotuisasti. Sen sijaan 

korkotason kasvaessa ja asunnon arvon laskiessa käyttäytyy velkavipu toiseen suuntaan 

(Neuvonen 2015).  

 

Tutkimuksessa tiedusteltiin haastateltavilta, miten velkavipu käyttäytyy 

asuntosijoittamisessa. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, mitä velkavivun käytössä on 

otettava huomioon ja kuinka suuren velkavivun käyttö on perusteltua tai kannattavaa. 

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että velkavipu koettiin ehdottoman positiivisena ja 

sijoitustoimintaa tehostavana tekijänä. Eri painotuksia havaittiin kuitenkin sen mukaan, 

mikä oli kunkin asuntosijoittajan alusta alkaen käyttämä vieraan pääoman suhde omaan 

pääomaan ja sijoitusasuntojen määrä. Tutkimustulosten perusteella velkavivun suuruuden 

ja kassavirran välillä vallitsee suora yhteys.   

 

Asuntosijoittajan hallinnoidessa yhtä kohdetta, velkavivun ollessa matala ja kassavirran 

ollessa positiivinen, voi velkavivun nähdä ongelmattomana. Asuntojen määrän kasvaessa 

ja kokonaisvelkavivun ollessa korkea, kasvavat velkavivun käyttöön kohdistuvat riskit 

etenkin koron osalta, jolloin kassavirran voidaan todeta olevan entistä merkityksellisempi. 

Tutkimuksesta ilmeni, että velkavivun käyttö koettiin positiivisena etenkin pitkään 

jatkuneen alhaisen korkotason vuoksi sekä rahoittajien mahdollistaessa pitkän 

takaisinmaksuajan. Korkotason ollessa korkea ja käytettäessä lyhyttä takaisinmaksuaikaa 

tulisi suunniteltua velkavivun käyttöä mahdollisesti pienentää korkeampien 

lainanhoitokulujen vuoksi, johtaen samalla korkeamman oman pääoman käyttöön.  
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"Velkavipu toimii hyvin, kun menee hyvin, ja toimii huonosti, jos asiat lähtee 

menemään huonosti. Sen käyttö on ihan perusteltua jos haluaa sijoittaa asuntoihin. 

Täysin ilman velkaa sijoittaminen on mun mielestä aika turhaa. Sen pääoman voisi 

sijoittaa muualle paljon tuottoisampaan. Sen suuruus riippuu ihan maksukyvystä eli 

kohteesta, ja kuinka paljon on valmis kantamaan riskiä. Velkaahan voi ottaa vaikka yli 

20 vuodeksi, eli se epätietoisuus muuttuvista tekijöistä on koko ajan olemassa ja se 

pitää kestää. Ylimääräistä rahaa kannattaa olla säilössä, silloin pystyy suojautumaan 

paremmin vaikka velkaa olisikin paljon. Kyllä teoriassa voi ottaa velkaa vaikka 100% 

jos pankit vaan antaa, mutta eri asia on kannattaako tai pystyykö. Mulla velkaa 

varmaan joku 30 %.“ (Haastateltava A1) 

 

"Velkavipu toimii moitteettomasti silloin kun korot on alhaalla ja asunto tuottaa 

riittävästi. Riippuu paljon velan suuruudesta ja asunnon hinnasta. Mikä ikinä se 

velkavipu sitten onkaan, niin tulojen pitää olla suuremmat kuin menot ja nimenomaan 

verojen jälkeen. Sehän on koko velan käytön logiikka. Periaatteesa velkavipua voisi 

siis käyttää maksimissaan sen verran, että omilla tuloillaan pystyy vielä kuittaamaan 

menot. Velkavivun käyttö riippuu ihan ihmisestä ja kyvyistä kantaa velkaa. Itse 

sanoisin, että 70 % maksimissaan joka itsellä oli varmaan aika lähellä alussa. Nythän 

se velkavipu on pienempi kun laina on lyhentynyt.“ (Haastateltava A3) 

 

"Velkavipu mahdollisti asuntosijoittamisen, ilman sitä olisi ollut mahdoton ajatus. 

Kyllä sen käyttö on ihan perusteltua, myöntäähän pankit lainaa omistusasujillekin. 

Asuntosijoittamisessa joku muu lyhentää sitä velkaa, sitten taas omistusasumisessa sä 

itse lyhennät sitä. Mutta pitää laskea sijoitusasunnon tuotto, ja sitten tutkia eri 

lainansuuruuksia ja katsoa kuinka paljon pystyy maksamaan, tai kannattaa. 

Riskejähän siinä on. Jos otat liian suuren lainan etkä pystykään hoitamaan sitä 

tuloilla. Eikä voi olettaa, että tuloa saa joka kuukaudelta seuraavat kymmenen vuotta 

eteenpäin. Sitten vaan joudut lyhentämään itse sitä lainaa. Eihän sekään tavallaan 

hukkaan mene kun laina lyhenee koko ajan, mutta se ei ole se logiikka. Velan suuruus 

riippuu oikeastaan ihan siitä, paljonko maksat asunnosta, mitkä on kaikki kulut, ja 

paljonko siitä kohteesta saa rahaa vuokrana. Ajatellaan että sulla on 300 000 EUR 

asunto. Ei ole järkeä yrittää ottaa 250 000 EUR lainaa, koska vuokrat ei ole koskaan 

niin suuria missään, että pystyisit vuokralla maksamaan velat. Sit taas jos sulla on 50 
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000 EUR asunto, niin tilanne muuttuu vaikka ottaisit kaikki lainana, koska on paljon 

todennäköisempää, että lainaa on helpompi maksaa. Eli riippuu ihan mikä on 

kannattavaa, ja riippuu korosta paljon myös. Että sen mukaan vaikka 20-100 %. 

Meillä oli varmaan jotain 70 % aikanaan, mutta omaa pääomaa käytettiin silti liikaa 

näin jälkikäteen ajateltuna, siis jos kaikki asunnot niputtaa yhteen.“ (Haastateltava 

C2) 

 

Tutkimuksessa selvisi, että etenkin aloittavan asuntosijoittajan näkökulmasta voi olla 

kannattavampaa keskittyä edullisempiin asuntoihin, sillä etenkin korkeaa velkavipua 

hyödynnettäessä kalliimmat sijoitusasunnot luonnollisesti edellyttävät korkeaa 

euromääräistä vieraan pääoman käyttöä, mikä samanaikaisesti tarkoittaa korkeaa 

euromääräistä vieraan pääoman takaisinmaksua. Mikäli tällaisessa tilanteessa vuokratulot 

eivät riitä kattamaan suuren vieraan pääoman takaisinmaksua, muodostuu kohteen 

kassavirta helposti voimakkaasti negatiiviseksi. Neuvosen (2018) esittämän näkemyksen 

mukaan velkavivullisen asuntosijoittajan on mahdollista kompensoida kassavirtavajetta 

käyttämällä matalampaa velkavipua, mikä samalla johtaa kuitenkin korkeamman oman 

pääoman käyttöön ja heikompaan oman pääoman tuottoon.  

 

Haastatteluista ilmeni, että velkavipua käytettäessä on oleellista tiedostaa tulojen ja kulujen 

välinen erotus, minkä merkitystä on havainnollistettu tutkielman liitteessä 3 vuosittaisen 

kassavirran näkökulmasta. Laskelmasta tulee ennen kaikkea huomioida, että esimerkissä 

on käytetty 100 000 EUR velatonta asuntoa 25 vuoden takaisinmaksuajalla. Huomioitavaa 

on, että vieraan pääoman aiheuttama takaisinmaksuvelvoite on luonnollisesti 100 000 EUR 

asunnossa suurempi kuin 50 000 EUR asunnossa, eli laskelman tulokset ovat riippuvaisia 

käytetyn velattoman asunnon hinnasta. Yhtä lailla, huomattavasti lyhyemmällä 

takaisinmaksuajalla laskettuna vieraan pääoman kustannukset kasvavat huolimatta 

käytetystä asunnon arvosta, millä on suora vaikutus kohteen kassavirtaan. Tutkielman 

liitteen 3 avulla voidaan samalla perustella ja ymmärtää, miksi velkavivun käyttö voidaan 

nähdä kannattavana tilanteessa, missä korkotaso on alhainen ja vieraan pääoman 

takaisinmaksuaika on riittävän pitkä. Tästä voidaan päätellä, että korkotason kasvaessa 

voimakkaasti, olisivat tutkimuksessa mukanaolleiden haastateltavien näkemykset 

todennäköisesti korkeaa tai maksimaalista velkavipua vastaan.  
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Tutkimustulosten osalta huomionarvoista on, että monta vuotta kestäneestä alhaisesta 

korkotasosta huolimatta yksikään haastateltavista ei ollut käyttänyt yli 80 % velkavipua. 

Noin 70 % velkavipu oli ollut käytössä vain kahden haastateltavan osalta, jotka 

hallinnoivat yhtä tai useampaa sijoitusasuntoa. Toisaalta, yksikään haastatelluista 

asuntosijoittajista ei ollut käyttänyt alle 30 % velkavipua. Tutkimuksessa mukana olleet 

haastateltavat olivat sijoitushetkellä käyttäneet 30-70 % velkavipua, toisin sanoen liiallinen 

riskinotto ja maksimaalisen velkavivun käyttö nähtiin kannattamattomaksi pitkän aikavälin 

velkavivullisessa sijoittamisessa. Tutkimustuloksia tukee tutkielman teoriaosuudessa 

esitetty näkemys, minkä mukaan hyvin hallittavissa olevan velkavivun määrän tulisi olla 

50-60 % välillä, sillä velkavivun kasvaessa joustavuus vähenee ja riskit kasvavat (Taipale, 

2019).  

 

Tutkielman teoriaosuudessa muistutettiin, että huolimatta käytetystä velkavivun 

suuruudesta, velkavivun käyttöä edellyttävää velkarahoitusta suunniteltaessa on oleellista 

huomioida myös velan kokonaiskorko sisältäen marginaalin ja viitekoron sekä vieraan 

pääoman lyhennykseen liittyvä laina-aika, jota tyypillisesti myönnetään 1-25 vuodeksi. 

Lisäksi on huomioitava tulonhankkimislainaan liittyvä lyhennystapa eli lainatyyppi, jota 

vieraan pääoman rahoittajat myöntävät annuiteettilainana, tasalyhenteisenä lainana, 

tasaerälainana tai kertalyhenteisenä lainana. (Roininen 2018, s. 132; Kaarto 2015, s. 94.) 

Pyydettäessä tutkimuksen haastateltavia tarkentamaan omaa tulonhankkimislainan sisältöä 

ja tiedusteltaessa tutkimuksen haastateltavilta, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon 

velkavipuun liittyvän tulonhankkimislainan osalta, saatiin vastauksiksi hyvin yhteneviä 

näkemyksiä edellä mainittujen huomionarvoisten tekijöiden osalta. Samalla kuitenkin 

havaittiin, että haastateltavien keskuudessa oli käytössä erilaisia toimintatapoja ja 

myönnytyksiä niin koron, laina-ajan kuin lyhennystavankin osalta.  

 

Vastausten osalta kävi ilmi, että euriboriin sidotun viitekoron osalta yleisin oli 12 

kuukauden euribor ja vain kahden haastateltavan velkavivullisen asuntosijoittajan 

viitekorko oli sidottuna 3 kuukauden euriboriin. Rahoittajien myöntämää omaa marginaalia 

ei tutkimuksessa kuitenkaan kysytty erikseen. Tutkimustuloksista selvisi, että 

mahdollisimman pitkälle sidottu muuttumaton korkotaso koettiin suosittuna, sillä se 

mahdollistaa mahdollisimman arvaamattoman, yllätyksettömän ja ennustettavan 

toimintaympäristön korkojen osalta tilanteessa, missä sijoitusasuntolainan korko on 
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tiedossa aina vuodeksi eteenpäin laskettuna viitekoron tarkistuspäivästä. Pitkään 

viitekorkoon sidottu tulonhankkimislaina antaa suojaa viitekoron noustessa, jolloin 

viitekoron nousun toimeenpano tulonhankkimislainan osalta toteutuu vasta seuraavana 

viitekoron tarkistuspäivänä.  

