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1  JOHDANTO 

Jos tarkastellaan 100 000 euron osakesijoitusta, voidaan todeta, ettei sijoittaja itse pysty 

omalla toiminnallaan juurikaan vaikuttamaan osakesijoituksensa arvon nousemiseen. Kun 

otetaan vertailuun 100 000 euron asuntosijoitus, sijoittajalla on käytössään keinoja, joiden 

avulla hän voi itse nostaa sijoituksensa arvoa. Esimerkiksi remontoimalla huonokuntoisen 

sijoitusasunnon, asunnon remontin jälkeinen arvo voi olla huomattavastikin suurempi kuin 

alkuperäinen arvo. (Kaarto 2015, 26.) 

 

Suomen Vuokranantajat ry:n vuoden 2022 vuokranantajakyselyn mukaan 65,7 prosenttia 

kyselyyn vastanneista vuokranantajista on ostanut asunnon tarkoituksella sijoitusasunnoksi. 

Samaan kyselyyn vastanneista vuokranantajista 16,1 prosenttia oli jättänyt oman vanhan 

asuntonsa vuokralle ostaessaan uuden asunnon. (Suomen Vuokranantajat 2022.) Tie vuok-

ranantajaksi on siis ollut monelle tietoinen valinta. 

 

Samaiseen vuokranantajakyselyyn vastanneista vuokranantajista 47,3 prosenttia määrittelee 

asuntosijoittamisensa ensisijaiseksi tavoitteeksi säästämisen eläkepäivien turvaksi. 21,8 pro-

sentilla vastaajista ensisijaisena tavoitteena on nykyisen omaisuuden arvon turvaaminen ja 

21,4 prosentilla taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen. Kyselyssä kysyttiin myös 

tavoiteltua tuoton ja riskin suhdetta asuntosijoittamisessa ja vastauksista huomataan, että 95 

prosenttia vastaajista kaihtaa suurta riskiä. (Suomen Vuokranantajat 2022.) Asuntosijoitta-

misessa ei pysty, kuten ei muussakaan sijoitustoiminnassa, kokonaan välttymään riskeiltä. 

Tässä tutkimuksessa pyritäänkin löytämään vastauksia siihen, vaikuttavatko erilaiset tekijät, 

esimerkiksi omistettujen vuokra-asuntojen määrä tai asuntosijoittamisesta koituvat menot, 

asuntosijoittajien kokemuksiin asuntosijoittamisen riskeistä. 

 

Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan sitä, millaiset taustatekijät sekä sijoituspäätökset saatta-

vat vaikuttaa asuntosijoittajien kokemuksiin asuntosijoittamisen riskeistä. Tutkimuksessa 

analysoidaan Suomen Vuokranantajat ry:n vuoden 2022 vuokranantajakyselyn vastauksia. 



2 

 

Kyselystä käy ilmi, millaisia riskejä asuntosijoittajat kokevat ja miten merkittävinä nämä 

riskit koetaan. Vastauksista tutkitaan, vaikuttavatko tietyt tekijät siihen, miten merkittäviksi 

asuntosijoittajat arvioivat tietyt asuntosijoittamisen riskit.  

 

1.1  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät voivat vaikuttaa asuntosijoittajien ko-

kemuksiin siitä, kuinka merkittävinä he pitävät erilaisia asuntosijoittamisen riskejä. Tutki-

muksen päätutkimuskysymyksenä on: 

 

Onko asuntosijoittajien taustatekijöillä ja sijoituspäätöksillä vaikutusta heidän kokemuk-

siinsa asuntosijoittamisen riskeistä? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisen avuksi on laadittu kolme alatutkimuskysymystä. 

Alatutkimuskysymyksissä tulee esille ne asuntosijoittajien taustatekijät, joista ollaan tutki-

muksessa kiinnostuneita. Alatutkimuskysymykset ovat:  

 

Vaikuttavatko ikä ja sukupuoli siihen, kuinka merkittävinä kokee asuntosijoittamisen riskit? 

 

Vaikuttaako maakunta, johon asuntosijoittaminen ensisijaisesti kohdistuu, markkinariskien 

kokemiseen? 

 

Vaikuttavatko omistettujen vuokra-asuntojen lukumäärä ja asuntosijoittamisesta koituvat 

menot poliittisten riskien kokemiseen? 
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1.2  Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimus rajataan koskemaan suomalaisia asuntosijoittajia Suomen asuntomarkkinoilla, 

sillä tutkimuksessa hyödynnettävä kysely oli teetetty vain suomalaisille asuntosijoittajille. 

Suomen sisäisiä maantieteellisiä rajauksia ei ole, sillä on mielekästä tutkia eri alueiden mer-

kitystä asuntosijoittajien riskien kokemiseen. Rajauksen ulkopuolelle jätettiin institutionaa-

liset sijoittajat, jolloin tutkimus keskittyy vain yksityisiin asuntosijoittajiin. Tutkimuksessa 

ei myöskään käsitellä epäsuoria asuntosijoituksia. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu Suomen asuntomarkkinoista ja asuntosi-

joittamisesta sekä asuntosijoittamisen riskeistä. Asuntomarkkinoiden käsittelyssä keskity-

tään asuntojen hintakehitykseen, vuokra-asuntoihin sekä vuokratasoon. Näillä kaikilla on 

läheinen yhteys asuntosijoittamiseen. Tutkimuksessa käsitellään myös kattavasti monia 

asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä. Kuviossa 1 havainnollistetaan tutkimuksen teoreetti-

nen viitekehys. 

 

 

Kuvio 1: Teoreettinen viitekehys 
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1.3  Aikaisempia tutkimuksia 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita Suomen asuntomarkkinoista ja asuntosijoittami-

sesta Suomessa ja näistä aiheista on hyvin vähän tieteellistä tutkimusta. Maailmalla on kui-

tenkin tehty erilaisia asuntosijoittamiseen liittyviä tutkimuksia. Näitä on vaikea yleistää kos-

kemaan Suomea, sillä asuntomarkkinat ovat melko paikallisia. Toisaalta globaalissa maail-

massa tietyt isot markkinaheilahtelut ulottuvat myös Suomeen. Lisäksi esimerkiksi syyt ky-

synnän ja tarjonnan vaihteluille voivat olla samat Suomessa ja maailmalla ja vaikuttaa sa-

mankaltaisesti eri markkinoilla. 

  

Yksi tutkimuksessa keskeisimpiä tutkittavia riskejä on poliittiset riskit. Monfared ja Pavlov 

(2017) tutkivat Brexitin vaikutusta asuntosijoitusmarkkinoihin Lontoossa. He huomasivat 

asuntosijoitusten arvon laskevan alueilla, joissa asui paljon ihmisiä, joilla oli Euroopan 

Unionin passit. Monfaredin ja Pavlovin mukaan ihmiset lähtivät Lontoosta mahdollisesti 

siksi, että maahanmuuttolait saattavat tulevaisuudessa muuttua Brexitin vaikutuksesta. Li-

sääntynyt tarjonta ja vähentynyt kysyntä saivat asuntosijoitusten arvot laskuun. Brexitin kal-

tainen poliittinen muutos on yksi mahdollinen asuntosijoittamiseen kohdistuva poliittinen 

riski. 

 

Baldauf, Garlappi, Yannelis, ja Scheinkman (2020) tutkivat ilmastonmuutoksen tuomiin tu-

levaisuuden riskeihin asennoitumisen vaikutusta Yhdysvaltojen asuntosijoitusmarkkinoihin. 

He jakoivat Yhdysvaltojen asuinalueita sen mukaan, uskottiinko asuinalueella ilmastonmuu-

toksen tuomiin riskeihin vai ei. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että uskomusten vaihte-

lulla on merkittävää vaikutusta asuntosijoitusmarkkinoihin Yhdysvalloissa. Baldauf et al. 

tutkimuksen valossa voitaisiin mahdollisesti olettaa, että myös tässä tutkimuksessa tutkitta-

villa taustatekijöillä olisi mahdollista vaikutusta asuntosijoittamisen riskien kokemiseen. 
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1.4  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäisenä on johdanto, jossa tarkastellaan 

tutkimuksen tavoitteita ja esitetään tutkimuskysymykset. Lisäksi johdannossa käydään läpi 

tutkimuksen rajaukset sekä esitellään teoreettinen viitekehys. Seuraavissa kolmessa luvussa 

perehdytään tutkimuksen aiheen teoriaan asuntomarkkinoiden, asuntosijoittamisen sekä 

asuntosijoittamiseen liittyvien riskien kautta. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksessa 

käytetty kyselyaineisto sekä käytettävät tutkimusmenetelmät. Kuudes luku kertoo sekä ana-

lysoi tutkimuksen tuloksia. Viimeinen kappale kokoaa työn yhteen johtopäätöksillä. 
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2  ASUNTOSIJOITTAMINEN JA ASUNTOMARKKINAT 

SUOMESSA 

Asuntomarkkinat käsittävät muuttuvan kokonaisuuden, johon kuuluu muun muassa asunto-

jen ostajia ja myyjiä, vuokranantajia ja vuokralaisia, sijoittajia sekä asuntojen omistajia. Suo-

messa oli 3 124 000 asuntoa vuoden 2020 lopussa ja näistä 47 prosenttia oli kerrostaloasun-

toja (Suomen virallinen tilasto 2021a). Tässä luvussa tarkastellaan asuntosijoittamista sekä 

Suomen asuntomarkkinoita ja niihin liittyviä erilaisia ilmiöitä. 

