
 

 

 

 

 

 

 

 

Sami Pärssinen 

 

ASUNTOSIJOITTAMINEN 

 

 

 

Liiketalouden koulutusohjelma 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASUNTOSIJOITTAMINEN 

 

Pärssinen, Sami 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Liiketalouden koulutusohjelma 

Syyskuu 2018 

Sivumäärä: 32 

Liitteitä: 1 

 

Asiasanat: Asuntosijoittaminen, Asunto-osakkeet, Sijoittaminen, Sijoitusstrategia 

____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyön aiheena oli muodostaa tutkitun teoriatiedon pohjalta asuntosijoittami-

sen aloittamiselle strategia. Työn tarkoitus oli toimia oppaana aloittavalle, asiaan kui-

tenkin perehtyneelle asuntosijoittajalle, joten työssä käytiin läpi vaiheittain, mitä asun-

tosijoittaminen on ja mitä siihen liittyy, sekä mitä asuntosijoittajaksi aikova tarvitsee 

aloittaakseen sijoitusuransa asuntosijoittamisen parissa.  

 

Työssä on osittain kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä, koska työssä on käytetty ky-

selylomaketta tietojen keräämiseen. Pääosin työ on kuitenkin kvalitatiivinen tutkimus, 

sillä työssä on tutkittu asuntosijoittamista pitkällä aikavälillä ja kerätty teoriapohjaa 

strategian luomista varten.  

 

Tutkimuksen aineiston keräämiseksi valittiin henkilöhaastattelu ja kyselylomake kiin-

teistönvälittäjille. Molemmista saatiin tukea työn teoriapohjalle ja ne auttoivat luo-

maan selkeän, sekä uskottavan kokonaisuuden.  

 

Tutkimusten tulosten perusteella päästiin siihen lopputulokseen, että sekä yksityishen-

kilöt, että kiinteistönvälittäjät pitävät asuntosijoittamista kannattavana sijoitusmuo-

tona. Painotuksena on kuitenkin se, että asuntosijoittajaksi aikovan on hyvä tutustua 

aiheeseen hyvin, jotta sijoituksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. 
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The subject of the thesis was to create a strategy for starting up housing investment 

based on theoretical knowledge. The aim of the thesis was to act as a guide to a home-

owner who was initially familiar with the project, so the work was going through step 

by step what the investment was and what it is about, as well as what the investor needs 

to start investing in housing investment. 

 

The work has some quantitative aspects of the study, because a questionnaire was used 

to collect the data. Most of the work, however, is qualitative research, as long-term 

investment in housing has been studied and a collection of groundwork for the creation 

of a strategy. 

 

To pick up the study material, a personal interview and a questionnaire for real estate 

brokers were selected. Both of them were supported on the theoretical basis of the 

work and helped to create a clear, credible whole. 

 

Based on the results of the research, it was concluded that both private individuals and 

real estate agents considered housing investment a viable investment form. The em-

phasis, however, is that it is a good idea to find a good home equity investor to get the 

best out of the investment. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä asuntosijoittamiseen ja luoda tämän pohjalta 

strategia aloittavalle, asiasta perusteet hallitsevalle asuntosijoittajalle. Työllä ei ole 

varsinaista toimeksiantajaa, vaan työn tulosta tullaan käyttämään myöhemmässä 

vaiheessa perustettavan asuntosijoitusyhtiön liiketoimintasuunnitelman osana. 

 

Työssä pyritään vastaamaan aloittavaa, asuntosijoittamisen perusteet hallitsevaa asun-

tosijoittajaa ja aloittavaa liiketoimintaa asuntosijoittamisen parissa harkitsevaa sijoit-

tajaa koskeviin kysymyksiin ja avaamaan niitä lukijalle. Työn teoreettinen viitekehys 

keskittyy siihen, mitä asuntosijoittaminen on, kuka sitä voi tehdä, miten sen voi aloit-

taa ja mitä asuntosijoittaminen vaatii. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä työssä ovat, 

miten luoda asuntosijoittamisen strategia ja mitä tarkoittaa asuntosijoittaminen. 

 

Tiedot, joita opinnäytetyössä käytettiin, on kerätty aihetta käsittelevästä kirjallisuud-

esta, verkkolehtiartikkeleista, internet-sivustoilta, pankkien www-sivuilta, yksityisen 

asuntosijoittajan haastattelusta, sekä kiinteistövälittäjille tehdystä kyselystä. 

Opinnäytetyön teksti on pyritty saamaan mahdollisimman helppolukuiseksi ja ymmär-

rettäväksi, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä asuntosijoittamisen aloit-

tamista harkitseville henkilöille. 