 

Samalla kävi ilmi, että kaikkien haastateltavien laina-ajat vastasivat minimissään 20 

vuoden takaisinmaksuohjelmaa, joista 25 vuoden takaisinmaksuaika oli kaikista 

tulonhankkimislainoista yleisimmin käytetty. Lisäksi annuiteettilainan todettiin olevan 

yleisimmin käytetty, sillä vain kaksi asuntosijoittajaa mainitsi takaisinmaksuohjelman 

olevan sidoksissa tasaerälainaan, joka mahdollistaa laina-ajan lyhenemisen tai pitenemisen 

riippuen viitekoron kehityksestä. Kertalyhenteisen tai tasalyhenteisen lainan käyttöä ei 

tutkimustuloksissa todettu. Tutkimustuloksista havaittiin, että mahdollisimman pitkä 

takaisinmaksuohjelma nähtiin kannattavimpana vaihtoehtona, sillä se mahdollistaa 

mahdollisimman pienen takaisinmaksuerän riippuen vieraan pääoman suuruudesta. 

Päätelmää tukee tutkielman teoriaosuudessakin esitetty maininta, minkä mukaan vieraan 

pääoman takaisinmaksuajan ollessa lyhyt, ovat lainanhoitokulut suuremmat verrattuna 

tilanteeseen, jossa takaisinmaksuohjelma on sidottuna pidemmälle aikavälille (Kaarto 

2015, s. 94). Teorian ja tutkimustulosten välillä johdonmukaista oli, että 25 vuoden 

takaisinmaksuohjelmaa oli käytetty kuuden vastaajan osalta tilanteessa, jossa velkavipu oli 

mitoitettu vähintään 50 % suuruiseksi sijoitustoiminnan alussa. 20 tai 22 vuoden 

takaisinmaksuohjelmaa oli käytetty kahden vastaajan osalta tilanteessa, jossa velkavipu oli 

mitoitettu 30-50 % suuruiseksi.  

 

Yhtä lailla takaisinmaksuajan ja kassavirran merkityksen välillä havaittiin selkeä yhteys: 

mitä pidempi takaisinmaksuohjelma, sitä helpompi sijoituskohteen kassavirta oli 

mahdollista saada positiiviseksi, riippuen luonnollisesti kustakin kohteesta. Tästä voidaan 

osittain päätellä, että parissa kohteessa hieman lyhyempikin takaisinmaksuaika mahdollisti 

riittävän optimaalisen kassavirran tai vaihtoehtoisesti osa asuntosijoittajista ei halunnut 

sitoutua maksimaaliseen takaisinmaksuaikaan, vaan toiminnan yhtenä lähtökohtana oli 

velan takaisinmaksu mahdollisimman nopeasti. Tutkimustulosten avulla voidaan päätellä, 

että sijoituskohteet olivat eri hintaisia, niissä oli käytetty eri velkavipuprosenttia sekä 

sijoitusasuntojen vuokratuotot olivat toisistaan poikkeavia. Lähtöasetelmista riippumatta 

tulee kuitenkin huomioida, että velkavivulliseen tulonhankkimislainaan liittyy aina kaksi 
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osapuolta, rahoittaja ja rahoituksen hakija, mikä mahdollistaa neuvottelutilanteen 

osapuolten välillä. Toisin sanoen, ensimmäistä rahoittajan ehdotusta ei kannata kaikissa 

tilanteissa välttämättä hyväksyä, vaan asuntosijoittajan tulee määrittää omat vaatimukset ja 

tehdä oma laskennallinen ehdotus kunkin sijoitusasunnon osalta. 

 

"Velka on velka ja se pitää maksaa takaisin. Ei pidä ottaa enempää velkaa kuin mitä 

pystyy maksamaan. Mulla 20 vuoden laina-aika alussa, sovittu tasaerä ja 3 kuukauden 

euribor. Tämä on tominut toistaiseksi ja jos vaikeuksia tulee, sitten pitää tarkastella 

tilanne uudestaan ja neuvotella pankin kanssa uudestaan.“ (Haastateltava A1)  

 

"Itsellä oli 25 vuoden annuiteettilaina sidottuna 12 kuukauden euriboriin, ihan vaan 

sen takia ettei tulisi yllätyksiä ihan niin paljoa, lyhennysten suuruuden ja korot pystyy 

ennustamaan aika pitkälle. Tulonhankkimislainassa pitää ottaa huomioon ensinnäkin 

lainan kesto, euribor ja mihin sen sitoo, ja sitten on olemassa eri 

lainanlyhennystapoja, olettaisin että niistä annuiteetti on aika yleinen. Osa tulee 

pankeilta annettuna, mutta sisältöön pystyy itse myös vaikuttamaan. Kannattaa 

perehtyä eri laskelmilla siihen kohteeseen minkä aikoo hankkia ja pyrkiä 

neuvottelemaan sen mukaan. Mutta tulonhankkimislainan osalta kannattaa muovata 

sellainen laina, jonka pystyy maksamaan kokonaan takaisin vuokratuloilla. Ei kannata 

ottaa liian lyhyttä laina-aikaa vaan sen takia, että haluaa lainasta eroon nopeasti jos 

muuten lyhennykset tulee liian suuriksi.“ (Haastateltava B1) 

 

"Velan takaisinmaksussa tärkeintä on se, että se mitoitetaan järkeväksi. Velkaa kun 

käyttää, ja asuntosijoittaminen velalla yleensäkin, on pitkän tähtäimen toimintaa. Eli 

velkaa voi neuvotella esimerkiksi 25 vuodeksi mikä on hyvä asia, silloin velkaa pystyy 

lyhentämään toiminnalla kun lyhennykset on maltillisemmat, siis jos on tarpeen. Velan 

suuruuteen vaikuttaa toki korot aika merkittävästi ja ne olisi hyvä pyrkiä tietämään 

mahdollisimman tarkasti etukäteen. Neuvottelin aikanaan 25 vuoden 

annuiteettilainalla ja käytössä koko ajan 12 kuukauden euribor.“ (Haastateltava C1) 

 

Tutkielman teoriaosuudessa havainnollistettiin myös verovähennyskelpoisuuden 

merkitystä velkavivullisessa asuntosijoittamisessa. Teoriaosuudessa esitettiin laaja lista 

verovähennyskelpoisista eristä, jotka velkavivullisen asuntosijoittajan on mahdollista 
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vähentää omassa verotuksessaan verojen maksun minimoimiseksi, joka voidaan nähdä 

tehokkaana ja optimaalisena verosuunnitteluna.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tiedusteltiin haastateltavilta, mitä tekijöitä tulee ottaa 

huomioon verotuksen osalta ja mitkä ovat verovähennyskelpoisia eriä velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa. Tutkimuksen osalta merkittävin ero teorian ja todellisen elämän 

välillä korostui yleisessä valveutuneisuudessa verovähennyskelpoisten erien osalta. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että asuntosijoittajien kokemus ja toiminnan 

laajuus ovat selkeästi kasvattaneet tuntemusta ja ymmärrystä asian osalta. Osa 

asuntosijoittajista piti yksittäisten verovähennyskelpoisten erien kirjaamisen 

merkityksettömänä, kun taas kokeneimmat ja laajemmin sijoitustoimintaa harjoittavat 

pitivät yksittäistenkin kirjausten merkitsemisen erittäin tärkeänä, mikä mahdollistaa 

mahdollisimman tehokkaan verosuunnittelun. Orava et al. (2013, s. 255–257) ovat 

alleviivanneet, että jokainen tulonhankkimisesta tai säilyttämisestä muodostuva kuluerä on 

merkittävä kohteen kassavirtaan vaikuttava tekijä, sillä pienemmät pääomatulot johtavat 

luonnollisesti pienempään euromääräiseen veroon, joka käytännössä tarkoittaa parempaa 

kassavirtaa.  

 

"Veroja joutuu maksamaan vuokratuloista. Korot taitaa olla vielä sataprosenttisesti 

vähennyskelpoisia. Hoitovastikkeen voi vähentää myös. Kyllä niitä taitaa muitakin 

olla, mutta nuo nyt on ainakin ehkä ne oleellisimmat. Jos joku jää huomioimatta niin 

ei se kokonaisuuteen välttämättä vaikuta hirveästi.“ (Haastateltava A1) 

 

"Kaikki mahdolliset pitää muistaa mainita verotuksessa ja niistä verottajakin pitää 

yllä listaa, mitä saa vähentää ja milloin. Pidän kirjanpitoa kaikista kuluista mitä 

vastaan tulee ja sitten tarkistan niitä aina kerran vuodessa, ja tarkistan verottajan 

listan.“ (Haastateltava B1) 

 

"Verotuksen osalta pitää muistaa mainita vastikkeet ja muut tällaiset. Kaikki 

verotukseen mitkä vaan saa laittaa. Todellisuudessa aina jotain varmaan jää pois, 

mutta oleellisimmat kannattaa ja pitää mainita.“ (Haastateltava B2) 
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"Asuntosijoittamisessa pitää maksaa veroja alusta loppuun. Varainsiirtovero tulee 

maksettavaksi asunnon oston yhteydessä, vuokrauksesta pitää maksaa pääomaveroa, 

ja jos asunnon myy niin mahdollisesta voitosta menee veroa, riippuu vähän tilanteesta 

30 % tai 34 %. Muitakin vähennyksiä pystyy tekemään ja ne kaikki kannattaa mainita 

verottajalle, ja itse ne pitää muistaa mainita. Korkojen vähennys menee verottajalle 

itsestään kunhan se on nimenomaan tulonhankkimislaina nimellä. Vastikkeet, 

kodinkoneet, remonttikulut, ilmoitukset, ym. kaikki muut tällaiset kulut voi vähentää 

myös. Pidetään niistä kaikista listaa ja käydään läpi aika ajoittain, koska muuten ne 

unohtaa, ja kaikki vähennykset on euroja kotiinpäin verotuksessa. (Haastateltava C2) 

 

Seuraavaksi tutkimuksen empiirisessä osuudessa haastateltavia asuntosijoittajia pyydettiin 

esittämään näkemyksiä siitä, mitkä ovat tärkeimmät tai oleellisimmat tunnusluvut 

velkavipua käyttävän asuntosijoittajan osalta. Tämän lisäksi tiedusteltiin, miksi kyseiset 

tunnusluvut ovat tärkeitä ja mitä niiden avulla pyritään saamaan aikaan tai viestimään. 

Lopuksi tiedusteltiin, mitä tunnuslukuja asuntosijoittajat itse seuraavat omassa 

toiminnassaan ja millä keinoin.  

 

Tutkimustuloksista havaittiin selkeitä yhtäläisyyksiä teorian ja käytännön välillä, sillä 

kaikilta haastateltavilta sekä vuokratuottoprosentin että kassavirran tai näiden yhdistelmät 

tulivat vastauksiksi lähes välittömästi ja ne koettiin merkittävinä ja ehdottomina kriteereinä 

potentiaalista sijoitusasuntoa analysoitaessa. Vuokratuottoprosentin määrittämisen 

kerrottiin olevan välttämätön ja tarpeellinen sijoituskohteen analysoimiselle, jolloin 

asuntosijoittaja joutuu väistämättä tutustumaan potentiaaliseen sijoituskohteeseen sekä 

kyseessä olevaan vuokramarkkinaan ja -alueeseen. Tutkimustuloksista selvisi, että sekä 

vuokratuottoprosentin että kassavirran määrittäminen on välttämätöntä, sillä 

sijoituspäätöksen tulee perustua johonkin euromääräiseen tai prosentuaaliseen lukuun 

riippumatta eri asuntosijoittajien tavoitteista ja vaatimuksista. Huru et al. (2021, s. 41) 

mukaan tunnuslukujen avulla asuntosijoittaja kykenee tekemään lopullisen päätöksen sen 

osalta, vastaavatko laskennalliset luvut vähimmäisiä henkilökohtaisia vaatimuksia, vai 

onko kannattavampaa keskittyä tutkimaan ja analysoimaan muita tuottavampia 

sijoituskohteita tunnuslukujen näkökulmasta.  
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Tutkielman teoriaosuudessa esitettiin, että vuokratuottoprosentti tarjoaa asuntosijoittajalle 

hyvän lähtöasetelman mahdollistaen eri sijoituskohteiden keskinäisen vertailun. 

Tunnusluvun avulla asuntosijoittaja kykenee analysoimaan, onko tarkastelun kohteena 

oleva potentiaalinen sijoituskohde riittävän houkutteleva keskimääräiseen mikro- tai 

makromarkkinaan verrattuna, ja vastaako kyseinen sijoitusasunto asuntosijoittajan 

vaatimaa vuokratuottoprosenttitasoa. Samalla kuitenkin kritisoitiin, että 

vuokratuottoprosentti ei yksinomaan ole riittävä, sillä tunnusluku ei huomioi velkavivun 

käytöstä aiheutuvia lainanhoito- ja korkokuluja, minkä vuoksi vuokratuottoprosentti ei 

yksinään ole kaiken kattava erityisesti velkavipua käyttävän asuntosijoittajan näkökulmasta 

(Huru et al. 2021, s. 55–59).  