 

2.1  Asuntojen hinnat ja hintakehitys 

Asuntomarkkinoilla kohtaavat asuntojen myyjät sekä asuntojen ostajat. Asuntojen myyjät 

ovat halukkaita myymään tietyllä hinnalla ja ostajat ostamaan tietyllä hinnalla. Asuinkiin-

teistöjen hinnat määräytyvät siis kysynnän ja tarjonnan mukaan eli ne pohjautuvat talousteo-

rian mukaiseen kysyntä-tarjonta-kehikkoon (Laakso & Loikkanen 2004, 268). Asuntojen 

kysynnän lisääntyminen, esimerkiksi kaupungistumisen johdosta, johtaa hintojen nousuun. 

Kaupungistuminen näkyy Suomessa suurien kaupunkien väestökehityksessä; maaseudun 

asukasmäärät ovat vähentyneet 1990-luvulta lähtien, kun taas samaan aikaan kaupunkiseu-

tujen asukasmäärät ovat kasvaneet (Rehunen, Ristimäki, Strandell, Tiitu & Helminen 2018, 

17). Myös demografiset tekijät, kuten väestön ikääntyminen, vaikuttavat asuntomarkkinoi-

hin ja asuntojen arvojen eriytymiseen kasvukeskuksien ja taantuvien paikkakuntien välillä 

(Roininen 2018, 43). 

 

Tarkasteltaessa vanhojen osakeasuntojen hintoja kuudessa eri kaupungissa, Helsingissä, 

Vantaalla, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa, vuodesta 2015 vuoteen 2022, huo-

mataan, että hinnat ovat nousseet jokaisessa kaupungissa. Eniten nousua on tapahtunut Hel-

singissä, Turussa ja Tampereella.  Kun katsotaan vanhojen osakeasuntojen hintojen indeksin 

vuosimuutosta prosentteina (2015=100) tammikuussa 2022, huomataan, että Helsingissä 

muutos on ollut 4,9 %, Turussa 1,6 % ja Tampereella 7 %. (Suomen virallinen tilasto 2022a.) 
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Näissä kaupungeissa myös väestöntiheys on suuri, joten sillä, kuinka tiheää asutus on, on 

yhteys asuntohintojen kehitykseen (Suomen Hypoteekkiyhdistys 2021, 5).  Maakunnissa, 

vuodesta 2015 vuoteen 2020 verrattuna, eniten vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nous-

seet Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Hintojen laskua on ollut eniten Poh-

jois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Jos tarkastellaan uusien osa-

keasuntojen hintoja, huomataan, että vuodesta 2015 vuoteen 2021 uudiskohteiden hinnat 

ovat nousseet noin 21 prosenttia. Hintojen nousua oli noin 5,6 prosenttia vuonna 2021 vuo-

teen 2020 verrattuna. (Suomen virallinen tilasto 2022b.)  

 

2.2  Vuokra-asuminen ja asuntojen vuokrataso 

Alle puolet 30–34-vuotiaiden asuntokunnista asui omistusasunnossa vuoden 2018 lopulla. 

Ostettavat asunnot sijaitsevat kaupungeissa ja 66 prosenttia ensiasunnon ostajista asuikin 

Suomen kymmenessä suurimmassa kunnassa. Vuonna 2008 66 prosenttia kaikista asunto-

kunnista asui omistusasunnossa, kun taas vuonna 2018 luku oli 63 prosenttia. Kymmenessä 

vuodessa omistusasuminen on siis laskenut. (Suomen virallinen tilasto 2019.)  

 

Vuokra-asuminen on selvästi yleisempää nuorissa ikäluokissa kuin vanhoissa. Vuokralla 

asutaankin enemmän kuin ennen ja eniten vuokralla-asujia on alle 40-vuotiaiden keskuu-

dessa. Tässä ikäryhmässä vuokralla asui 61 prosenttia vuonna 2020. Nuorten keskuudessa 

vuokra-asuminen on selvästi omistusasumista yleisempää ja vuokra-asuminen kasvoikin 25–

29- ja 30–34-vuotiaiden asuntokunnissa kymmenellä prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 

2020. 90 prosenttia alle 25-vuotiaiden asuntokunnista asuu vuokralla. Eriteltynä tässä ikä-

ryhmässä 89 prosenttia asuu vuokralla kaupunkimaisissa kunnissa. (Suomen virallinen ti-

lasto 2021b.) Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (2021) mukaan vuokramarkkinoilla on kil-

pailua, joka hidastaa vuokrien hintakehitystä ja pitää vuokratasoa matalana. Omistusasunnon 

hankintaa siirretään myös myöhempään ikään ja ensiasunnon ostajien keski-ikä olikin 28,8 

vuotta vuonna 2018 (Suomen virallinen tilasto 2019). 
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Kuviosta 2 huomataan, että vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehityksen trendi 

on ollut nouseva. Vuodesta 2015 pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 8,7 prosenttia 

ja muualla Suomessa 7,2 prosenttia (Suomen virallinen tilasto 2020a). 

 

 

Kuvio 2: Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys (Suomen virallinen tilasto 

2022c). 

 

Kaupungit, joissa on korkeimmat keskivuokratasot, sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Helsin-

gissä keskivuokrataso on 21,6 euroa/m², Espoossa 18,6 euroa/m² ja Vantaalla 18,3 euroa/m². 

(Suomen virallinen tilasto 2022c.) 

 

2.3  Asuntosijoittaminen 

Manganelli (2015) kuvaili sijoittamisen olevan sitä, että luopuu jostakin nyt, jotta voi saada 

mahdollista hyötyä tulevaisuudessa. Kaarto (2015) kiteyttää asuntosijoittamisen olevan yk-

sinkertaisesti sitä, että ostaa asunnon ja laittaa sen vuokralle. Nopea talouskasvu ja ihmisten 

halukkuus löytää uusia sijoitusmuotoja ovat nostaneet asuntosijoittamisen suosiota 

(Renigier-Biłozor, Wisniewski, Kaklauskas & Biłozor 2014, 198).  
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Vuonna 2020 Suomessa oli verottajan tilastojen mukaan noin 350 000 asuntosijoittajaa. 

Vuokratuloja saavien tulonsaajien lukumäärä on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2020 mel-

kein 50 000 henkilöllä. (Verohallinto.)  

 

Jos verrataan muihin finanssivarallisuuden likviditeetteihin, asuntojen likviditeetit ovat ylei-

sesti matalampia (Morawski 2008, 77). Matalamman likviditeetin omaavalla varallisuudella 

on usein korkeammat tuotot finanssimarkkinoilla (Hwang, Cho & Shin 2017, 1). Yleisesti 

ottaen sijoittajat ovat valmiita sietämään enemmän riskiä, jos heillä on mahdollisuus suu-

rempiin tuottoihin (Manganelli 2015, 72). 

 

Asuntosijoittamisen mahdollinen tuotto muodostuu asunnon arvonnoususta ja vuokra-

tuotosta (Orava & Turunen 2020, 50). Vuokratuotolla tarkoitetaan sijoituksesta saatavaa 

säännöllistä kassavirtaa (Kaarto 2015, 48).  Vuokratuoton laskentakaava voidaan esittää seu-

raavasti: 

1) 

𝑉𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 =
(𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒) ∗ 12

velaton hinta + remonttikulut + varainsiirtovero
∗ 100 % 

 

 

Vuokratuoton laskentakaava (Orava & Turunen 2020, 71). 