 

Työssä käydään läpi, mitä sijoittaminen ja säästäminen tarkoittavat, mutta niitä ei käsi-

tellä syvällisesti.  Asuntosijoittaminen käsitellään työssä laajemmin ja syvällisemmin, 

sekä käydään vaihe vaiheelta läpi asuntosijoittamisen aloittaminen kaupungin valin-

nasta ja rahoituksen järjestämisestä asunnon ostoon ja vuokraamiseen. Tämän jälkeen 

käsitellään lyhesti sijoitukseen liittyvien tuottojen ja kulujen verotusta. Ki-

inteitsövälittäjille tehty kysely puretaan omassa kappaleessaan. Kyselyn vastausten ja 

tutkitun teorian pohjalta luodaan asuntosijoittamisen strategia esimerkkien kautta eri-

laisille sijoittajatyypeille. Omana kappaleenaan käsiteltiin myös todellinen esimerkki 

asuntosijoittamisesta, jonka tiedot saatiin henkilöhaastattelun kautta.  
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Esimerkkien, teorian ja taulukoiden avulla työstä saatiin selkeä kokonaisuus, jonka 

tuotoksena syntyi asuntosijoittamisen strategia. Opinnäytetyössä käsiteltävien asioi-

den järjestys on mietitty vastaamaan todellisuutta, missä järjestyksessä asiat tullaan 

tekemään, kun joku harkitsee asuntosijoittamisen aloittamista. 

 

Valitsin opinnäytetyölleni tämän aiheen, koska tulen mahdollisesti perustamaan asun-

tosijoittamiseen keskittyvän yrityksen, jonka liiketoimintasuunnitelman osa 

muodostuu tämän työn pohjalta. Asuntosijoittaminen kiinnostaa itseäni hyvin paljon, 

mutta varmasti myös monia muita ihmisiä. Siksi työ on pyritty tekemään mahdollisim-

man selkeäksi ja helpoksi aloittavan asuntosijoittajan näkökulmasta. Yhtenä 

tavoitteistani oli työtä tehdessä, että siitä on hyötyä monille asiasta kiinnostuneille. 

Työn tekeminen on avannut ennen itselle melko tuntematonta asiaa valtavan paljon ja 

olen matkan varrella oppinut valtavasti uusia asioita asuntosijoittamisesta. Työssä ei 

käydä yksityiskohtaisesti läpi asuntosijoittamiseen liittyvää termistöä, vaan oletuksena 

on, että lukija on perehtynyt aiheeseen jonkin verran. 
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2 SIJOITTAMINEN 

2.1 Mitä sijoittaminen on?  

”Sijoittaminen on toimintaa, jossa analyysin avulla tavoitellaan pääoman säilymistä ja 

pääomalle riittävää tuottoa” (Hämäläinen & Oksaharju2016, 24). Tärkein piirre sijoit-

tamisessa on, että pääomalle odotetaan jonkin asteista tuottoa. Sijoituspalveluja ja neu-

vontaa tarjotaan nykyisin hyvin laajasti mm. pankkien ja pankkiiriliikkeiden toimesta. 

Rahaa voi sijoittaa lukuisiin erilaisiin sijoitusinstrumentteihin. Näitä ovat mm. suorat 

osakkeet, osakerahastot, korkorahastot, erilaiset johdannaiset sekä kiinteät kohteet, ku-

ten asunto-osakkeet, kiinteistöt, maa-alueet tai vaikkapa klassikkoautot. (Sijoitustie-

don www-sivut 2018.) 

 

Sijoittamisen aloittaminen on järkevä päätös. Vaikka tavoitteena ei olisi rahan kerää-

minen jotain tiettyä asiaa, kuten asuntoa tai autoa varten. Aina on hyvä varautua tule-

vaisuuteen pitämällä ylimääräistä rahaa tallessa. Sijoittamisella on mahdollisuus kas-

vattaa rahavarallisuutta. Pitkällä aikavälillä säännöllisellä sijoittamisella voidaan 

päästä hyviin tuottoihin. Kun vaikkapa rahastoon sijoitettu pääoma on vuoden aikavä-

lillä kasvanut 6 %, seuraavana vuonna kasvanut pääoma jatkaa kasvuaan. On kuitenkin 

muistettava, että maailman taloudellista tilannetta on mahdoton ennustaa, joten men-

neen ajan tapahtumat eivät ole tae tulevasta. Sijoittu pääoma voi myös pienentyä, jos 

kurssit laskevat ja maailman taloudellinen tilanne heikkenee. Tästä hyvänä esimerk-

kinä vuonna 2008 yhdysvalloista alkanut maailmanlaajuinen talouden taantuma. 

(Hämäläinen, K 2014, 4-6.) 