 

Merkillepantava ja yhtenevä huomio teorian ja tutkimustulosten välillä oli, ettei yksikään 

asuntosijoittajista ollut hankkinut sijoituskohdetta tunteella, vaan osittain laskimella, joko 

vuokratuotto ja kassavirta tai jompi kumpi huomioiden. Tutkimustuloksista kuitenkin 

selvisi, että moni haastateltavista painotti vuokratuottoprosentin laskemisen merkitystä 

ainoastaan sijoituskohdetta analysoitaessa ennen varsinaisen sijoituspäätöksen tekoa, ei 

sijoitusasunnon hankinnan jälkeen. Tässä toimintatavassa havaittiin selkeä eroavuus 

teorian ja käytännön välillä.  

 

Tutkielman teoriaosuudessa havainnollistettiin, että eri tunnusluvut perustuvat ainoastaan 

laskentahetken tilanteeseen ja ovat täten poikkileikkauksia laskentahetken tilanteesta, 

minkä vuoksi tulevaisuuden todellisten lukujen sisällyttäminen laskelmiin muodostuu 

haasteelliseksi. Vuokratuottoprosentissa käytetyt luvut muodostuvat vuokran, vastikkeen, 

korjauskulujen ja asunnon hinnan avulla, jotka todellisuudessa ja etenkin tulevaisuudessa 

voivat poiketa alkuperäisestä. Tästä johtuen asuntosijoittamisessa tunnuslukujen 

laskeminen on oleellista suorittaa läpi sijoituskohteen hallussapitoajan, ei pelkästään 

sijoituskohdetta hankkiessa (Huru et al. 2021, s. 41). Tällä tavoin asuntosijoittajan on 

mahdollista analysoida ja tehdä johtopäätös sen osalta, onko kohteen vuokratuottoprosentti 

edelleen minimivaatimusten ja -kriteerien mukainen, vai onko vaihtoehtona esimerkiksi 

kohteen myyminen ja vaihtaminen kannattavampaan kohteeseen vuokratuottoprosentin 

näkökulmasta, mikäli tavoitteena on ostaa, pitää ja hallinnoida asuntoa vuosia tai 

vuosikymmeniä.  
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Tutkimustuloksista selvisi, että vuokratuottoprosentin määrittäminen sijoituskohteen 

hankinnan jälkeen ei ole niin merkityksellistä, mikäli asuntosijoittaja olettaa 

sijoitusasunnon arvon nousevan pitkällä aikavälillä johtaen lopulta alhaisempaa 

vuokratuottoa suurempaan kokonaistuottoon. Kassavirran näkökulmasta selvisi, että mitä 

suurempi on käytössä oleva velkavipu, sen oleellisempaa on tiedostaa ja osata laskea 

kuukausittaisten tulojen ja menojen välinen erotus sekä sijoituskohdetta analysoitaessa että 

sen hallinnointiaikana. Kuten aiemmin esitetty, tutkielman liitteissä 2 ja 3 on 

havainnollistettu kassavirran käyttäytymistä suhteessa velkaan, velkavipuun, 

vuokratuottoon ja korkotasoon esimerkkilaskelmien avulla, jotka tukevat tutkielman 

teoriaosuutta ja empiirisen osuuden näkemyksiä. 

 

"Vuokratuottoprosentti on varmaan se kaikista tärkein, koska sen avulla pystyy 

laskemaan mitä asunto tuottaa ja päättämään, tuottaako kohde tarpeeksi. 

Vuokratuottoa kun laskee, niin samalla pakottaa itsensä tutustumaan kunnolla eri 

kohteisiin ja yleisestikin tietyn paikan vuokramarkkinaan, vuokran suuruus, vastikkeet 

jne. Ilman vuokratuoton laskemista en sijoitusasuntoa ostaisi, kyllä sen laskin hyvin 

tarkkaan ennen asunnon hankintaa. Kyllä se tarpeellista on, pitää olla joku luku johon 

nojata.“ (Haastateltava A1) 

 

"Vuokratuottoprosentti on ehdottomasti oleellinen. Se määrittää aika pitkälle, onko 

joku tietty asunto sijoittamisen arvoinen vai ei. Riippuu tietysti aina mitä tavoittelee, 

mutta sellainen 3-7 % on mihin kannattaa varmasti pyrkiä. Toiset tavoittelee vieläkin 

enemmän, mutta harvoin ne on ihan keskustakohteita. Ja sitten velkaa käytettäessä 

pitää laskea vielä erikseen, että sitä pystyy maksamaan sillä saadulla vuokralla, 

siihenhän vuokratuottoprosentti ei ota kantaa. Laskin aikanaan suuntaa-antavan 

vuokratuoton ja vähän siihen perustuen tein sitten lopullisen valinnan kun kohdalle 

osui sopiva kohde.“ (Haastateltava A3) 

 

"Kassavirta on vaikuttava. Vuokratuottoprosentti on aika yleisesti käytetty tai 

tiedossa. Aika yleisesti tavoitellaan 4-6% kohteita, mutta riippuu hyvin paljon mitä 

omalla tekemisellä tavoittelee, eli ei ole yhtä oikeaa vastausta, sama se on muissakin 

sijoituksissa. Sitä pystyy hyödyntämään kun laskee ja vertailee eri kohteita. 

Vuokratuottoprosentti oli aluksi laskettava, mutta muuten kassavirtaa on tullut 
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seurattua, koska eri asiat voi muuttua matkan varrella, niin seuraan silloin tällöin 

tuloja ja menoja. Kassavirta ja vuokratuottoprosentti ottaa huomioon eri asioita." 

(Haastateltava B1) 

 

Tutkimustuloksissa silmiinpistävä huomio oman pääoman tuoton osalta oli, että alle puolet 

haastatelluista mainitsi sen oleelliseksi tunnusluvuksi velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa. Haastateltavat velkavipua käyttävät asuntosijoittajat tunnistivat 

kassavirran ja vuokratuoton käsitteet oleellisiksi tunnusluvuiksi, mutta oman pääoman 

tuotto havaittiin yllättävän tuntemattomaksi käsitteeksi huolimatta siitä, että tutkielman 

teoriaosuudessa sen kerrottiin olevan merkittävä tunnusluku ja käsite etenkin 

velkavivullisessa asuntosijoittamisessa.  

 

Oman pääoman tuotto nousi esiin vain kolmen haastateltavan vastauksissa. Tämä johtui 

osittain siitä, että osa haastateltavista hallinnoi useampaa kuin yhtä asuntoa, minkä vuoksi 

korkeamman tuoton tavoittelu voidaan nähdä perusteluna korkeammalle riskille. Teorian 

mukaan korkeampi tuottovaatimus voidaan nähdä kompensaationa kokonaisriskille, joka 

korostuu ennen kaikkea sijoitusasuntojen määrän kasvaessa (Clayton, Fabozzi, Giliberto, 

Gordon, Hudson-Wilson, Hughes, Liang, MacKinnon & Mansour 2011, s. 19–20). 

 

"Kassavirta ja oman pääoman tuotto on oleellisia jos sijoittaa velalla. Oman pääoman 

tuotto sen takia, että se kertoo paljonko sijoittaja saa tuottoa sille omalle laittamalleen 

pääomalle, siitähän pitää olla nimenomaan kiinnostunut. Ja se menee niin, että jos on 

paljon velkaa, niin (oman) pääoman tuotto on parempi, olettaen että se kohde tuottaa 

myös, ja korot pitää olla alhaalla, eikä asunnon arvo laske. Eli (oman) pääoman 

tuotto on paras silloin, mitä enemmän velkaa on. Ja vuokratuottokin on oleellinen 

tässä, ja mikä korkotaso sitten sattuu olemaan juuri silloin. Kassavirta sitten tietysti 

eri näkökulmasta, näkee konkreettisesti tulot versus menot. Juuri viimeksi kuukausi 

sitten laskin kaikki nämä luvut auki uudestaan, ihan vaan Excelillä. (Haastateltava A2) 

 

"Tunnuslukuja on monia, mutta oman pääoman tuotto ehdottomasti sanoisin. Jos sen 

saa nostettua korkealle, pitkällä aikavälillä tuottohan voi kumuloitua hyvin suureksi. 

Ja vuokratuottoprosentti tietysti myös. Eli ne on tärkeitä, jotta pystyy tekemään 

päätöksiä ja vertailemaan eri sijoituskohteita keskenään.“ (Haastateltava B2) 
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"Tunnusluvuista vuokratuottoprosentti ja oman pääoman tuotto(prosentti). 

Vuokratuotto kuvastaa tiettyä kohdetta, ja sen avulla pystyy vertailemaan vaikka 

muutamaa kiinnostavaa kohdetta tietyllä alueella. Jos vuokratuottoprosentti on 

omasta mielestä huono, niin kaiketi silloin joko vuokra on liian matala, vastike liian 

suuri, tai asunto liian kallis. Ja mahdolliset remonttitarpeet olisi syytä arvioida kans. 

Oman pääoman tuotolla näkee sitten erikseen, millaista tuottoa tulee omalle 

pääomalle, eli se kiinnostaa myös. Ja se ottaa huomioon korot kans, mikä vaikuttaa 

paljon. Eli vähän samalla tavalla kuin kassavirta, niin siinä tulee mukaan juuri ne 

korot kans, ja lyhennys itseasiassa myös.“ (Haastateltava C2) 

 

Oman pääoman tuottoprosentti on merkittävä tunnusluku velkavivulliselle 

asuntosijoittajalle siksi, että se tukee asuntosijoittajan ajattelua nimenomaan sijoitetun 

oman pääoman näkökulmasta, jota vuokratuottoprosentti ja kassavirta eivät kerro. Korkea 

oman pääoman tuottoprosentti mahdollistaa tuottojen kumulatiivisen kasvun korkoa 

korolle -efektin johdosta pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi etenkin korkeaan tai 

maksimaaliseen tuottoon pyrkivän asuntosijoittajan on oleellisempaa käyttää apunaan 

oman pääoman tuottoprosenttia vuokratuottoprosentin ja kassavirran lisäksi, etenkin 

useampaa sijoitusasuntoa tavoiteltaessa (Neuvonen, 2021).  

 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan käynyt ilmi, mikä oli kunkin haastateltavan perimmäinen 

tavoite asuntosijoittamisessa taloudellisten ja ei-taloudellisten tekijöiden näkökulmasta. 

Todennäköisesti osan asuntosijoittajien tavoitteena oli hallinnoida sijoitusasuntoa, joka 

maksaa itse itsensä velattomaksi pitkän ajan kuluessa ja joka täten mahdollistaa paremman 

taloudellisen aseman tulevaisuudessa. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, ettei 

korkea oman pääoman tuottoprosentti ole kaikkien näkökulmasta merkittävin tekijä, vaan 

riittävän hyvän vuokratuoton ja kassavirran saavuttaminen toiminnan ylläpitämiseksi. Yhtä 

lailla teorian mukaan huomionarvoista on, ettei maksimaalisen tai korkean oman pääoman 

tuoton tavoittelu helpota tilanteessa, mikäli vuokraustoiminnasta saatavat tulot eivät riitä 

kattamaan toiminnasta aiheutuvia kuluja  (Heino 2020).  

 

Tutkimustuloksia ja teoreettista näkökulmaa vuokratuottoprosentin ja oman pääoman 

tuottoprosentin osalta tukee tutkimuksen liitteessä 4 esitetty esimerkkilaskelma velan 

vipuvaikutuksesta oman pääoman tuottoon eri vuokratuotto- ja korkoprosenteilla. 
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Esimerkkilaskelmasta voidaan havaita, että oman pääoman tuottoprosentti on sitä 

suurempi, mitä alhaisempi on korkotaso ja mitä korkeampi on sijoitusasunnon 

vuokratuottoprosentti. Vastaavasti, mitä korkeampi on korkotaso ja mitä alhaisempi on 

kohteen vuokratuottoprosentti, sitä alhaisempi on oman pääoman tuottoprosentti. 