 

Suomen Vuokranantajien vuoden 2022 vuokranantajakyselyn mukaan tyypillinen vuokra-

tuotto on 4–4,9 prosenttia (Suomen Vuokranantajat 2022). Odotettu vuokratuotto kuitenkin 

vaihtelee eri kaupungeissa. Vuokratuotto voi olla parempi kaupungeissa, joissa asuntojen 

hinnat ovat selkeästi alhaisemmat kuin Helsingissä. Toisaalta Helsinki voi olla asuntosijoit-

tajalle mielekkäämpi sijoituskohde, sillä asuntojen likviditeetti on parempi kuin pienem-

missä kaupungeissa. Myös vuokralaisten saatavuus on usein Helsingissä nopeampaa. (Alho, 
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Härmälä, Oikarinen, Kekäläinen, Noro, Tähtinen & Vuori 2018, 28.) Suurissa kaupungeissa 

myös asuntojen arvokehitys on vakaampaa (Suomen Vuokranantajat 2022).  
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3  ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKIT 

Riski on läsnä kaikissa niin sijoittamiseen kuin elämäänkin liittyvissä asioissa. Joihinkin ris-

keihin pystyy itse omalla toiminnallaan, osaamisellaan ja kokemuksellaan vaikuttamaan, 

mutta osa riskeistä on henkilöistä riippumattomia, joilta ei pysty kokonaan välttymään. 

(Orava & Turunen 2020, 245.) Riskiin liittyvä epävarmuus on syy sille, miksi sitä on han-

kalaa mitata. Varsinkin asuntosijoittamisen näkökulmasta riskien mittaaminen on vaativaa, 

sillä riskien todennäköisyyksiä on vaikea arvioida. (Manganelli 2015.) Suurimpina riskeinä 

Oravan ja Turusen (2020, 245–246) mukaan voidaan pitää hintariskiä, korkoriskiä, tyhjien 

kuukausien riskiä, vuokralaisriskiä, vuokratasoriskiä, vastikeriskiä, remonttiriskiä, pankki-

riskiä, poliittisia riskejä ja luonnonilmiöriskiä. Manganelli (2015, 63) jaottelee asuntosijoit-

tamiseen liittyvät riskit kassavirtariskeihin, markkinariskeihin ja yhteiskuntariskeihin. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään Oravan ja Turusen esittelemiin riskeihin. Seuraavaksi käydään 

näitä riskejä tarkemmin läpi. 

 

3.1  Hintariski 

Markkinoilla tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutuksia asuntojen hinnoille ja vuokratasoille 

(Ylihärsilä 2018, 46). Asuntosijoittajille hintariski saattaa realisoitua tilanteissa, joissa on 

lähiaikoina ostamassa tai myymässä asunnon/asuntoja, hakemassa lisää lainaa käyttäen ny-

kyisiä asuntoja lisävakuutena tai jos velkaa on yli 70 prosenttia suhteessa asuntojen mark-

kina-arvoon. Hintariskiltä voi suojautua, jos ymmärtää positiivisen kassavirran merkityksen 

suuremmaksi kuin asuntojen arvonnousun ja sijoittaa asuntoihin kassavirran takia. Lisäksi 

ymmärtää pitää huolen velan määrästä ja pitää sen kohtuullisena. (Orava & Turunen 2020, 

247–249.) Jos asuntojen arvonnousu on sijoitusstrategian perusteena, saattaa syntyä talou-

dellisia tappioita asuntojen mahdollisen hintojen laskun seurauksena (Sijoitusasunnot 2018). 

Fabozzi, Shiller ja Tunaru (2020) esittävät, että johdannaisinstrumenteista voisi myös olla 

hyötyä hintariskiltä suojautumisessa. Kuviosta 3 huomataan, että osakeasuntojen hinnat ovat 

vaihdelleet Suomen suurimmissa kaupungeissa. 
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Kuvio 3: Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain suurissa kaupungeissa 

2015–2022M01, indeksi 2015=100 (Suomen virallinen tilasto 2022a) 

 

Vuodesta 2015 vuoteen 2022 trendinä on ollut yleisesti hintojen nouseminen. Vuonna 2008 

Yhdysvaltojen subprime-kriisin ja vuonna 2013 eurokriisin takia asuntojen hinnat laskivat 

rajustikin (Korkman, 2014, 76–77). Nämä ovat hyviä esimerkkejä markkinoilla tapahtuvista 

äkillisistä muutoksista, joilla on vaikutusta asuntojen hintoihin. 

 

3.2  Korkoriski 

Asuntosijoituksen kannattavuus riippuu korkotasosta. Asuntolainan kokonaiskorko muodos-

tuu marginaalikorosta, joka pysyy samana koko laina-ajan, ja vaihtuvasta viitekorosta, joka 

on Suomessa useimmiten 1 kuukauden, 3 kuukauden tai 12 kuukauden Euribor-korko. 

Korko-taso ja sen muutokset vaikuttavat lainanhoitokuluihin. Kun korkotaso laskee, lainan-

hoitokulut pienenevät ja oman pääoman tuotto paranee. (Ylihärsilä 2018, 68–70.) Riski syn-

tyy, kun korkotaso nousee ja oman pääoman tuotto heikkenee. Varsinkin matalan korkotason 

aikaan, korkoriskiä ei välttämättä tunnisteta ja saatetaan ottaa suuriakin velkamääriä. (Orava 

& Turunen 2020, 249–250.) Kuviosta 4 nähdään, että korot ovat olleet jo pitkään 
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historiallisen alhaalla, joten korkorikin realisoituminen voi olla tulevaisuudessa hyvinkin 

mahdollista.  

 

Kuvio 4: Euriborkorot kuukausittain (Suomen Pankki, 2022) 

 

Korkoriskiä voi minimoida eri keinoin. Yksi mahdollinen keino on turvautua kiinteään kor-

koon ja käyttää sitä ainakin osaan lainoista (Sijoitusasunnot 2018; Ylihärsilä 2018, 49). Kiin-

teässä korossa viitekorko + marginaali, eli kokonaiskorko, on kiinteä tietyn sovitun ajanjak-

son ajan. Lainan voi sitoa kiinteään korkoon 3–20 vuodeksi ja mitä pitempi ajanjakso on 

valittu, sitä korkeampi korko on. (Orava & Turunen 2020, 250.) Viitekoron ollessa korke-

ampi kuin kiinteä korkotaso lainan haltija voittaa. Toisaalta, jos viitekorko on alhaisempi 

kuin kiinteä korko, pankki voittaa. (Ylihärsilä 2018, 73.) 

 

Toisena mahdollisena keinona sijoittaja voi käyttää korkokattoa. Siinä pankki tarjoaa viite-

korolle katon, jonka ylitse korko ei voi nousta tietyn ajanjakson aikana. (Sijoitusasunnot 

2018.) Korkokatosta sijoittaja maksaa pankille kertasumman ja se kannattaakin suhteuttaa 

siihen, kuinka paljon korkojen nouseminen saattaisi maksaa sijoittajalle (Orava & Turunen 

2020, 251).  
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Kolmantena keinona voidaan pitää maltillista velkavipua ja taloudellista puskuria. Kun ve-

lan määrä suhteessa asuntovarallisuuden arvoon on maltillinen, ei korkojen nouseminen vai-

kuta niin paljon sijoittajan talouteen. (Orava & Turunen 2020, 251.) Jos korkotaso nousee, 

sijoittaja voi pyrkiä realisoimaan sijoituksensa tai lyhentämään lainaansa nopeammin. Kor-

kokuluihin nimittäin vaikuttaa lainan pääoman pieneneminen. (Ylihärsilä 2018, 75.) Myös-

kin olisi hyvä pitää huolta siitä, että likvidiä varallisuutta olisi tarpeeksi, esimerkiksi yli 30 

prosenttia, asuntovarallisuuteen nähden. Korkojen noustessa olisi mahdollista turvautua ker-

rytettyyn puskuriin ja esimerkiksi lyhentää lainaa nopeammin. (Orava & Turunen 2020, 

251.) 

 

3.3  Tyhjien kuukausien riski 

Tyhjinä kuukausina sijoitusasunto on tyhjillään ja vuokratuottoa ei tule. Tästä koituu kuluja, 

sillä vastike täytyy maksaa siitä huolimatta, ettei vuokralaista ole. (Orava & Turunen 2020, 

252.) Lisäksi lainanhoitokulut, korko- ja lyhennysmaksut, juoksevat koko ajan ja monen 

kuukauden tyhjillään oleva sijoitusasunto saattaa muuttaa kassavirran negatiiviseksi (Yli-

härsilä 2018, 29). Keskeisin kustannustekijä vuokranantajan kannalta onkin vuokralaisen 

vaihtuminen. Pitkäaikaisen vuokralaisen saaminen on siis tärkeää kustannusten minimoi-

miseksi. (Roininen 2018, 67.) Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan 37 pro-

senttia heidän vuokranantajakyselyynsä vastanneista vuokranantajista näki ongelmaksi sen, 

että vuokralaiset vaihtuvat tiheään. Lisäksi 33 prosenttia vastaajista koki vuokralaisen löy-

tämisen ongelmaksi. (Juntto, Viita, Toivanen & Koro-Kanerva 2010, 58.) Jo sijoituspäätöstä 

tehtäessä ja vuokratuottoa laskettaessa tyhjät kuukaudet kannattaisi ottaa huomioon vuokra-

tuottolaskelmissa esimerkiksi niin, että vuokratuotto lasketaan olettaen asunnon olevan tyh-

jillään yhden kuukauden vuodesta (Ylihärsilä 2018, 27). 

 

Riskiä tyhjistä kuukausista voi kuitenkin pienentää erilaisilla keinoilla. Yksi mahdollisuus 

on hankkia sijoitusasunto/asuntoja, jotka palvelevat markkinakysyntää. 60 prosenttia kai-

kista vuokralla asuvista asuntokunnista oli yhden henkilön talouksia. (Orava & Turunen 

2020, 252.) Näin ollen yksiöön saa melko varmasti parhaiten vuokralaisen. Jotta sijoitus-

asunnolla olisi kysyntää vuokralaismarkkinoilla, asunnon koon lisäksi myös asunnon 



15 

 

sijainnilla on tärkeä merkitys (Ylihärsilä 2018, 39). Kasvukeskukset, kaupunkien keskustat 

ja opiskelupaikkakunnat ovat hyviä sijainteja sijoitusasunnoille (Orava & Turunen 2020, 

252).  

 

Kannattaa myöskin kiinnittää huomiota vuokrauksen ajankohtaan. Usein paras aika laittaa 

asunto vuokralle on kesäkuukaudet. (Sijoitusasunnot 2018.) Sijoitusasunto olisi hyvä pitää 

hyvässä kunnossa ja hyvin varusteltuina, sillä se houkuttelee vuokralaisia. Asunnon vuok-

rattavuutta voi lisätä pienellä remontilla, jolla saa usein helposti siistittyä asunnon yleisil-

mettä. Tyhjät kuukaudet vähentyvät, kun vuokralainen viihtyy hyväkuntoisessa asunnossa 

pidempään. Vuokran suuruus tulee myös mitoittaa oikein asunnon sijainnin perusteella, sillä 

vuokralaiset usein ovat hyvin perillä vuokrien tasosta. Usein vuokran suuruus kannattaa pi-

tää markkinahintaisena tai hieman alle sen. (Sijoitusasunnot 2018; Orava & Turunen 2020, 

252.)  

 

3.4  Vuokralaisriski 

Vuokralaisriskissä riskinä on huonon vuokralaisen tekemät vahingot asunnolle, häiriökäyt-

täytyminen ja ongelmat vuokranmaksussa (Orava & Turunen 2020, 253–254). Ympäristö-

ministeriön teettämän tutkimuksen mukaan kyselyyn vastanneista suomalaisista vuokranan-

tajista 37 prosenttia oli kohdannut ongelmia vuokranmaksun kanssa ja 18 prosentilla ongel-

maksi oli muodostunut vuokralaisen aiheuttamat häiriöt (Juntto et al. 2010, 58). Vuokralai-

selta kannattaakin tarkistaa luottotiedot ja asuntonäyttö järjestää yksityisesittelynä, jotta 

vuokralaisehdokkaaseen pystyy paremmin tutustumaan (Ylihärsilä 2018, 41). Vuokravakuu-

den ottaminen vuokralaiselta antaa myös suojaa vuokranantajalle (Orava & Turunen 2020, 

254–255). Vuokravakuuden enimmäismääräksi määritellään laissa kolmen kuukauden 

vuokraa vastaava määrä (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 1995/481). 
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3.5  Vuokratasoriski 

Vuokrat ovat nousseet historiassa joka vuosi ja pääkaupunkiseudun vuokrat ovatkin nousseet 

8,7 prosenttia ja muualla Suomessa 7,2 prosenttia vuodesta 2015 vuoden 2021 loppuun (Suo-

men virallinen tilasto 2022c). Vuokratasoriski on silti olemassa, varsinkin jos ei ole pereh-

tynyt tarpeeksi hyvin kohdekaupungin vuokratasoon ja pyytää liian korkeaa vuokraa suh-

teessa markkinatasoon. Ylihintaiset vuokra-asunnot ovat helposti tyhjillään ja se taas johtaa 

tyhjiin kuukausiin, joka puolestaan näkyy negatiivisesti sijoittajan vuokratuotossa. Vuokra-

tasoriskiä pystyy minimoimaan selvittämällä kohdealueen vuokratasoa esimerkiksi vuok-

rauspalveluiden sivuilta. Lisäksi voi myös käyttää vuokranvälittäjää, mutta tästä koituu ku-

luja sijoittajalle. (Orava & Turunen 2020, 255.) 

 

3.6  Vastikeriski 

Yhtiövastike koostuu hoito- ja rahoitusvastikkeesta. Hoitovastikkeella taloyhtiö kattaa vuo-

sittaiset pienet huoltotoimet ja rakennuksen ylläpidon. Rahoitusvastikkeella rahoitetaan ta-

loyhtiön lainaa, jota on otettu esimerkiksi suuria remontteja, kuten putkiremonttia, varten. 

(Orava & Turunen 2020, 256; Ylihärsilä 2018, 42.) Vastikeriskissä on kyse hoitovastikkeen 

nousun riskistä. Tältä riskiltä välttyäkseen asuntosijoittajan kannattaa huomioida taloyhtiön 

omistamat asuin- ja liikehuoneistot, rakennuksen energiatehokkuus sekä taloyhtiön koko. 

Taloyhtiöissä lämmityskustannukset ovat yksittäinen suurin kuluerä, joten lämmityskustan-

nusten määrä näkyy selkeästi huoltovastikkeessa. Suurissa taloyhtiöissä, joissa on monia 

asuntoja, myöskin hoitovastikemaksut jakaantuvat maksettavaksi laajemmalle joukolle. 

(Orava & Turunen 2020, 257.) 

 

3.7  Remonttiriski 

Remonttiriski tarkoittaa sijoittajalle riskiä korjaus- ja remontointikustannuksista, joihin ei 

ollut osattu varautua. Useimmat remonttiriskit liittyvät rakennuksessa tehtäviin suuriin re-

montteihin esimerkiksi putki-, parveke-, ikkuna- tai julkisivuremontteihin. Remonteissa 

saattaa tulla tyhjiä kuukausia vuokranmaksuun, sillä joidenkin remonttien takia asunnoissa 
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ei voi samaan aikaan asua. Remonttiriskiltä suojautumiseen paras tapa on hankkia uudiskoh-

teita, sillä niissä on luonnollisesti vähiten korjaustarvetta. Remonteista kannattaa myös ottaa 

selvää jo asunnon oston yhteydessä ja perehtyä remonttien kustannuksiin ja kestoon. (Orava 

& Turunen 2020, 258; Ylihärsilä 2018, 44–45.) 

 

3.8  Pankkiriski 

Pankkiriski realisoituu, kun pankki ei suostu myöntämään lainaa uutta sijoitusasuntoa var-

ten, vaikka vapaata vakuusarvoa löytyisikin jo omistetuista asunnoista. Riskinä on siis se, 

ettei pystytä enää ostamaan uusia sijoitusasuntoja ja näin kasvattamaan asuntosijoitussalk-

kua. Pankkiriski on kuitenkin hyvin pieni, kun asuntovarallisuutta on kertynyt ja vuokratulot 

juoksevat. Yrityslainoissa on mahdollista, että pankki saattaa muuttaa lainan marginaalia 

yksipuolisella päätöksellä, mutta yksityislainoissa tämä ei ole mahdollista, ellei pankki oli 

pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. (Orava & Turunen 2020, 258–259.) Pankkiriskistä ei 

tarvitse huolehtia ollenkaan, jos sijoitusasuntojen ostamiseen löytyy rahaa muista lähteistä 

kuin pankkilainasta (Ylihärsilä 2018, 49). 