Esimerkkilaskelman avulla voidaan todeta, että korkeaa velkavipua on perusteltua käyttää 

tilanteessa, jossa sijoitusasunnon vuokratuottoprosentti ylittää vallitsevan korkotason 

muutamalla prosentilla, riippuen luonnollisesti kunkin asuntosijoittajan 

tuottovaatimuksesta. Yleisesti voidaan todeta, että velkavivun hyödyntäminen on 

kannattavaa tilanteessa, jossa vieraan pääoman sisältämä korko on alhaisempi kuin 

sijoitusasunnosta saatava tuotto. Kaarron (2015, s. 41–42) mukaan korkean velkavivun 

hyödyntäminen on järkiperäistä tilanteessa, jossa sijoituskohteesta saatu tuotto ylittää 

vallitsevan korkotason 2-3 prosentilla.  

 

5.2.3 Asuntosijoittamisen riskit 

 

Velkavivullinen asuntosijoittaminen ei ole mahdollista ilman riskien hyväksymistä ja 

omaksumista, sillä tuotto ja riski kulkevat aina rinnakkain. Riskit ovat 

epävarmuustekijöitä, jotka tiedostamalla ja tunnistamalla asuntosijoittaja kykenee 

valmistautuminaan helpommin tulevaisuuteen (Haight et al. 2005, s. 7). Tutkielman 

empiirisessä osuudessa kartoitettiin haastateltavilta, mitä riskejä velkavivulliseen 

asuntosijoittamiseen sisältyy ennen sijoitusasunnon hankintaa ja vaihtoehtoisesti 

sijoitusasunnon hallinnoinnin aikana.  

 

Tutkimustuloksista havaittiin, että yleisimmin mainitut riskitekijät liittyen ennen 

sijoitusasunnon hankintaa kohdistuivat laskennalliseen riskiin, remonttiriskiin ja asunnon 

sijaintiin liittyvään riskiin. Vastauksissa esitettiin, että laskennallinen riski realisoituu 

helposti tilanteessa, mikäli ei tiedä mitä tekee, tai vaihtoehtoisesti tietää mitä tekee, mutta 

ei ole perehtynyt riittävän hyvin tarkastelun kohteena olevaan sijoitusasuntoon ja sitä 

ympäröivään vuokramarkkina-alueeseen, jolloin riskinä on kohteen tulojen ja menojen 

laskeminen liian korkeiksi tai mataliksi. Teorian mukaan minimoidakseen laskennallista 

riskiä, olisi asuntosijoittajan kannattavaa käyttää sijoitusasuntolaskelmissaan jonkinlaista 

vähennys- tai korotuskerrointa tulojen ja menojen osalta, jotta mielikuva kohteen tuomasta 

tuotosta ei olisi liian optimistinen tai pessimistinen (Haight et al. 2005, s. 16).  
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Haastatteluissa mainittiin erikseen myös remonttiriski ja sijaintiin liittyvä riski, jotka 

käytännössä linkittyvät myös laskennalliseen riskiin. Mikäli potentiaalisen sijoituskohteen 

taloyhtiöön ei ole perehdytty riittävästi tai ollenkaan, todennäköisenä riskinä voidaan pitää 

merkittävien kustannuslisien kasaantuminen tulevaisuudessa. Oleellista on, että 

sijoituskohteen taloyhtiön asiakirjoihin on perehdytty riittävän hyvin, jolloin 

asuntosijoittajan on mahdollista sisällyttää laskelmiin arvioidut kustannuslisät 

lähitulevaisuuden osalta. Vaihtoehtoisesti voi olla hyödyllistä ja kannattavaa, että 

asuntosijoittaja keskittyy analysoimaan yksinomaan kohteita, joissa suurimmat ja 

merkittävimmät korjaus- ja ylläpitotoimenpiteet on jo tehty. Teorian mukaan taloyhtiöön 

kohdistuvat korjaus- ja ylläpitokustannukset voivat vaihdella muutamasta kymmenestä 

eurosta tuhanteen euroon asuinneliötä kohden. Vaihtoehtoisesti asuntosijoittajan on 

mahdollista minimoida riskejä sijoittamalla uudiskohteisiin, joissa korjaus- ja 

ylläpitokustannukset oletetusti realisoituvat vasta kaukana tulevaisuudessa (Orava et al. 

2013, s. 209).  

 

Sijaintiin kohdistuva riski koettiin mahdolliseksi tilanteessa, jossa asuntosijoittaja yliarvioi 

kohteen sijainnin kysyntää, jolloin riskinä on vuokralaisten menettäminen. 

Huomionarvioista on, että sijaintiin kohdistuva riski linkittyy täten vahvasti myös 

teoriassakin esitettyyn tyhjien kuukausien riskiin, jolla tarkoitetaan sijoitusasunnon 

jäämistä ilman vuokralaista lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Samalla voidaan todeta, että tyhjien 

kuukausien riski vaikuttaa oleellisesti sijoituskohteen kassavirtaan, sillä velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa vieraan pääoman aiheuttamat kulut juoksevat riippumatta siitä, onko 

sijoitusasunto vuokrattuna vai ei. Samalla sijaintiin liittyvä riski heijastuu oleellisesti myös 

laskennalliseen riskiin, mikäli mielikuva kohteen sijainnista on liian positiivinen ja jolloin 

sijoituskohteesta saatavat tulot on arvioitu liian optimistisesti. Sijaintiin kohdistuva riski ei 

välttämättä heijastu pelkästään kohteen vuokrattavuuteen, vaan mahdollisesti myös 

vuokran suuruuteen. Riskinä on, että kohteen vuokran suuruus on alun perin arvioitu liian 

korkeaksi, mikä todellisuudessa voi tarkoittaa pakonomaista vuokran alentamista 

parantaakseen tai optimoidakseen kohteen vuokrattavuutta eli käyttöastetta. Teorian 

mukaan asuntosijoittajan tuleekin tutustua sijoituskohteen mikro- ja makromarkkina-

alueeseen riittävän perinpohjaisesti, jotta potentiaalisen sijoituskohteen tunnusluvut on 

mahdollista arvioida ja laskea mahdollisimman tarkasti (Huru et al. 2021, s. 109–110.) 
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Tutkimustulosten perusteella merkittäviksi riskitekijöiksi sijoitusasunnon hallinnoinnin 

aikana koettiin vuokralais-, korko-, vastike-, hinta- ja likviditeettiriski. Yhtä lailla tyhjien 

kuukausien riski ja remonttiriski tunnistettiin mahdollisiksi riskitekijöiksi myös 

sijoitusasunnon hallinnoinnin aikana, ei pelkästään ennen sijoituskohteen hankintaa.  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että vuokralaiseen kohdistuva riski heijastuu ennen kaikkea 

vuokran maksuun ja asunnon kuntoon. Vuorensolan (2020) mukaan vuokralaisriski 

heijastuu ensisijaisesti vieraan pääoman takaisinmaksuun ja täten kohteen kassavirtaan: 

mikäli vuokratuloja ei ole, syntyy vain kuluja. Riskiin on mahdollista varautua 

vuokravakuuden avulla, joka asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan voi 

vastata yhden tai enintään kolmen kuukauden suuruista kuukausivuokraa ja joka tulee 

palauttaa vuokralaiselle vuokrasuhteen päättymisen jälkeen olettaen, että 

vuokrasopimuksessa sovittu kuukausittainen vuokra on maksettu, asuinhuoneistosta on 

pidetty huolta ja se on luovutettu vuokranantajalle vuokrasuhteen päättymisen jälkeen 

vastaavassa kunnossa kuin se oli ennen vuokrasuhteen alkamista. Vastaavasti 

vuokralaisriskiin on mahdollista varautua vakuutuksen avulla, esimerkiksi vaatimalla 

vuokralaista hankkimaan laajan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosineen. Lähtökohtana 

tulee kuitenkin olla juridisesti pätevä vuokrasopimus, jonka voidaan todeta suojaavan sekä 

vuokralaista että vuokranantajaa mahdollisessa ongelmatilanteessa. 

 

Vastauksista kävi ilmi, että sijoituskohteen hallinnoinnin aikana on mahdollista, että korot 

nousevat, mikä käytännössä tarkoittaa menojen lisääntymistä tulojen pysyessä ennallaan. 

Korkotason nousu heijastuu suoraan sijoituskohteen kassavirtaan ja oman pääoman 

tuottoon heikentävästi, jota myös tutkimuksen teoriaosuudessa ja tutkielman liitteiden 

esimerkkilaskelmissa on havainnollistettu. Harkinnanarvoista on, kannattaako 

asuntosijoittajan hyödyntää rahoittajien myöntämiä korkosuojia huolimatta siitä, että 

niiden käytöstä aiheutuu lisäkustannuksia pankkien veloittaman korkeamman koron 

vuoksi. Vaihtoehtoisesti asuntosijoittajan voi olla hyödyllistä käyttää ennen 

sijoitusasunnon hankintaa laatimissa laskelmissaan todellisuutta korkeampaa korkotasoa, 

minkä avulla asuntosijoittaja kykenee määrittämään korkeimman mahdollisen korkotason, 

jolla sijoitustoiminta on vielä kannattavaa kassavirran ja oman pääoman tuoton 

näkökulmasta.  
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Yhtä lailla vastikeriski koettiin potentiaaliseksi riskitekijäksi sijoituskohteen hallinnoinnin 

aikana, joka on kuitenkin osittain asuntosijoittajan ulottumattomissa. Tutkielman 

teoriaosuudessa esitettiin, että vastikkeen nousu vaikuttaa suoraan kohteen kassavirtaan 

negatiivisesti, johon asuntosijoittajan on osittain mahdollista varautua sijoittamalla 

sellaisiin kohteisiin, joiden asunto-osakeyhtiöt omistavat kohteesta asuin- tai 

liikehuoneistoja, jotka samalla toimivat taloyhtiön kuukausittaisina tulon- eli 

kassavirtalähteinä. Vaihtoehtoisesti asuntosijoittajan voi olla kannattavaa sijoittaa suuriin 

kerrostalokohteisiin, joissa usein vastikkeen suuruus suhteessa asuinneliöihin on 

maltillisempi pienempiin asunto-osakeyhtiöihin verrattuna. Huomionarvoista kuitenkin on, 

ettei vastikkeen nousu vaikuta pelkästään kohteen kassavirtaan, vaan myös kohteen 

vuokratuottoon ja oman pääoman tuottoon, kuten tutkimuksen teoriaosuuden 

laskentakaavoissa on esitetty. Yhtä lailla tutkielman liitteistä 1 ja 2 voi tulkita, kuinka 

esimerkkilaskelmassa käytetyn hoitovastikkeen korotus johtaisi välittömästi heikompaan 

kassavirtaan ja vuokratuottoon. Vastaava negatiivinen vaikutus olisi havaittavissa liitteiden 

3 ja 4 osalta kassavirtaan ja oman pääoman tuottoon, mikäli esimerkkilaskelmissa 

käytettäisiin korkeampaa vastiketta, toisin sanoen jolloin esimerkkilaskelmissa käytetty 

vuokratuottoprosentti olisi alhaisempi.  

 

Mahdollinen asunnon arvon aleneminen tunnistettiin yhdeksi asuntosijoittamisen riskiksi. 

Hintariski kohdistuu etenkin asuntosijoittajaan, joka käyttää toiminnassaan yli 70 % 

velkavipua tai joka suunnittelee asunnon myymistä lähitulevaisuudesssa. Sijoitusasunnon 

arvon tilapäinen tai pidempikestoinen lasku voi tarkoittaa käytännössä sitä, että vieraan 

pääoman rahoittajat eli pankit voivat vaatia asuntosijoittajaa lyhentämään lainaa tai 

vaihtoehtoisesti toimittamaan lisävakuuksia menetetyn asunnon arvon laskun vuoksi 

(Orava et al. 2013, s. 199). Riski voidaan nähdä erityisen ongelmallisena tilanteessa, jossa 

muiden likvidien varojen hyödyntäminen on mahdotonta. Lisäksi voidaan todeta, että 

asunnon arvon lasku kohdistuu ainoastaan oman pääoman osuuteen, sillä alkuperäinen 

vieraan pääoman suuruus ja lainanlyhennykset säilyvät ennallaan. Tästä voidaan todeta, 

että asunnon arvon laskiessa oma pääoma on sitä paremmin suojassa, mitä alhaisemmalla 

hinnalla sijoitusasunto on mahdollista hankkia.  

 

"Riskejä on niin paljon kuin muistaa vain luetella. Vuokralainen voi osoittautua täysin 

vääräksi valinnaksi eli aunnolle voi käydä jotain tai vuokra voi jäädä maksamatta. Ja 
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joka tapauksessa pitää olla juridisesti pätevä vuokrasopimus. Asuntojen hinnat voi 

notkahtaa. Korot voi nousta reilustikin, niistä ei koskaan tiedä. Sitten muutenkin 

nurkan takana voi vaania aina mitä tahansa yllätyksiä, tulevia yllätyksellisiä kuluja. 

Oikeastaan korjauksia tulee vastaan satavarmasti, kysymys on vain milloin ja missä 

laajuudessa.“ (Haastateltava A2) 

 

"Vuokralaisvalinta on äärimmäisen tärkeä, siinä on yksi suuri riski, koska 

vuokralainenhan on tavallaan yhteistyökumppani joka mahdollistaa sen koko 

toiminnan. Eikä voi olettaa, että vuokralainen löytyisi aina tai asuisi asunnossa 

24/7/365. Riskinä on tietysti myös se, että on arvioinut esim. vuokran liian korkeaksi, 

tai vastikkeet voi nousta. Esimerkiksi jos tulee joku pidempiaikainen remontti, vaikka 

putki- tai julkisivuremontti mikä kestää vaikka puoli vuotta-vuoden, niin vuokralaisella 

on periaatteessa oikeus pienempään vuokraan. Pitää tiedostaa, että silloin kun velkaa 

käyttää, niin kulut juoksee, mutta yhtäkkiä tulot voikin tippua. Lyhennysvapailla voi 

ehkä sitten tekohengittää tilannetta hetken aikaa. Itsekin olen sortunut ennustamaan 

kustannuksia reilusti alakanttiin, kaikki tämä on pois tuotosta." (Haastateltava B3) 

 

"Ennen asunnon hankintaa riskinä on se, ettet tiedä mitä teet. Et tiedä alueen 

vuokramarkkinahintaa, et ole selvittänyt taloyhtiön kuntoa, aliarvioit korkojen 

vaikutuksen ja niin edelleen. Sijainti voi olla täysin yläkanttiin arvioitu etkä saakaan 

hyvää vuokralaista. Eli oikeastaan, että olet laskenut koko homman täysin pieleen. 

Toiminnan aikana vuokraat kelle tahansa, vuokraat alle käyvän vuokrahinnan. Ja jos 

päätätkin lopettaa koko homman ja haluat asunnosta eroon, niin ei se käy tuosta vain 

nopeasti. Verrattuna esimerkiksi osakkeisiin jotka pystyy myymään periaatteessa 

nappia painamalla. Tai jos haluat jatkaa toimintaa mutta ei olekaan aikaa, kai sekin 

on jonkinlainen riski. Aikaa kuluu paljon siihen, että perehtyy asuntojen tietoihin, 

rahoituksen suunnittelu, rahoittajien kanssa keskustelu, omien tavoitteiden ja 

strategian pohtiminen. Voisi miettiä myös ulkopuolista kumppania, vaikka heille 

vähän joutuisi maksamaankin. Ja ne ylimääräiset kustannukset voisi ottaa huomioon 

jo asuntoja tutkiessa, ja sen perusteella etsiä ja laskea sopivaa kohdetta.“ 

(Haastateltava C2).   
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Teoriasta poiketen riskiksi tunnistettiin sijoitusasunnon hallinnointiin liittyvä ajankäyttö. 

Käytännössä voi olla mahdollista, että sijoitusasunnon hallinnointi vaatii niin huomattavaa 

ajankäyttöä ja panostusta, ettei todellisia mahdollisuuksia hallinnointiin ole. Vastauksissa 

nousi esiin, että asuntosijoittaminen on nykyään hyvin asiakaslähtöistä ja vuokralaiset ovat 

vaativia. Asuntosijoittamista voidaan kuvata palveluammattina, jossa vuokranantajan tulee 

olla läsnä ja tavoitettavissa kysymysten ja ongelmien ilmaantuessa. Käytännössä 

hallinnoinnin ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle on mahdollista, joka kuitenkin 

kasvattaa kuluja ja täten pienentää kohteen lopullista tuottoa. Vaihtoehtoisesti 

hallinnoinnin ulkoistaminen osaksi ulkopuoliselle pienentää ajankäyttöön liittyvää 

riskitekijää, joka samalla kasvattaa kuluja ja pienentää tuottoa, mutta vähemmässä 

suhteessa kokonaisvaltaiseen ulkoistukseen verrattuna. Vaihtoehtona voi myös olla 

sijoitusasunnon hankinta sellaiselta alueelta, minkä välittömässä läheisyydessä itse asuu, 

jolloin hallinnointi todennäköisesti helpottuu. Lisäksi voidaan päätellä, että sijoitusasunnon 

hankinta oman kaupungin tai kunnan mikromarkkinalta edesauttaa muiden riskitekijöiden, 

kuten laskennallisten ja sijaintiin liittyvän riskin pienentämistä. 

 

Teoriasta poiketen yllättävää oli, ettei inflaatioriskin olemassaoloa mainittu. Inflaatioriskin 

mainitsematta jättäminen voidaan olettaa johtuvan siitä, että haastateltavien asuntojen arvot 

ovat kasvaneet suhteessa yleisen hintatason kanssa, minkä vuoksi vuosien saatossa 

tapahtunut inflaatio ei ole suoranaisesti kohdistunut tutkimuksen haastatteluissa mukana 

olleisiin asuntosijoittajien kohteisiin negatiivisesti. Lisäksi osa haastateltavista oli toiminut 

asuntosijoittajina lyhyen aikaa, joka voi tarkoittaa sitä, ettei osalla haastateltavista ollut 

ehtinyt karttua todellista käytännön kokemusta tai näkemystä siitä, miten asuntojen 

hintojen kehitys käyttäytyy inflaation eli yleisen hintatason kohoamisen kanssa. Teorian 

mukaan asuntojen suojautuminen inflaatiota vastaan riippuu hyvin pitkälti kohteen 

sijainnista, mutta etenkin historiallisiin hintatilastoihin nähden asuntojen hinnat ovat 

kasvaneet tai vähintääkin säilyttäneet arvonsa. (Kaarto 2015, s. 201–202). 

 

Kysyttäessä haastateltavilta erikseen, mitkä ovat suurimmat riskitekijät kassavirtasijoittajan 

ja arvonnoususijoittajan näkökulmasta, saatiin vastauksiksi yhteneviä vastauksia yleisiin 

riskitekijöihin verrattuna. Sekä kassavirtasijoittajan että arvonnousuun keskittyvän 

sijoittajan osalta suurimmaksi riskitekijäksi koettiin laskennalliset riskitekijät, jota voidaan 
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osittain perustella sillä, että asuntosijoittamisessa laskelmat perustuvat osittain 

tulevaisuuden ennusteisiin. 

 

Tutkimustulosten perusteella arvonnousuun liittyvän riskin nähtiin laskennallisen riskin 

lisäksi olevan läheisesti kytköksissä tutkimuksessa aiemmin käsitellyn hinta- ja 

sijaintiriskin kanssa. Laskennallisen riskin lisäksi kassavirtaan liittyvinä riskeinä nähtiin 

ensisijaisesti vuokralais- ja remonttiriski. Kassavirtariski ilmeni muun muassa 

maksukyvykkyyteen liittyvinä ongelmatilanteina. Mikäli sijoituskohteen tulot alittavat 

toiminnasta aiheutuvat kulut, täytyy sijoituskohteen kassavirtavajetta kompensoida muilla 

keinoin tai vaihtoehtoisesti pyrkiä kasvattamaan tuloja suhteessa menoihin, joka saattaa 

koitua haastelliseksi. Vaihtoehtona voi olla myös vieraan pääoman nopeampi 

takaisinmaksu, jolloin kuukausittaiset lainanhoitokulut alenevat pienentäen sijoituskohteen 

kassavirtarasitetta, mutta ongelmaksi voi kuitenkin koitua ylimääräisten likvidien varojen 

hankinta vieraan pääoman lyhentämistä varten. Toisaalta, vaikka nopeampi takaisinmaksu 

osan lainan osalta olisi mahdollista, saattaa ongelmaksi muodostua kohteen kannattavuus 

oman pääoman tuoton näkökulmasta, sillä kohteeseen sijoitetun oman pääoman kasvaessa 

alenee samalla oman pääoman tuotto. Yleisesti haastattelujen perusteella koettiin, että 

kassavirtaan kohdistuva riski toteutuu helpoiten tilanteessa, jolloin toiminnasta aiheutuvat 

kulut on arvioitu huomattavasti todellisuutta alhaisemmiksi, minkä vuoksi laskelmiin 

sisällytetyt kulut olisi syytä arvioida mieluummin hieman liian korkeiksi kuin mataliksi.  

 

"Kassavirtaan liittyen voi olla niin, että vuokratuotto on laskettu aivan liian korkeaksi 

ja sitä kautta velkavipu mitoitettu vääräksi. Sitä kautta sitten kassavirta voi olla 

reilustikin pakkasella, eikä pystykään suoriutumaan maksuista. Jälkikäteen sellaista 

tilannetta on vaikea kompensoida. Pitäisi maksaa velkaa pois tai nostaa vuokraa 

reilusti. Vuokran nostamiseen jos luottaa niin riippuu hieman, mutta sanotaan että 

puhutaan varmaan muutamasta kympistä, eli ei oikein auta. Lainaa voi maksaa sitten 

pois, mutta jos velkaa on otettu suhteessa paljon tai maksimit, niin pitää olla myös  

ylimääräistä jolla lyhentää. (Haastateltava A2) 

 

"Riskit arvonnousussa on siinä että olettaa ja uskottelee liikaa. Tai olettaa että arvo 

pysyy ennallaan. Kaikki on lopulta pois viivan alta. Sijaintikin voi olla aluksi hyvä ja 

luottaa sen kautta arvonnousuun. Tietty alue voi kehittyä huonompaan suuntaan ihan 
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oikeasti, ja arvo pudota sitä kautta. Tässä kaupungistumisessahan on monilla kunnilla 

just käynyt niin. Kassavirrassa riskit ehkä siinä, että aliarvioi kulut. Voi olla vaikka 

uusi asunto ja olettaa ettei remontteja tule. Mutta sitten kun tulee, niin kassavirtahan 

tulee heti huonommaksi koska kulut kasvaa.“ (Haastateltava C1)  

 

Tutkimuksessa haastateltavia pyydettiin myös esittämään esimerkkejä siitä, kuinka he 

huomioivat ja varautuvat riskeihin käytännössä. Osa haastateltavista esitti jo tutkimuksen 

teoriaosuudessa ja empiirisessäkin osuudessa esitettyjä näkemyksiä ja pohdintoja siitä, 

kuinka sijoitusasuntolaskelmissa on oleellista välttää liiallista optimistisuutta tulojen ja 

menojen osalta. Lisäksi hyödyllisenä nähtiin vuokranantaja-vuokralais -suhteeseen 

panostaminen turhien ongelmien poissulkemiseksi keskittymällä muun muassa pitkiin 

vuokralaissuhteisiin, joka samalla edesauttaa jatkuvien tulojen saamisen ja kassavirran 

turvaamisen. Aiheellisiksi toimintatavoiksi nähtiin muun muassa vuokralaisen tapaaminen 

kasvotusten sekä vakuutuksen ja takuuvuokran huomioiminen. Lisäksi luottotietojen 

tarkistaminen koettiin lähes kaikkien vastausten perusteella välttämättömäksi, jotta 

asuntosijoittaja kykenee varmistamaan vuokralaisen maksukyvyn eli turvaamaan 

sijoituskohteen kuukausittaiset tulot. Yhden haastattelun pohjalta opiskelijoiden, 

eläkeläisten ja pariskuntien nähtiin olevan varmimpia tulonlähteitä, joskaan 

kokonaisvaltaisia yleistyksiä ei tämän perusteella voida tehdä.  