 

3.9  Poliittiset riskit 

Poliittiset riskit kattavat kaikki ne poliittiset päätökset, jotka heikentävät asuntosijoittajien 

tuottoja tai vaikeuttavat asuntosijoituksen hallinnointia sekä aiheuttavat yleisesti epävar-

muutta. Esimerkkeinä poliittisista riskeistä on oppilaitoksiin tai opiskelijoihin liittyvät muu-

tokset, kuten opiskelijamäärien vähennykset, oppilaitosten lakkauttaminen tai opintotukijär-

jestelmän heikentäminen, verojen korottaminen, korkojen verovähennysoikeuden leikkaa-

minen sekä alueellisesti tehtävät muutokset, kuten kaavoittaminen ja liikennejärjestelyt. Po-

liittisia päätöksiä on vaikea ennustaa tai välttää, koska tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Po-

liittisia päätöksiä ja riskejä tulee tulevaisuudessa varmasti eteen ja ne vaikuttavat asuntosi-

joittajiin. Yksi keino on miettiä verotuksellista näkökulmaa, eli hankkiiko sijoitusasunnot 

henkilökohtaisesti vai yrityksen kautta. (Orava & Turunen 2020, 259; Ylihärsilä 2018, 47.) 
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3.10  Luonnonilmiöriski 

Luonnonilmiöriskit eivät ole Suomessa niin suuressa roolissa, sillä sääolojen ääri-ilmiöitä, 

kuten hirmumyrskyjä ja hurrikaaneja, ei tavata Suomessa (Orava & Turunen 2020, 259). 

Suomessa luonnonilmiöriskit liittyvät ilmastonmuutoksesta voimistuvien luonnonilmiöiden 

vaikutuksiin, esimerkiksi myrskytuuliin ja rankkasateisiin. Maanpinnan alla maaperän kos-

teusmuutokset vaikuttavat putkiin ja aiheuttavat putkirikkoja ja vahinkoja maakaapeleihin. 

Lisäksi myrskytuulien voimistuessa taloyhtiöiden pihoilla kasvavat puut ovat yksi madolli-

nen riskitekijä. Kaatuessaan rakennusta päin, ne saavat paljon tuhoa aikaan. (Tuovinen 

2020.) Votsis ja Perrels (2015) ovat tutkineet tulvien vaikutusta rannikkoasuntojen hintoihin 

Suomessa. Tutkimuksesta selvisi, että Helsingin rannikkoalueilla asuntojen hinnoissa oli ha-

vaittavissa laskua. Tämä voisi selittyä sillä, että ihmiset tiedostavat tulvariskin ja kysyntä ei 

silloin ole näille asunnoille yhtä hyvä kuin muiden alueiden asunnoille. 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tässä kappaleessa käydään läpi käytettävät tutkimusmenetelmät sekä tutkimusaineisto. Tut-

kimuksessa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja hyödynnetään kyselyaineistoa, 

jonka on kerännyt Suomen Vuokranantajat ry. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin käytettyjä 

menetelmiä sekä perehdytään käytettävään kyselyaineistoon. 

 

4.1  Kyselyaineisto 

Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistona Suomen Vuokranantajat ry:n vuoden 2022 Vuok-

ranantajakyselyä. Kysely toteutettiin 18.11.-5.12.2021 ja siihen vastasi 2114 yksityistä 

vuokranantajaa. Suomen Vuokranantajat ry kerää vuosittain kyselyllään tietoa vuokrananta-

jien toimintatavoista ja heidän näkemyksistään vuokramarkkinoista. (Suomen Vuokrananta-

jat 2022.) 

 

Kyselyn vastausaineistoon tehtiin muokkauksia, jotta se sisältäisi tutkimuksen kannalta 

oleelliset tiedot. Aineistosta poistettiin vastaajat, jotka olivat ilmaisseet olevansa henkilöjä-

senen sijaan yhtiöjäseniä. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vain yksityisistä henkilöjä-

senistä vuokranantajina ja tämän takia yhtiöjäsenet jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Seu-

raava muokkaus aineistoon tehtiin kohdassa, jossa kysyttiin, mitä vastaaja vuokraa. Tutki-

muksen kannalta oleellisimmat vastausvaihtoehdot olivat osakehuoneisto (kerros- tai rivi-

talo), pientalokiinteistö, huone tai asunnon osa ja asunto lyhytaikaisesti (esimerkiksi Air-

bnb). Aineistosta poistettiin vastaajat, jotka olivat vastanneet vuokraavansa vain liike- tai 

tuotantotilaa, varastoa, autopaikkaa, loma-asuntoa ja/tai jotain muuta. Tämä karsinta tehtiin, 

sillä tutkimuksessa tutkitaan ainoastaan vuokranantajia yksityisillä vuokra-asuntomarkki-

noilla. Lisäksi aineistosta poistettiin kaksi havaintoa, joissa vastaajat olivat kertoneet toimi-

vansa vuokranantajina ensisijaisesti ulkomailla. Tutkimus on rajattu koskemaan Suomen 

vuokra-asuntomarkkinoita, jolloin ulkomaisista sijoituksista ei olla kiinnostuneita. Aineis-

tosta poistetaan myös havainnot, joissa vastaaja on ilmoittanut omistamiensa vuokra-
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asuntojen määräksi 0, sillä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vuokranantajista, joilla on 

omistuksessaan yksi tai useampia vuokra-asuntoja. Lopulta kyselyaineistoon jäi 2027 vas-

taajaa. 

 

Taulukkoon X on koottu frekvenssit, prosenttiosuudet sekä kumulatiiviset prosenttiosuudet 

kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumasta, ikäjakaumasta sekä siitä, kuinka monta vuotta 

vastaajalla on kokemusta vuokranantajana toimimisesta. Frekvenssitaulukosta voidaan huo-

mata, että sukupuolijakauma on miesten ja naisten kesken hyvin tasainen. 46,94 prosenttia 

vastanneista on naisia ja 52,91 prosenttia on miehiä. Ikäjakaumassa on enemmän hajontaa 

eri ikäluokkien välillä. Taulukosta voidaan kuitenkin huomata, että vastaajista noin 66 pro-

senttia on yli 50-vuotiaita. Vain 2,08 prosenttia vastaajista on alle 30-vuotiaita. Kokemus-

vuodet vuokranantajana toimimisesta jakautuvat myös melko tasaisesti. Pienimmät prosent-

tiosuudet löytyvät alle kahden vuoden kokemuksen omaavista vastaajista. Suurimmalla pro-

senttiosuudella vastaajista, 25,07 prosentilla, oli 5–10 vuoden kokemus vuokranantajana ole-

misesta. Taulukosta 1 voidaankin huomata, että kyselyyn vastanneet ovat suurimmalta osin 

kokeneita vuokranantajia.  

 

Taulukko 1: Frekvenssitaulukko 
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4.2  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Ensimmäisenä hyödynnetään 

faktorianalyysiä, jotta saadaan muodostettua yhdestä kyselyaineiston kysymyksestä luotet-

tavia faktoreita. Muodostettuja faktoreita käytetään selitettävinä muuttujina varianssianalyy-

seissä. Tutkimus suoritetaan kokonaisuudessaan STATA 16.1 -ohjelmalla.  

 

Faktorianalyysissä havaituista muuttujista pyritään löytämään keskinäisiä riippuvuuksia ja 

piileviä yhteyksiä ja näistä yhdistetään uusia muuttujia (Krishnakumar & Nagar 2008, 485). 

Tutkimuksen faktorianalyysi tehtiin kyselyaineiston kysymyksestä ” Mitkä asiat koet tule-

vaisuuden riskeiksi asuntosijoittamisessa?”. Vastausvaihtoehtoina oli seitsemän riskiä ja 

näistä saatiin faktorianalyysin tuloksena muodostettua kaksi faktoria. Faktorianalyysin ta-

voitteena on tiivistää alkuperäistä muuttujajoukkoa ja uudet faktorit muodostuisivat alkupe-

räisten muuttujien yhteyksistä (Henson & Roberts 2006, 394).  

 

Varianssianalyysissä tutkitaan ja vertaillaan muuttujaryhmien keskiarvojen vaihtelua (Hess 

& Hess 2018, 2255). Varianssianalyysissä (ANOVA) nollahypoteesina on, että ryhmien kes-

kiarvoissa ei ole eroja (Pandis 2015, 868). F-testiluvulla ja p-arvolla kuvataan tilastollisten 

merkitsevyyksien eroja ryhmien välillä. Yleinen raja-arvo p-arvon tilastolliselle merkit-

sevyydelle on 0,05. Jos p-arvo on pienempi kuin 0,05, voidaan nollahypoteesi hylätä. (Kvan-

tiMOTV 2002.) Tutkimuksessa varianssianalyysi tehdään kaikille alatutkimuskysymyksille. 

Yksisuuntainen varianssianalyysi, kaksisuuntainen varianssianalyysi, kovarianssianalyysi ja 

monen muuttujan varianssianalyysi ovat kaikki varianssianalyysin eri menetelmiä (Kvanti-

MOTV 2002). 
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5  TULOKSET 

Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen tulokset. Ensimmäisenä perehdytään faktorianalyy-

siin ja tarkastellaan, millaisia faktoreita analyysin pohjalta muodostuu. Sen jälkeen käytetään 

varianssianalyysiä faktorianalyysissä saatujen faktoreiden ja selittävien muuttujien väliseen 

tarkasteluun. 