 

Lisäksi asunto-osakeyhtiön nyky- ja tulevaisuuden tilaan perehtyminen eri asiakirjojen 

avulla koettiin elintärkeäksi, jotta tuleviin kustannuksiin on mahdollista varautua ja 

yllätyksellisiltä kuluilta on mahdollista välttyä. Mainittuja asiakirjoja ovat jo tutkimuksen 

teoriaosuudessakin esitetyt yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma, kunnossapitotarveselvitys 

ja asunto-osakeyhtiölain vaatima isännöitsijätodistus. Lisäksi koron nousulta 

suojautuminen koettiin osan haastattelujen perusteella kannattavaksi tai 

harkinnanarvoiseksi vaihtoehdoksi huolimatta siitä, että korkosuojan hyödyntäminen 

aiheuttaa lisäkustannuksia. Siitäkin huolimatta, tutkimuksen teoriaosuudessakin mainitut 

eri suojautumiskeinot koron nousua vastaan voivat kuitenkin olla hyödyllisiä, mikäli 

haluaa varmasti suojautua mahdolliselta koronnousulta pitkällä aikavälillä. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan myös havaita, kuinka yksi haastateltavista harjoitti 

asuntosijoittamista yhdessä toisen kanssa yksin toimimisen sijaan. Yhdessä toimimisen 

voidaan päätellä olevan hyödyllinen toimintamuoto ennen kaikkea riskien jakamisen ja 
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vaaditun ajankäytön näkökulmasta huolimatta siitä, että sijoituskohteen lopullinen tuotto 

jouduttaisiinkin jakamaan. Tilanne voi samalla oman ja vieraan pääoman näkökulmasta 

mahdollistaa sen, että yhden sijoituskohteen sijaan on mahdollista hankkia kaksi tai 

useampi sijoitusasunto.    

 

"Sijoitusasuntoa kun etsin niin piti olla rehellinen itselleen. Laskea sillä tavoin, että 

mieluummin kulut hieman ylä- kuin alakanttiin. Ja sit taas tulot mahdollisimman 

realistiset. Vuokralaisen tapaan aina kasvotusten ja tarkistan luottotiedot. 

Ylimääräistä rahaa pitää aina olla tulevaisuuden varalle. Taloyhtiön papereihin 

tutustuin huolella. Sitten loppu selviääkin oikeastaan vain tekemällä, ei kaikkea pysty 

ennustamaan. Vakuutukset ja takuuvuokrat pitää olla kunnossa myös." (Haastateltava 

A2) 

 

"Riskejä pystyy vähentämään jo sillä, että huolehtii vuokralaisesta. Ja yrittää 

panostaa pitkiin ja hyviin vuokralaissuhteisiin. Ja sijoittaa mielellään sellaisiin 

kohteisiin, joissa kalliit remontit on jo tehty.“ (Haastateltava B2) 

 

"Useampi asunto kun on ja velkaa, niin riskit on aina hieman suuremmat. Sen takia 

teen tätä mieluummin yhdessä kuin yksin, jaetaan ilot ja surut. Velkavipua ei koskaan 

käytetty maksimia, jotta jäi joustovaraa. Niitä yllätyksiä tulee kuitenkin matkan 

varrella vaikka kuinka olisi selvittänyt. Sen takia pitää olla taloudellista suojaa 

takataskussa. Siis laskettiin ihan et mitä käy jos korot nousee muutaman prosentin. Ja 

todettiin ettei kestä, sen takia otettiin korkosuoja osaan asuntoihin, ei haittaa vaikka 

korko nousisi kymmeneen prosenttiin, me ei makseta yli kahden prosentin korkoa 

kumminkaan. Ja se vuokralaisen valinta pitää aina mennä nappiin. Siitä ei koskaan 

tiedä, mut luottotiedot nyt ainakin tarkistaa ja vähän juttelee paikan päällä niin pystyy 

arvioimaan aika paljon. Opiskelijat, eläkeläiset, pariskunnat, niihin tähdätään.“ 

(Haastateltava C2) 

 

Lopuksi haastateltavilta tiedusteltiin näkemyksiä asuntosijoittamisen tulevaisuuden 

riskeihin. Vastaukset olivat hyvin yhteneviä ja johdonmukaisia aiemmin esitettyjen riskien 

kanssa. Lisäksi kuitenkin havainnollistettiin, kuinka koronaepidemia on saattanut vaikuttaa 

vuokralaisten yleiseen vaatimustasoon etenkin asuttavuuden kannalta. Mahdollista on, että 
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tulevaisuudessa vuokralaiset vaativat asunnon kunnolta ja koolta enemmän kuin tähän asti, 

ennen kaikkea lisääntyneen kotona olon ja etätyön johdosta. Mahdollinen yleinen 

vaatimustason kasvu saattaa johtaa tilanteeseen, jossa asuntosijoittajan tulee huomioida ja 

varautua kasvaviin ylläpitokustannuksiin asunnon kunnon osalta.  

 

Yhtä lailla myös korkojen nousun sekä verotukseen liittyvien kysymysten nähtiin olevan 

vain arvuuteltavissa, jotka linkittyvät tutkimuksessa jo esitettyihin poliittisiin ja 

laskennallisiin riskeihin. Lisäksi tutkimustuloksista selvisi, että vuokralaiset osaavat vaatia 

nykyään ripeää palvelua ja huolenpitoa, minkä vuoksi asuntosijoittaminen voidaan 

enenevissä määrin nähdä asiakaskeskeisenä toimintana tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi 

tutkimuksessa aiemmin havainnollistettu ajankäyttöön liittyvä riski on oleellista huomioida 

tulevaisuudessakin sekä yhtä että useampaa sijoitusasuntoa pohdittaessa. 

Tutkimustuloksissa mainittiin myös, että materiaalien hintojen nousu on vaikuttanut 

asunto-osakeyhtiöiden korjaus- ja ylläpitokustannuksiin, ja niiden todellinen vaikutus 

kuluihin selviää vasta tulevaisuudessa. Tästä voidaan päätellä, että tulevaisuuden remontti- 

ja vastikeriskeihin on mahdollista varautua jatkossakin laskemalla ja arvioimalla kulut 

hieman liian korkeiksi, jolloin myös laskennallista riskiä on mahdollista pienentää.  

 

"Uskon, että samat riskit säilyy tulevaisuudessakin. Korkojen noususta on ollut paljon 

viime aikoina puhetta, mitä keskuspankit tekee niin se jää nähtäväksi. Ja verotus on 

kans yksi kysymysmerkki, siihenhän liittyy ainakin verovähennykset ja pääomaverotus. 

Vuokraaminen on aika asiakaskeskeistä tänä päivänä ja vuokralaiset on aika vaativia. 

Tuntuu, ettei riitä enää, että omistaa asunnon hyvällä sijainnilla. Sen pitäisi olla 

todella hyvässä kunnossa kans.“ (Haastateltava A1) 

 

"Se mikä toimi kaksi vuotta sitten ennen koronaa, tai 10 vuotta sitten, ei välttämättä 

toimi enää tänä päivänä, tai nyt, tai tulevaisuudessa. Pitkään on puhuttu, että yksiöt ja 

kaksiot on niitä parhaimpia. Korona on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että ihmiset 

viettää paljon enemmän aikaa kotona, ja tekee etätöitä kans. Saa nähdä miten yksiöt 

ja kaksiot menee vuokralle jatkossa, vai aletaanko vaatimaan enemmän tilaa. 

Korkojen nousua on kans mielenkiintoista seurata, tai mitä niille käy. Ja samaten 

asuntojen hinnat, miten ne kehittyy ja mihin suuntaan. Niihin ei oikein voi vaikuttaa.“ 

(Haastateltava A3) 
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"Tuskin nykyiset riskit ainakaan häviää minnekään. Uutena näkökulmana ehkä 

korjauskustannukset tulevaisuudessa, nythän materiaalit on kallistuneet aika lailla, 

niistä todellisista kustannuksista ei koskaan tiedä. Ja jos korot lähtee nousuun, niin 

mitä tapahtuu asuntojen hinnoille.“ (Haastateltava C2)   

 

Yllättävintä tutkimustuloksissa kuitenkin oli, ettei yksikään haastateltavista maininnut 

suurimman riskin olevan useamman riskin yhtäaikainen toteutuminen, tai vaihtoehtoisesti 

kaikkien riskien toteutuminen samanaikaisesti. Lisäksi velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa yksi merkillepantava riski on myös se, ettei menetä vain sijoittamaa 

omaa pääomaa, vaan häviää enemmän kuin alun perin omisti. Riski voi käytännössä 

tapahtua useamman riskin realisoituessa yhtäaikaisesti, jolloin sijoitusasunnon voi joutua 

myymään pahimassa tapauksessa hankintahintaa alhaisemmalla hinnalla. Velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa eli pankkien myöntämää vierasta pääomaa hyödynnettäessä kyseinen 

riski on teoriassa ja käytännössä kuitenkin mahdollista (Sjögren 2021). 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset  
 

Tässä pääluvussa esitetään työn yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset.  

 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli perehtyä velkavivulliseen asuntosijoittamiseen aloittavan 

asuntosijoittajan näkökulmasta tuomalla esiin asuntosijoituksen menestykselliseen 

toteutukseen vaadittavia elementtejä, mitkä aloittavan asuntosijoittajan tulee ottaa 

huomioon ennen ensimmäisen sijoitusasunnon hankintaa. Näkökulmana tutkielmassa 

käytettiin suoraa asuntosijoittamista kerrostaloyksiöihin tai -kaksioihin yksityisenä 

henkilönä. Tutkielman tavoitteena oli vastata tutkimuskysymykseen: mitä aloittavan 

asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon sijoitusasuntoa hankkiessa onnistuakseen 

velkavivullisessa asuntosijoituksessa?  

 

Tutkielmassa hyödynnettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja aineistonkeruumenetelmänä 

hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimuksessa mukana olleet 

kahdeksan haastateltavaa olivat velkavipua käyttäviä asuntosijoittajia, jotka valikoitiin 

diversiteetti huomioiden, joista sijoitusasuntojen määrällä oli keskeisin painoarvo 

haastateltavia rajatessa. Tutkimuksen haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin avulla peilamalla tutkimusaineistoa tutkielmassa esitettyyn teoreettiseen 

viitekehykseen tuoden samalla esiin näkökulmia ja kokemuksia todellisesta elämästä.  

 

Teoriassa esitetyn näkemyksen mukaan sijoitusasunnon valintaan vaikuttavia tekijöitä on 

monia ja valintakriteerien tulee perustua kunkin asuntosijoittajan henkilökohtaiseen 

strategiaan. Sijoitusasunnot ovat heterogeenisiä ja sijoitusasunnoiksi soveltuvat asunnot 

poikkeavat toisistaan huomattavasti, mutta yhtä lailla asuntosijoittajat eroavat toisistaan 

sen mukaan, mitkä ovat tavoitteet, mitä arvostaa ja mistä on valmis maksamaan. (Eerola & 

Lyytikäinen 2015, s. 74–75; Keller 2005, s. 28–31.) Tutkimustulosten perusteella 

merkityksellisimmät sijoitusasunnon valintaan vaikuttavat tekijät olivat sijoitusasunnon 

sijainti, koko, hinta sekä asunto-osakeyhtiön nykytila, tulevaisuuden näkymät ja 

vakavaraisuus. 
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Kaarron (2015, s. 67–68) mukaan asuntosijoittamisessa tavoitteena voi olla taseen 

nettovarallisuuden rakentaminen mahdollisen arvonnousun avulla tai vaihtoehtoisesti 

keskittyminen positiiviseen kassavirtaan vuokraustoiminnan avulla. Tutkimustuloksista 

kävi ilmi, että valtaosa asuntosijoittajista painotti positiivisen kassavirran merkitystä ja 

vähemmistö sen sijaan keskittyi asuntojen arvonnousuun, mikä samalla kuitenkin nähtiin 

spekulatiivisena ja epävarmana.  

 

Teoriassa havainnollistettiin, että velkavivullisessa asuntosijoittamisessa käytetään apuna 

tunnuslukuja ja laskelmia, joiden avulla eri sijoitusasuntokohteiden välinen vertailu on 

mahdollista, ja joiden avulla eri sijoituskohteet on mahdollista asettaa 

paremmuusjärjestykseen (Ylänen 2021). Sekä teoriasta että tutkimustuloksista selvisi, että 

velkavivullisessa asuntosijoittamisessa sekä vuokratuottoprosentin että 

kassavirtalaskelman laatiminen on erittäin tärkeää, sillä sijoituspäätöksen tulee perustua 

johonkin prosentuaaliseen tai euromääräiseen lukuun, jonka tulee vastata asuntosijoittajan 

kriteerejä ja vaatimuksia. French (2019, s. 323–324) mukaan oman pääoman 

tuottoprosentti on erittäin merkityksellinen etenkin velkavipua käyttävän asuntosijoittajan 

näkökulmasta, sillä vieraan pääoman käyttö mahdollistaa oman pääoman tuoton 

kasvattamisen ja samalla tunnusluku ottaa huomioon vieraan pääoman käytöstä aiheutuvat 

kulut, joita yleisimmin käytetty vuokratuottoprosentti ei huomioi. Tutkimustuloksista 

kuitenkin kävi ilmi, että oman pääoman tuottoprosentti havaittiin yllättävän 

tuntemattomaksi käsitteeksi ja tunnusluvuksi haastateltavien keskuudessa.  

 

Asuntosijoittamiseen kohdistuu erinäisiä riskitekijöitä, jotka asuntosijoittajan tulee 

kartoittaa ja ottaa huomioon omassa toiminnassaan (Haight et al. 2005, s. 7). 

Tutkimustulosten perusteella oleellisimmat riskitekijät velkavivullisen asuntosijoittajan 

näkökulmasta liittyivät sekä asunnon hallinnointiaikaan että ennen sijoitusasunnon 

hankintaa liittyvään ajankohtaan.  
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6.2 Johtopäätökset 

 

Empiiristen tutkimustulosten perusteella velkavivullisen asuntosijoittamisen voidaan todeta 

olevan perusteltu ja mahdollistavan kannattavan sijoitusmuodon, mikäli tiedostaa tuottoon 

ja riskeihin vaikuttavat tekijät sekä huomioi ja varautuu niihin omassa toiminnassaan. 

Asuntosijoittamisen keskuudessa ei vallitse yhtä ainoaa absoluuttista totuutta tai tapaa 

toimia, vaan asuntosijoittajat itse määrittävät tavoitteet, tuottovaatimukset sekä lähestymis- 

ja toimintatavan omalle toiminnalleen. Velkavivullinen suora asuntosijoittaminen tarjoaa 

hajauttamisen hyödyn muiden sijoitusmuotojen rinnalla, mutta on kaukana passiivisesta 

sijoitusmuodosta. Suora asuntosijoittaminen edellyttää minimissään tuottoon ja riskeihin 

vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä, sijoituskohteen etsintää ja analysoimista, 

tunnuslukujen laskemista, rahoitusratkaisujen vertailua ja analysoimista vieraan pääoman 

osalta sekä sijoituskohteen hallinnointia.   

 

Velkavivulliseen asuntosijoittamiseen liittyy vahvasti kassavirran ja arvonnousun käsitteet. 

Kassavirran lopulliseen merkitykseen vaikuttaa olennaisesti, tavoitteleeko asuntosijoittaja 

vahvaa positiivista kassavirtaa, sijoituskohteen mahdollista arvonnousua vai näiden 

yhdistelmää. Vahva kassavirta edellyttää jatkuvaa ylijäämäistä tulovirtaa, sen sijaan 

negatiivinen kassavirta voi olla perusteltua, mikäli uskoo sijoituskohteen arvonnousuun 

pitkällä aikavälillä. Negatiivinen kassavirta johtaa tilanteeseen, jossa sijoitusasunnon 

aiheuttama alijäämäinen rahavirta tulee kompensoida asuntosijoittajan toimesta muilla 

keinoin. Sijoitusasunnon mahdollinen arvonnousu on spekulatiivista, mihin uskominen ja 

luottaminen voi oikeuttaa heikomman kassavirran hyväksymisen. Useampaa 

sijoitusasuntoa tavoiteltaessa kokonaisuudella on kuitenkin oleellisempi merkitys 

verrattuna yksittäisen sijoitusasunnon omistamiseen. Omistettaessa useampi asunto, voi 

tilanteesta riippuen yksi tai useampi sijoituskohde olla kassavirtanegatiivinen kuitenkin 

siten, että kaikkien sijoitusasuntojen yhteenlaskettu kassavirta on positiivinen.  

 

Tutkimustulosten ja tutkielmassa havainnollistettujen esimerkkilaskelmien perusteella 

kassavirta on sitä merkityksellisempi, mitä korkeampi velkavipu on käytössä. Korkeaa 

velkavipua käytettäessä kassavirta on sitä heikompi, mitä alhaisempi on kohteesta saatu 

vuokratuotto, mitä suurempi on vallitseva korkotaso ja mitä lyhyempi vieraan pääoman 

takaisinmaksuaika on käytössä. Sen sijaan kassavirta on sitä positiivisempi, mitä pidempi 
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on takaisinmaksuaika, mitä korkeampi on sijoitusasunnon vuokratuotto sekä mitä 

alhaisempi on käytetty velkavipu ja vallitseva korkotaso. Samalla tutkimustuloksista 

selvisi, että velkavipua käytettäessä tulonhankkimislainan tyypillä ja mahdollisella 

korkosuojalla on osittainen vaikutus kohteen kassavirtaan, joka asuntosijoittajan tulee 

myös huomioida. Vapaaehtoinen korkosuoja heikentää kohteen kassavirtaa korkeampien 

korkojen vuoksi, mutta samalla pienentää koronnousuun kohdistuvaa riskiä. Yhtä lailla 

verovähennyskelpoisten erien huomioimisella havaittiin olevan selkeä vaikutus kohteen 

kassavirtaan. Verovähennyskelpoisten kulujen merkitseminen vaikuttaa kassavirran ohella 

lopulliseen tuottoon, sillä alhaisemmat pääomatulot tarkoittavat alhaisempaa pääomaveroa. 

Tästä johtuen yksittäistenkin verovähennyskelpoisten kulujen huomioiminen on 

merkityksellistä.  

 

Sekä teorian että tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa velkavivun suuruus, vieraan pääoman määrä, vuokratuotto, 

kassavirta, korkotaso ja oman pääoman tuotto ovat saumattomassa yhteydessä toisiinsa. 

Tutkimustuloksissa esitettyjä näkemyksiä ja tutkielman teoriaosuudessa havainnollistettuja 

näkökulmia tukivat tutkijan laatimat esimerkkilaskelmat. Velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa velkavivun suuruudella ja vieraan pääoman määrällä on olennainen 

vaikutus sekä tuottoon että riskeihin. Tutkielman empiirisen osuuden ja 

esimerkkilaskelmien perusteella velkavipu toimii moitteettomasti sijoituskohteen 

vuokratuoton ollessa riittävän korkea ja vallitsevan korkotason ollessa riittävän alhainen. 

Vastavuoroisesti velkavipu kääntyy asuntosijoittajaa vastaan vuokratuoton ollessa liian 

alhainen ja vallitsevan korkotason ollessa liian korkea. Sekä vuokratuoton että oman 

pääoman tuoton näkökulmasta voidaan todeta, että korkean tai maksimaalisen velkavivun 

käyttö on järkiperäistä ainoastaan tilanteessa, jossa vuokratuotto ylittää vallitsevan 

korkotason muutamalla prosentilla.  

 

Tutkimustulokset ja esimerkkilaskelmat osoittivat, että velkavivun, kassavirran, 

vuokratuoton ja oman pääoman tuoton käsitteiden ymmärtäminen ei ole riittävää 

asuntosijoitustoimintaa harjoittaessa, vaan tunnuslukujen laskeminen sijoitusasunnon 

osalta on välttämätöntä onnistuakseen velkavivullisessa asuntosijoittamisessa.  
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Asuntosijoittamisessa erinäiset tunnusluvut ja laskelmat ovat lopulta ainoastaan valintaa 

ohjaavia kriteerejä lukujen ja tuoton näkökulmasta. Tunnuslukujen laskemisen ja 

analysoimisen lisäksi asuntosijoittajan tulee luonnollisesti hankkia varsinainen 

sijoitusasunto. Riippumatta siitä, painottaako kassavirtaa, spekulatiivista arvonnousua vai 

näiden yhdistelmää, asuntosijoittajan tavoite ja päämäärä määrittävät sijoituskohteen 

valintaa ohjaavat valintakriteerit. Valintakriteerit ovat tekijöitä, jotka asuntosijoittajan tulee 

ottaa huomioon velkavivullisessa asuntosijoittamisessa; ne vaikuttavat viime kädessä 

tuottoon ja niiden huomioimatta jättäminen kasvattaa riskejä. Tutkimustuloksista selvisi, 

että merkittäviä sijoitusasunnon valintaan vaikuttavia kriteerejä olivat asunnon sijainti, 

koko, hinta, huoneiston kunto sekä taloyhtiön nykytila, tulevaisuuden näkymät ja 

taloudellinen vakavaraisuus, jotka asuntosijoittajan tulee huomioida ennen sijoitusasunnon 

hankintaa.  

 

Tutkimustuloksista selvisi, että sijoitusasunnon sijainnilla ja yleisellä kunnolla on suora 

vaikutus kysyntään ja vuokrattavuuteen eli käyttöasteeseen, jotka vaikuttavat suoraan 

kohteen kassavirtaan. Toisaalta, sijoitusasunnon sijainnilla on myös suora vaikutus kohteen 

vuokratuottoon. Yleisesti kaupunkien tai kuntien keskusta-alueet ovat suosittuja, mutta 

asuntojen korkeampien hintojen vuoksi vuokratuottoprosentit saattavat olla alhaisempia 

verrattuna syrjäisiin alueihin, joissa taas kysyntä saattaa olla alhaisempaa. 

Tutkimustuloksista selvisi, että uudiskohteet parantavat useimmiten kysyntää huolimatta 

asunnon sijainnista, mikä selittyy huoneiston ja taloyhtiön hyvällä kunnolla sekä 

huolettomuudella. Sijoitusasunnon hinta havaittiin oleelliseksi valitaa ohjaavaksi 

kriteeriksi, sillä velkavipua käyttävän asuntosijoittajan näkökulmasta sillä on suuri 

vaikutus tunnuslukuihin, käytettävissä olevaan velkavivun ja vieraan pääoman suuruuteen 

sekä lopulta lainanhoitokuluihin ja oman pääoman tuottoon. Yhtä lailla taloyhtiön kunto ja 

vakavaraisuus ilmenivät merkittäviksi tekijöiksi. Kustannuksiltaan suurimpien remonttien 

ollessa jo tehdyt, minimoituvat kustannukset ja yllätykselliset kunnossapitotoimenpiteet 

tulevaisuuden osalta. Erinäisten remonttien ja korjaustoimenpiteiden tullessa akuuteiksi, 

ovat kustannukset huoneistoa kohden sitä pienemmät, mitä pienempi asunto on kyseessä, 

sillä taloyhtiöön kohdistuvien korjaustoimenpiteiden kustannukset jakautuvat 

asuinneliöiden mukaan, joka selitti sijoitusasunnon koon merkitystä. Yhtä lailla 

asuinneliöiden vaikutusta korosti se, että useimmiten pienemmät asunnot tuottavat 
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paremmin suhteessa isompiin asuntoihin vastikkeiden ja hintojen ollessa alhaisemmat. 

Lisäksi pienempien asuntojen todettiin olevan kysytympiä isompiin asuntoihin verrattuna.  

 

Tutkimustuloksista selvisi, että merkityksellisimmät riskitekijät liittyen ennen 

sijoitusasunnon hankintaa kohdistuivat laskennalliseen riskiin sekä remontti- ja 

sijaintiriskiin. Keskeisimmät riskitekijät sijoitusasunnon hallinnoinnin aikana kohdistuivat 

vuokralaiseen, korkotasoon, vastikkeeseen, hintaan, ajankäyttöön ja likviditeettiin. 

Tutkimustuloksissa esille tulleet riskit olivat yhteneviä tutkielman teoriaosuudessa 

esitettyjen riskien kanssa, poislukien teoriassa esitetty inflaatioriski. Teoriasta poiketen 

tutkimustuloksista kuitenkin nousi esiin ajankäyttöön liittyvä riski. Tutkimustuloksista 

poiketen teoriassa kuitenkin mainittiin, että asuntosijoittajan kannalta merkittävin riski on 

kaikkien vaihtoehtoisten riskien samanaikainen toteutuminen, mikä asuntosijoittajan on 

syytä tiedostaa.  

 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimusta velkavivullisesta asuntosijoittamisesta on hyödyllistä jatkaa myös 

tulevaisuudessa johtuen ennen kaikkea asuntosijoittamisen yhteiskunnallisesta suosiosta. 

Jatkotutkimusta olisi hyödyllistä kartoittaa eri yhtiömuotojen näkökulmasta yksityisen 

henkilön sijaan, toisin sanoen miten eri yhtiömuotojen kautta harjoitettu 

asuntosijoittaminen eroaa yksityisestä henkilöstä ja onko se edes hyödyllistä tai 

kannattavaa. Toiseksi, jatkotutkimusta voisi tehdä yksinomaan sen osalta, millä keinoin 

kasvattaa asuntosijoitustoimintaa ja asuntojen määrää huolimatta siitä, harjoittaako 

sijoitustoimintaa yksityisenä henkilönä vai eri yhtiömuotojen kautta. Lisäksi 

jatkotutkimusta olisi hyödyllistä suorittaa eri kaupunkien sijoitusasuntojen 

mahdollistamien tuottojen näkökulmasta: mitkä kaupungit tarjoavat parhaat tuotot ja 

kuinka hallinnoida kustannustehokkaasti sellaisia sijoitusasuntoja käytännössä, jotka 

sijaitsevat kaukana omasta vakituisesta asuinalueesta.  