 

5.1  Faktorianalyysi 

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysin avulla saadaan muodostettua uusia muuttujia kysely-

aineiston kysymyksestä: ”Mitkä asiat koet tulevaisuuden riskeiksi asuntosijoittamisessa?”. 

Nämä uudet riskifaktorit muodostuvat, kun alkuperäisistä riskivastausvaihtoehdoista yhdis-

tetään korrelaatioiden perusteella suurempia riskifaktoreita. Vastausvaihtoehdoissa oli mää-

ritelty seitsemän erilaista riskiä: talouden yleinen epävarmuus, vuokraukseen liittyvän lain-

säädännön kehitys, verotuksen kiristyminen, korkojen nousu, tarjonnan lisääntyminen, ky-

synnän vähentyminen ja sääntelyn lisääntyminen. Vastausasteikko on Likert-asteikollinen. 

Vastaaja arvioi jokaisen riskin merkittävyyttä asteikolla 1-5, jossa 5=erittäin merkittävä riski 

ja 1=ei lainkaan merkittävä riski. Mittaustasoltaan muuttujat ovat intervalliasteikollisia. Fak-

torianalyysissä käytetään pääkomponenttimenetelmää ja jokaisessa faktorissa tulee olla vä-

hintään kaksi muuttujaa. Faktorianalyysissä hyväksytyt ominaisarvot ovat suurempia kuin 

yksi. Ominaisarvo kertoo, kuinka hyvin faktorit selittävät muuttujien hajontaa (Kvanti-

MOTV 2004).  

 

Ensimmäisenä faktorianalyysissä vastausvaihtoehdot rotatoitiin ja samalla päästiin tarkaste-

lemaan muuttujien välisiä latauksia. Vastausvaihtoehto ”talouden yleinen epävarmuus” jou-

dutaan poistamaan kaksoislatauksen vuoksi. Muuttuja latautui kahteen faktoriin, faktoriin 1 

0,5254 ja faktoriin 2 0,3832. Näistä arvoista huomataan, että muuttuja ylittää juuri ja juuri 

0,5 raja-arvon faktorilla 1 ja saa huomattavan korkean sivulatauksen faktorilla 2. Lisäksi 

muuttujan uniqueness-arvo on 0,5771, joka ylittää 0,5 raja-arvon. Toinen poistettava muut-

tuja on ”korkojen nouseminen”. Tämä muuttuja latautui faktorille 1 vain arvolla 0,5190 ja 
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sai uniqueness-arvoksi 0,6973, joka ylittää raja-arvon 0,5. Muuttuja poistetaan siis huonon 

latauksen vuoksi. 

 

Näiden tehtyjen muutoksien jälkeen faktorianalyysin tuloksena saadaan kaksi faktoria. Fak-

tori 1 sisältää muuttujat ”vuokraukseen liittyvän lainsäädännön kehitys”, ”verotuksen kiris-

tyminen” ja ”sääntelyn lisääntyminen”. Näiden kaikkien muuttujien riskisyys asuntosijoitta-

miseen riippuu pääosin poliittisista päätöksistä, joten muodostunut faktori nimetään poliitti-

siksi riskeiksi. Faktori 2 sisältää muuttujat ”tarjonnan lisääntyminen” ja ”kysynnän vähen-

tyminen”. Näiden muuttujien riskisyys asuntosijoittamiseen riippuu markkinoista, joten 

muodostunut faktori nimetään markkinariskeiksi. Kaiserin testin mukaan korrelaatiomatriisi 

on soveltuva analyysiin, sillä se saa arvon 0,7065. Kaiserin testin arvon tulisi olla yli 0,6. 

 

5.1.1  Faktorianalyysin reliabiliteetti- ja validiteettitarkastelu 

Faktorianalyysin jälkeen muodostuneille faktoreille tulee tehdä reliabiliteetti- ja validiteetti-

tarkastelu. Näin voidaan todeta faktorit tilastollisesti toimiviksi. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

sitä, että mittari on luotettava eli siihen eivät vaikuta satunnaisvirheet, kun taas validiteetilla 

tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä sen pitääkin. (KvantiMOTV 2008).  

 

Reliabiliteettia mitataan usein Cronbachkin alphalla (Fabrigar & Wegener 2012, 23). Relia-

biliteettitarkastelu tehdään myös tässä tutkimuksessa Cronbachin alphalla. Alphan tulisi olla 

mielellään yli 0,7 ja ainakin yli 0,6. Faktorilla ”poliittiset riskit” alphan arvoksi saadaan 

0,8080, joten faktorilla on selvästi hyvä reliabiliteetti. Faktorin ”markkinariskit” alphan ar-

voksi saadaan 0,7684, joka on sekin hyvällä tasolla. 

 

Validiteettitarkastelu tehdään korrelaatiomatriisilla, johon on taulukoitu muuttujien väliset 

korrelaatiot. Jotta faktorit olisivat validiteeteiltaan päteviä, korrelaatiomatriisissa faktorin 

muodostavien muuttujien väliset korrelaatiot tulisivat olla vahvoja. Eri faktoreissa olevien 

muuttujien väliset korrelaatiot tulisi puolestaan olla alhaisia. Taulukossa 2 on kuvattuna 
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korrelaatiomatriisi, josta nähdään faktorit muodostavien muuttujien korrelaatiot verrattuna 

faktoreiden ulkopuolisten muuttujien korrelaatioihin. 

 

Taulukko 2: Korrelaatiomatriisi 

 

 

 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että faktoreiden validiteetit ovat hyvät. Faktoreiden sisäiset 

muuttujat korreloivat voimakkaammin keskenään verrattuna faktoreiden ulkopuolisiin 

muuttujiin. 

 

5.2  Varianssianalyysi – iän ja sukupuolen vaikutus asuntosijoittamisen riskien kokemi-

seen 

Ensimmäisessä varianssianalyysissä selvitetään, onko iällä ja sukupuolella vaikutusta mark-

kinariskien ja poliittisten riskien kokemiseen. Tämän analyysin tulos vastaa yhteen alatutki-

muskysymyksistä. Vastauksen saamiseksi käytetään kahden selittäjän mallia. 

 

Tarkastellaan aluksi iän ja sukupuolen vaikutusta markkinariskien kokemiseen. Selitettä-

vänä muuttujana käytetään faktorianalyysillä muodostettua faktoria ”markkinariskit”. Mal-

lin selitysasteeksi saadaan vain 1,45 prosenttia. Luku on melko matala ja markkinariskien 

kokemisen vaihtelusta pystytäänkin siis selittämään iällä ja sukupuolella vain noin 1,45 pro-

senttia. Malli on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin riskitasolla. Sukupuoli ei ole 
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tilastollisesti merkitsevä, joten sukupuolella ei ole vaikutusta markkinariskien kokemiseen. 

Toisaalta iällä on vaikutusta markkinariskien kokemiseen, sillä tulokset osoittivat sen olevan 

tilastollisesti merkitsevä. Eta-Squared luvut osoittavat selittäjien eri selitysosuudet markki-

nariskien merkittävyyden vaihtelusta. Sukupuolen Eta-Squared luku on vain 0,023 prosent-

tia, kun taas iän 1,119. Näistä luvuista huomataan, ettei sukupuolella ole juurikaan selitys-

voimaa markkinariskien merkittävyyden vaihteluun. Alla oleva kuvio kuvaa sukupuolen ja 

iän merkitystä markkinariskien kokemisen merkittävyyteen. 

 

 

Kuvio 5: Sukupuolen ja iän merkitys markkinariskien merkittävyyden kokemiseen 

 

Kuviosta 5 voidaan huomata, että nuoremmat ikäluokat kokevat markkinariskit vähemmän 

merkittävänä kuin vanhemmat ikäluokat. Erot ikäluokkien välillä ovat kuitenkin melko pie-

niä. Kaikista ikäluokista alle 30-vuotiaat kokevat markkinariskit vähiten merkittävinä. Ikä 

ennustaa hyvin sitä, miten riskinottohaluinen ihminen on (Kaufmann, Weber, Haisley 2013, 

328). Kun naiset ja miehet ikääntyvät, he alkavat karttamaan enemmän tappioriskiä. (Mura-

lidhar & Berlik 2017, 33) Nuoremmat ikäluokat voivat siis kokea markkinariskit vähemmän 

riskisinä, jos he ovat halukkaita sietämään riskiä enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Tämä 
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voisi selittää tutkimuksen tuloksen siitä, että nuoremmat ikäluokat kokevat markkinariskit 

vähemmän merkittävinä vanhempiin ikäluokkiin verrattuna. 