 

Jatkotutkimusehdotuksia ajatellen, tämän tutkielman katsotaan tarjonneen perusteellisen, 

yksityiskohtaisen ja luotettavan analyysin velkavivullisesta asuntosijoittamisesta aloittavan 

asuntosijoittajan näkökulmasta, jota on mahdollista hyödyntää jatkotutkimuksissa. 
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Yksinomaan tämän tutkielman avulla aloittava ja velkavipua hyödyntävä asuntosijoittaja 

saa avukseen menestykselliseen asuntosijoittamiseen vaadittavia näkökulmia, jotka 

aloittavan asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon ennen velkavivullisen sijoitusasunnon 

hankintaa.  
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Liitteet 
 

Liite 1: Vuokratuotto-% ja ROE-%. Esimerkkilaskelmassa on käytetty 100 000 EUR 

velattoman asunnon hintaa, 25 vuoden annuiteettilainaa ja 3 % kokonaiskorkoa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkavipu Velkavipu 
0 % 

Velkavipu 
30 % 

Velkavipu 
50 % 

Velkavipu 
70 % 

Velkavipu 
90 % 
 

Asunnon hinta  100000 100000 100000 100000 100000 
Varainsiirtovero 2 % 2000 2000 2000 2000 2000 
Remonttikulut 1 % 1000 1000 1000 1000 1000 
Oma pääoma  100000 70000 50000 30000 10000 
Vieras pääoma  0 30000 50000 70000 90000 
Korko/kk 3 %  0 75 125 175 225 
Vuokra 620 620 620 620 620 
Hoitovastike 120 120 120 120 120 
Kaava 1: 
Vuokratuotto-% 
 

6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 

Kaava 2: 
Vuokratuotto-% 
 

5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 

ROE-% 6,0 % 7,3 % 9,0 % 13,0 % 33,0 % 



 

 

Liite 2: Kassavirtalaskelma verojen jälkeen eri velkavipu- ja korkoprosenteilla. 

Esimerkkilaskelmassa on käytetty 85 000 EUR velattoman asunnon hintaa 25 vuoden 

annuiteettilainalla. 30 % pääomavero on otettu huomioon.  

 

 

Velkavipu Velkavipu 
0 % 

Velkavipu 
30 % 

Velkavipu 
50 % 

Velkavipu 
70 % 

Velkavipu 
90 % 
 

Asunnon hinta  85000 85000 85000 85000 85000 
Oma pääoma  85000 59500 42500 25500 8500 
Vieras pääoma  0 25500 42500 59500 76500 
Vuokra 550 550 550 550 550 
Hoitovastike 120 120 120 120 120 
Muut kulut  100 100 100 100 100 
1) Korko 1 %  0 21 35 50 64 
2) Korko 2 %  0 43 71 99 128 
3) Korko 3 %  0 64 106 149 191 
4) Korko 4 %  0 85 142 198 255 
5) Korko 5 %  0 106 177 248 319 
6) Korko 6 %  0 128 213 298 383 
1) Verotettava tulo 330 309 295 280 266 
2) Verotettava tulo 330 287 259 231 202 
3) Verotettava tulo 330 266 224 181 139 
4) Verotettava tulo 330 245 188 132 75 
5) Verotettava tulo 330 224 153 82 11 
6) Verotettava tulo 330 202 117 32 -53 
1) Vero (30 %) 99 93 89 84 80 
2) Vero (30 %) 99 86 78 69 61 
3) Vero (30 %) 99 80 67 54 42 
4) Vero (30 %) 99 74 56 40 23 
5) Vero (30 %) 99 67 46 25 3 
6) Vero (30 %) 99 61 35 10 0 
1) Lainanlyhennys 0 75 125 175 225 
2) Lainanlyhennys 0 66 109 153 197 
3) Lainanlyhennys 0 57 95 133 172 
4) Lainanlyhennys 0 50 83 116 149 
5) Lainanlyhennys 0 43 71 100 128 
6) Lainanlyhennys 0 37 61 86 110 
1) Kassavirta 231 141 81 21 -39 
2) Kassavirta 231 135 72 9 -56 
3) Kassavirta 231 129 62 -6 -75 
4) Kassavirta 231 121 49 -24 -97 
5) Kassavirta 231 114 36 -43 -120 
6) Kassavirta 231 104 21 -64 -163 



 

 

Liite 3: Esimerkki velan vipuvaikutuksesta vuosittaiseen kassavirtaan eri vuokratuotto- ja 

korkoprosenteilla. Esimerkkilaskelmassa on käytetty 100 000 EUR velattoman asunnon 

hintaa 25 vuoden annuiteettilainalla. 30 % pääomavero on otettu huomioon.  

 

 

Korko 1 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % 133 833 1533 2233 2933 3633 4333 
Velkavipu 50 % -711 -11 689 1389 2089 2789 3489 
Velkavipu 70 % -1556 -856 -156 544 1244 1944 2644 
Velkavipu 90 % -2400 -1700 -1000 -300 400 1100 1800 
        
Korko 2 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % 54 754 1454 2154 2854 3554 4254 
Velkavipu 50 % -843 -143 557 1257 1957 2657 3357 
Velkavipu 70 % -1740 -1040 -340 360 1060 1760 2460 
Velkavipu 90 % -2638 -1938 -1238 -538 162 862 1562 
        
Korko 3 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 %  1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % -37 663 1363 2063 2763 3463 4163 
Velkavipu 50 % -995 -295 405 1105 1805 2505 3205 
Velkavipu 70 % -1953 -1253 -553 147 847 1547 2247 
Velkavipu 90 % -2911 -2211 -1511 -811 -111 589 1289 
        
Korko 4 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % -140 560 1260 1960 2660 3360 4060 
Velkavipu 50 % -1167 -467 233 933 1633 2333 3033 
Velkavipu 70 % -2194 -1494 -794 -94 606 1306 2006 
Velkavipu 90 % -3221 -2521 -1821 -1121 -421 279 979 
        
Korko 5 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % -255 445 1145 1845 2545 3245 3945 
Velkavipu 50 % -1358 -658 42 742 1442 2142 2842 
Velkavipu 70 % -2461 -1761 -1061 -361 339 1039 1739 
Velkavipu 90 % -3564 -2864 -2164 -1464 -764 -64 636 
        
Korko 6 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 
Velkavipu 30 % -379 321 1021 1721 2421 3121 3821 
Velkavipu 50 % -1566 -866 -166 534 1234 1934 2634 
Velkavipu 70 % -2752 -2052 -1352 -652 48 748 1448 
Velkavipu 90 % -3938 -3238 -2538 -1838 -1138 -438 262 



 

 

Liite 4: Esimerkki velan vipuvaikutuksesta oman pääoman tuottoon eri vuokratuotto- ja 

korkoprosenteilla. Veroja ja mahdollisen arvonmuutoksen vaikutusta omaan pääomaan 

sekä lainanlyhennysten aiheuttamaa oman pääoman suhteellista kasvua ei ole huomioitu.  

 

 

Korko 1 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30 % 2,4 % 3,9 % 5,3 % 6,7 % 8,1 % 9,6 % 11,0 % 
Velkavipu 50 % 3,0 % 5,0 % 7,0 % 9,0 % 11,0 % 13,0 % 15,0 % 
Velkavipu 70 % 4,3 % 7,7 % 11,0 % 14,3 % 17,6 % 21,0 % 24,3 % 
Velkavipu 90 % 11,0 % 21,0 % 31,0 % 41,0 % 51,0 % 61,0 % 71,0 % 
        
Korko 2 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30 % 2,0 % 3,4 % 4,9 % 6,3 % 7,7 % 9,1 % 10,6 % 
Velkavipu 50 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 
Velkavipu 70 % 2,0 % 5,3 % 8,7 % 12,0 % 15,3 % 18,7 % 22,0 % 
Velkavipu 90 % 2,0 % 12,0 % 22,0 % 32,0 % 42,0 % 52,0 % 62,0 % 
        
Korko 3 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30 % 1,6 % 3,0 % 4,4 % 5,9 % 7,3 % 8,7 % 10,1 % 
Velkavipu 50 % 1,0 % 3,0 % 5,0 % 7,0 % 9,0 % 11,0 % 13,0 % 
Velkavipu 70 % -0,3 % 3,0 % 6,3 % 9,7 % 13,0 % 16,3 % 19,7 % 
Velkavipu 90 % -7,0 % 3,0 % 13,0 % 23,0 % 33,0 % 43,0 % 53,0 % 
        
Korko 4% VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5% VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0% 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30% 1,1 % 2,6 % 4,0 % 5,4 % 6,9 % 8,3 % 9,7 % 
Velkavipu 50% 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 
Velkavipu 70% -2,7 % 0,7 % 4,0 % 7,3 % 10,7 % 14,0 % 17,3 % 
Velkavipu 90% -16,0 % -6,0 % 4,0 % 14,0 % 24,0 % 34,0 % 44,0 % 
        
Korko 5 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30 % 7,1 % 2,1 % 3,6 % 5,0 % 6,4 % 7,9 % 9,3 % 
Velkavipu 50 % -1,0 % 1,0 % 3,0 % 5,0 % 7,0 % 9,0 % 11,0 % 
Velkavipu 70 % -5,0 % -1,7 % 1,7 % 5,0 % 8,3 % 11,7 % 15,0 % 
Velkavipu 90 % -25,0 % -15,0 % -5,0 % 5,0 % 15,0 % 25,0 % 35,0 % 
        
Korko 6 % VT 2 % VT 3 % VT 4 % VT 5 % VT 6 % VT 7 % VT 8 % 
Velkavipu 0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 
Velkavipu 30 % 0,3 % 1,7 % 3,1 % 4,6 % 6,0 % 7,4 % 8,9 % 
Velkavipu 50 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 
Velkavipu 70 % -7,3 % -4,0 % -0,7 % 2,7 % 6,0 % 9,3 % 12,7 % 
Velkavipu 90 % -34,0 % -24,0 % -14,0 % -4,0 % 6,0 % 16,0 % 26,0 % 
 

 



 

 

Liite 5: Haastattelurunko  

 

 

ASUNTOSIJOITTAMINEN JA SIJOITUSASUNNON VALINTA 
 

• Mitkä tekijät puoltavat tai vastustavat velkavivullisen asuntosijoittamisen 
kannattavuutta tai järkiperäisyyttä? 

• Mitkä ovat sijoitusasunnon tärkeimmät valintakriteerit?  
• Miten koet kassavirran ja arvonnousun määritelmät velkavivullisessa 

asuntosijoittamisessa ja millainen on näiden käsitteiden välinen yhteys?  
 

VELKAVIPU JA TUNNUSLUVUT 
 

• Miten velkavipu käyttäytyy asuntosijoittamisessa? 
• Mitä velkavivun käytössä on otettava huomioon ja kuinka suuren velkavivun käyttö 

on mielestäsi perusteltua tai kannattavaa? 
• Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon velkavipuun liittyvän tulonhankkimislainan 

osalta? Tarkentaisitteko omaa tulonhankkimislainan sisältöä.  
• Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon verotuksen osalta ja mitkä ovat 

verovähennyskelpoisia eriä velkavivullisessa asuntosijoittamisessa? 
• Mitkä ovat tärkeimmät tai oleellisimmat tunnusluvut velkavipua käyttävän 

asuntosijoittajan osalta?  
• Miksi kyseiset tunnusluvut ovat tärkeitä ja mitä niiden avulla pyritään saamaan 

aikaan tai viestimään? 
• Mitä tunnuslukuja seuraat omassa toiminnassa ja miten? 

 

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT  
 

• Mitä riskejä velkavivulliseen asuntosijoittamiseen sisältyy ennen sijoitusasunnon 
hankintaa tai vaihtoehtoisesti sijoitusasunnon hallinnoinnin aikana?  

• Mitkä ovat suurimmat riskitekijät kassavirtasijoittajan ja arvonnoususijoittajan 
näkökulmasta? 

• Miten huomioit ja varaudut riskeihin käytännössä? 
• Mitä riskejä velkavivulliseen asuntosijoittamiseen sisältyy tulevaisuuden 

näkökulmasta? 
 

 