 

Seuraavaksi tutkitaan poliittisten riskien merkittävyyden kokemista kahden selittäjän mal-

lilla. Selitettävä muuttuja on faktorianalyysillä saatu faktori ”poliittiset riskit”. Selittäjinä 

käytetään samoja selittäjiä, mitä edellisessäkin varianssianalyysissä: ikää ja sukupuolta. 

Analyysin tuloksena mallin selitysasteeksi saadaan vain 0,5 prosenttia, eikä malli ole tilas-

tollisesti merkitsevä. Ikä ja sukupuoli eivät myöskään ole tilastollisesti merkitseviä, joten 

niillä ei ole vaikutusta siihen, kuinka merkittävinä kokee poliittiset riskit. 

 

Tutkimuksen kappaleessa 5.1 esitetystä frekvenssitaulukosta (Taulukko 1) huomataan, että 

kyselyaineistoon vastanneiden ikäjakauma oli varsin epätasainen. Varianssianalyysillä saa-

tiin tulokseksi, että alle 30-vuotiaat kokevat markkinariskit vähiten merkittävinä. Kuitenkin 

kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaita oli 2,08 prosenttia eli 42 vastaajaa. Muiden ikäluok-

kien frekvenssierot olivat pienempiä. Alle 30-vuotiaiden huomattavan pieni vastaajamäärä 

heikentää tutkimuksen tulosten luotettavuutta, eikä tuloksia voida yleistää ilman jatkotutki-

muksia. 

 

5.3  Varianssianalyysi – sijoitusalueen vaikutus markkinariskien kokemiseen 

Varianssianalyysin avulla pyritään löytämään vastaus yhteen alatutkimuskysymyksistä: 

”Vaikuttaako maakunta, johon asuntosijoittaminen ensisijaisesti kohdistuu, markkinariskien 

kokemiseen?”. Käytettävänä menetelmänä toimii yksisuuntainen varianssianalyysi 

ANOVA. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita asuntosijoittajien taustatekijöiden vaikutuk-

sista riskien kokemiseen, joten selittävänä muuttujana käytetään yhtä tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoista taustatekijää: maakuntaa, johon asuntosijoittaminen ensisijaisesti kohdis-

tuu. Kyselyaineiston vastauksista ilmeni 18 eri maakuntaa. 

 

Tutkimuksessa yksisuuntaisella varianssianalyysillä mitataan siis sitä, vaihteleeko markki-

nariskien merkittävyyden kokeminen eri maakuntiin ensisijaisesti sijoittavien 
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asuntosijoittajien välillä. Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että markkinariskien merkittä-

vyyden kokemisen keskiarvot eri maakunnissa vaihtelevat 2,929–3,68 välillä. Pienimmät 

keskiarvot saatiin Etelä-Savossa (2,929), Varsinais-Suomessa (2,941) ja Kymenlaaksossa 

(2,979). Suurimmat keskiarvot saatiin Keski-Suomessa (3,557), Keski-Pohjanmaalla (3,6) ja 

Päijät-Hämeessä (3,68). Testin p-arvo oli selkeästi pienempi kuin yleisesti käytetty raja-arvo 

0,05, joten nollahypoteesina ollut ryhmäkeskiarvojen samansuuruisuus voidaan hylätä. Voi-

daan siis todeta, että markkinariskien merkittävyyden kokemisessa on eroja eri maakuntiin 

sijoittaneiden välillä. Saatujen arvojen vaihteluväli ei kuitenkaan ole hirveän suuri. Kaikkien 

maakuntien markkinariskien kokemisen keskiarvo on 3,305.  

 

Aikaisemmin muodostettuun markkinariskit-faktoriin kuuluu kysymykset siitä, kuinka mer-

kittävinä riskeinä kokee tarjonnan lisääntymisen sekä kysynnän vähentymisen. Markkina-

riskien kokeminen vaihtelee eri maakunnissa, joihin asuntosijoittaminen ensisijaisesti koh-

distuu. Tämä voi selittyä sillä, että maakunnat eroavat toisistaan monilta osin. Esimerkiksi 

omistusasuntojen hintataso, asuntojen vuokrataso, maakuntien ja kaupunkien palvelut, opis-

kelumahdollisuudet sekä muuttoliike saavat aikaan eroja siihen, kuinka alueen sijoitusasun-

tomarkkinoiden kysyntä ja tarjonta heilahtelee ja miten riskisenä markkinat alueella näh-

dään. 

 

Maakuntien riskikeskiarvojen vertailtavuus toisiinsa on kuitenkin paikoitellen huono, sillä 

vastaajien frekvenssijakauma sijoitusmaakuntien osalta on epätasainen. Esimerkiksi 807 

vastaajaa on ilmoittanut ensisijaiseksi sijoitusmaakunnakseen Uusimaan ja 21 vastaajaa 

Etelä-Savon. Etelä-Savon riskikeskiarvo (2,929) on kyselyn pienin. Uusimaalla vastaavasti 

riskikeskiarvo on 3,385, sijoittaen sen maakuntien riskisyysjärjestyksessä suurimpien riski-

keskiarvojen joukkoon. Vastaajien määrän jakautuminen epätasaisesti maakuntien kesken ei 

anna luotettavaa tietoa eri maakuntien välisistä todellisista eroista markkinariskien kokemi-

sen suhteen. Tutkimuskysymyksessä, johon varianssianalyysillä pyritään löytämään vastaus, 

ollaan kuitenkin kiinnostuneita vain siitä, vaikuttaako maakunta markkinariskien kokemi-

seen. Analyysin perusteella voidaankin ainoastaan todeta, että maakunnalla, johon asuntosi-

joittaminen ensisijaisesti kohdistuu, on vaikutusta siihen, kuinka merkittäväksi kokee mark-

kinariskit. 
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5.4  Varianssianalyysi – omistettujen vuokra-asuntojen lukumäärän ja lainan määrän vai-

kutukset poliittisten riskien kokemiseen. 

Seuraavaksi tutkitaan kahden selittäjän varianssianalyysillä poliittisten riskien merkittävyy-

den kokemista. Selittäjinä toimivat omistettujen vuokra-asuntojen lukumäärä sekä lainan 

määrä suhteessa sijoitusasuntojen arvoon. Analyysillä pyritään saamaan vastaus alatutki-

muskysymykseen: ” Vaikuttavatko omistettujen vuokra-asuntojen lukumäärä ja asuntosijoit-

tamisesta koituvat menot poliittisten riskien kokemiseen?”. Lainan määrä on otettu kuvaa-

maan asuntosijoittamisesta koituvia menoja, sillä lainasta joudutaan maksamaan lyhennyk-

siä sekä korkoa. 

 

Mallin selitysasteeksi saadaan 3,06 prosenttia, mikä on melko matala. Malli, omistettujen 

vuokra-asuntojen määrä sekä lainan määrä ovat kaikki kuitenkin tilastollisesti merkitseviä 5 

prosentin riskitasolla. Lainan määrällä suhteessa sijoitusasuntojen arvoon sekä omistettujen 

vuokra-asuntojen määrällä on siis vaikutusta poliittisten riskien merkittävyyden kokemi-

seen. Toisaalta näillä selittäjillä pystytään selittämään vain 3,06 prosenttia poliittisten riskien 

merkittävyyden kokemisen arvojen vaihtelusta. Alla oleva kuvio esittää lainan määrän ja 

vuokra-asuntojen määrän suhteessa poliittisten riskien merkittävyyden kokemiseen.  
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Kuvio 6: Vuokra-asuntojen määrän ja lainan määrän merkitys poliittisten riskien merkittä-

vyyden kokemiseen 

 

Kuviosta 6 huomataan, että vähiten merkittävinä poliittiset riskit koetaan asuntosijoittajien 

keskuudessa, jotka omistavat yhden, 30–50 ja yli 50 vuokra-asuntoa ja heillä on lainaa 20–

29 prosenttia tai he ovat velattomia. Tarkemmin analyysin tuloksista saadaan selville, että 

vähiten merkittävinä poliittiset riskit kokevat yli 50 vuokra-asuntoa omistavat, joilla on 20–

29 prosenttia lainaa. He arvioivat poliittisten riskien merkittävyyden asteikolla 1 (ei lainkaan 

merkittävä riski) – 5 (erittäin merkittävä riski) 2,68. Toiseksi vähiten merkittävinä poliittiset 

riskit kokivat yli 50 vuokra-asuntoa omistavat, joilla ei ollut lainkaan velkaa. Heidän vas-

tauksien keskiarvo riskien merkittävyydeksi oli 2,72. 

 

Merkittävimpinä poliittiset riskit koettiin 20–29 vuokra-asuntoa omistavien keskuudessa, 

joilla on lainaa joko 70–79 prosenttia tai 60–69 prosenttia. Koettujen poliittisten riskien mer-

kittävyyksien keskiarvoksi oli näissä luokissa saatu 4,006 ja 4,005. Myöskin seuraavaksi 

suurimmat keskiarvot, 3,97 ja 3,93, saatiin 20–29 vuokra-asuntoa omistavien keskuudessa. 
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Jos analysoidaan tulosten yleistettävyyttä ja luotettavuutta, voidaan todeta, että vastaajia on 

huomattavan eri määrä eri vastausluokissa. Esimerkiksi 20–29 vuokra-asuntoa omistavien 

prosenttiosuus kaikista vastaajista oli vain 0,9 prosenttia (18 vastaajaa) ja yli 50 vuokra-

asuntoa omistavia oli 0,2 prosenttia (4 vastaajaa). Tuloksia on näin ollen vaikea yleistää, 

sillä juuri näissä pienimmän vastausmäärän omaavissa ryhmissä oli korkeimmat ja matalim-

mat keskiarvot. Myöskin selitysten miettiminen sille, miksi juuri nämä vastausluokat ovat 

saaneet korkeita ja matalia arvoja, on hankalaa matalan vastausmäärän takia. 
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6  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttavatko erilaiset asuntosijoittajien tausta-

tekijät ja sijoituspäätökset heidän kokemuksiinsa asuntosijoittamisen riskeistä. Tutkimus to-

teutettiin Suomen Vuokranantajat ry:n keräämällä kyselyaineistolla, joka oli kerätty loppu-

vuodesta 2021. Kyselyaineistoa muokattiin sopimaan paremmin tutkimuksen rajauksiin esi-

merkiksi poistamalla vastaajia, joiden ensisijainen sijoitusalue oli ulkomailla. Tutkimus teh-

tiin STATA 16.1-ohjelmalla ja sillä analysoitiin 2027 vastaajan vastauksia. Päätutkimusky-

symyksen lisäksi laadittiin kolme alatutkimuskysymystä, joiden avulla pyrittiin saamaan ko-

konaisvaltaisempi vastaus päätutkimuskysymykseen. 

 

Tutkimustuloksena voidaan sanoa, että erilaisilla asuntosijoittajien taustatekijöillä ja sijoi-

tuspäätöksillä on vaikutusta siihen, kuinka merkittävinä asuntosijoittajat kokevat asuntosi-

joittamisen riskit. Perusoletuksena voidaankin siis todeta, että esimerkiksi se, kuinka paljon 

omaisuutta on kiinni asuntosijoituksissa, voisi määritellä sen, kuinka merkittävinä kokee 

asuntosijoittamisen riskit. Tutkimuksessa kuitenkin huomataan alatutkimuskysymysten 

kautta, että kaikki taustatekijät ja sijoituspäätökset eivät suinkaan vaikuta riskien kokemi-

seen. Myöskin se, mihin riskeihin taustatekijöillä ja sijoituspäätöksillä on vaikutusta, vaih-

telee eri riskien välillä.  

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisen tueksi tarkasteltiin eri taustatekijöiden ja sijoituspää-

tösten vaikutuksia eri asuntosijoittamisen riskeihin. Tavallisilla demografisilla tekijöillä, 

iällä ja sukupuolella, havaittiin olevan eroavaisuuksia markkinariskien ja poliittisten riskien 

kokemiseen. Sukupuolella ei ollut kumpaankaan riskiin tilastollisesti merkitsevää vaiku-

tusta, joten sukupuolilla ei ole merkitystä asuntosijoittamisen riskien kokemiseen. Iällä huo-

mattiin olevan vaikutusta vain markkinariskien merkittävyyden kokemiseen. Mitä nuorempi 

asuntosijoittaja on, sitä vähemmän merkittävinä hän kokee markkinariskit. Toisaalta demo-

grafisten tekijöiden tarkastelussa tulee ilmi ongelma vastausten lukumäärän epätasaisuu-

desta eri ryhmien välillä. Tutkimustuloksiin onkin hankala luottaa täysin, sillä jakauma vas-

taajien ikäryhmien välillä ei ole tasainen. 
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Toisena tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako maakunta, johon asuntosijoittaminen ensisijai-

sesti kohdistuu, siihen kuinka merkittävinä asuntosijoittaja kokee markkinariskit. Tutkimus-

tulosten perusteella voidaan todeta, että maakunnalla on merkitystä markkinariskien koke-

miseen. Nollahypoteesi maakuntien riskikeskiarvojen samansuuruisuudesta voitiin siis hy-

lätä. Maakuntien välinen markkinariskien merkittävyyden kokemisen vaihteluväli oli kui-

tenkin melko pieni, jolloin erot riskien kokemisessa eri maakuntien välillä eivät olleet suuria. 

Tässäkin varianssianalyysissä kohdataan ongelma tarkasteltaessa tutkimustulosten yleistet-

tävyyttä ja luotettavuutta. Kyselyyn vastanneiden asuntosijoittajien vastaukset ensisijaisista 

sijoitusmaakunnista hajaantuivat epätasaisesti kaikkien maakuntien välille. Voidaankin vain 

todeta, että maakunnalla on vaikutusta markkinariskien merkittävyyksien kokemiseen, mutta 

ei pystytä kertomaan miksi tiettyihin maakuntiin sijoittavat asuntosijoittajat kokevat mark-

kinariskejä enemmän tai vähemmän. 

 

Viimeisenä haluttiin saada vastaus siihen, vaikuttavatko omistettujen vuokra-asuntojen lu-

kumäärä ja asuntosijoittamisesta koituvat menot poliittisten riskien kokemiseen. Tutkimus-

tuloksena saatiin, että kummatkin selittäjät ovat tilastollisesti merkitseviä ja näin ollen vai-

kuttavat poliittisten riskien kokemiseen. Tässäkin tutkimustuloksessa tulee vastaan sama on-

gelma kuin aikaisemmissakin alatutkimuskysymysten tutkimustulosten analyyseissa. Vas-

taajien epätasainen jakautuminen haittaa tulosten tulkintaa syvemmällä tasolla. Tämän ala-

tutkimuskysymyksen tutkimustuloksen suurimmat ja pienimmät riskikeskiarvot saatiin 

niissä vuokra-asuntojen lukumäärää kuvaavissa luokissa, joissa oli vähiten vastauksia. Tut-

kimustuloksia tarkasteltaessa kannattaakin siis muistaa, että vastaajat ovat epätasaisesti ja-

kautuneita vastausluokkien kesken. 

 

Vaikka tutkimustulosten tulkinnassa ja yleistettävyydessä on hankaluuksia edellisissä kap-

paleissa esitetyn vastaajien epätasaisen jakautumisen takia, voidaan kuitenkin sanoa, että itse 

tutkimuksen tulokset ovat luotettavia. Erilaiset asuntosijoittajien taustatekijät ja sijoituspää-

tökset vaikuttavat siihen, kuinka merkittävinä he kokevat asuntosijoittamisen markkinariskit 

sekä poliittiset riskit. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain muutamaa asuntosijoittamisen 

riskiä, vaikka asuntosijoittamisessa tiedetään olevan monia riskejä ja näitä riskejä on myös 

esitelty tämän tutkimuksen teoriaosassa. Jatkotutkimuksissa olisi mielekästä ottaa 
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tarkasteluun laajempi riskivalikoima sekä tutkia useamman taustatekijän ja sijoituspäätöksen 

vaikutusta riskien kokemiseen. Lisäksi kannattaisi huomioida, että vastaajia saataisiin tar-

peeksi kaikkiin vastaajaluokkiin, jotta tutkimuksen tuloksia pystyisi tarkemmin analysoi-

maan ja tutkimuksen tulosten yleistettävyys paranisi. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yksityiset asuntosijoittajat saavat vahvistuksen sille, 

että heidän omilla sijoitusvalinnoillaan sekä taustatekijöillä on vaikutusta siihen, kuinka eri 

riskejä koetaan. Näin he saavat mahdollisuuden tarkistaa, olisiko heillä mahdollisuuksia pie-

nentää sijoitusriskiään tai varautua tulevaisuuden riskien kokemisen voimakkuuteen. Asun-

tosijoittamisessa omilla valinnoillaan pystyy nostamaan sijoituksensa arvoa, sekä tiettyyn 

pisteeseen asti hillitsemään riskien kokemisen voimakkuutta.  
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