 

 

2.2 Sijoittamisen ja säästämisen keskeiset erot.  

Sijoittamisen ja säästämisen suurimpana erona voidaan pitää tuottoa. Nykyisellä koron 

tasolla pankit eivät maksa talletuksilleen korkoa lähes ollenkaan. Näin ollen rahan 

pelkkä säästäminen, eli kerääminen on nykyisin huomattavasti hitaampi, mutta riskit-

tömämpi vaurastumisvaihtoehto kuin sijoittaminen. Sijoittamista on lähes kaikki, jossa 



9 

pääomalle odotetaan tuottoa. Yleensä matalampituottoiset kohteet ovat riskittömämpiä 

kuin korkean tuoton kohteet. Sijoittaminen ei ole kuitenkaan koskaan riskitöntä. Si-

joittamisella ja säästämisellä kuitenkin tähdätään samaan lopputulokseen, vaurastumi-

seen. Säästäminen tarkoittaa rahan keräämistä, vaikka pankkitilille, kun taas sijoitta-

minen tarkoittaa varallisuuden sijoittamista tietyllä tuotto-odotuksella. Sijoitukselta 

odotetaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, kun taas säästämisellä tavoitellaan vain rahan 

keräämistä. 

 

Pankkien korkotaso heijastuu Euroopan keskuspankin määrittelemästä Euribor -ko-

rosta. Euriborkorot ovat olleet miinuksella jo muutaman vuoden ajan. Tämän vuoksi 

korkotasot ovat erittäin alhaiset tällä hetkellä. Pankkien myöntämien lainojen korot 

ovat matalia, jonka seurauksena myös talletuksille maksettava korko on käytännössä 

olematon. Jos verrataan pankkien säästötalletustileille maksettavaa korkoa vuosittai-

seen inflaatioon, niin raha menettää tilillä arvoaan vuosi vuodelta.  

 

Euriborkorkoa on viisi erilaista, 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 

12 kuukauden euribor. Viimeksi 12 kuukauden euriborkorko, jota käytetään paljon 

pankkien lainojen viitekorkona, on ollut plussalla 4.2.2016. (Suomen Pankin www-

sivut 2018.) 

2.3 Sijoittajaprofiilit 

Sijoittajaprofiili määräytyy henkilön tavoitteiden ja riskinsietokyvyn mukaan. Kaikki 

varmasti haluaisivat korkeaa tuottoa ja mahdollisimman alhaisen riskin, mutta tämä ei 

ole mahdollista. Tuotto-odotus ja riski kulkevat käsikädessä. Tämä jakaa ihmiset eri-

laisiin sijoittajaprofiileihin. (Wallin 2016.) 

 

Sijoitusprofiilit voidaan jakaa neljään pääryhmään. Näitä ovat Maltti, Ryhti, Tahto ja 

Kantti. Jokainen ihminen kuuluu yhteen tai useampaan näistä ryhmistä. 

 

Maltti on varovainen sijoittaja, jonka tavoitteena on mahdollisimman alhainen riski ja 

tästä syystä myös maltillinen tuotto. Malttisijoittaja pelkää rahojensa menettämisen 

puolesta ja siksi sietää riskiä huonosti. Sopivia sijoituskohteita ovat talletus, 
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säästövakuutus, sekä erilaiset korkorahastot. Näissä riski on huomattavasti pienempi 

kuin suorissa osakkeissa. 

 

Sijoitusprofiililtaan Ryhtiin kuuluva sijoittaja sietää jonkin verran riskiä ja odottaa saa-

vansa sijoituksilleen kohtuullista tuottoa. Sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi 

korkorahastot, sekä osakerahastot. 

 

Tahtosijoittajan tavoitteena on vaurastuminen, joten riskinsietokykykä löytyy ja si-

joituksille odotetaan hyvää tuottoa. Ryhtisijoittajan osakesalkussa voi olla painoar-

voltaan yli puolet osakkeita tai osakerahastoja ja loput riskittömämpiä tuotteita, kuten 

korkorahastot, talletukset ja säästövakuutus. 

 

Sijoitusprofiili Kantti sietää riskiä parhaiten, sijoituksista odotetaan tuntuvaa tuottoa, 

jonka vuoksi myös riski kohoaa usein suureksi. Kanttisijoittajaa ei haittaa, vaikka si-

joitus kävisi välillä miinuksella. Kanttisijoittaja tiedostaa riskin, mutta on valmis otta-

maan sen suuremman tuottomahdollisuuden toivossa. (Huittisten Säästöpankin 

asiakasmateriaali, 2018.) 

3 SIJOITTAMINEN ASUNTO-OSAKKEISIIN 

3.1 Mitä asuntosijoittaminen on? 

Asuntosijoitamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa pääomaa sijoitetaan asunto-

osakkeeseen, ollen sijoituksen tarkoitus tuottaa sijoittajalle tuottoa vuosittain. Asun-

tosijoittamisen perinteinen tarkoitus on saada sijoitukselle tuottoa vuokratulojen 

muodossa. Mahdollinen arvonnousu tuottaa myös varallisuutta, kun asunto-osake 

myydään. Asuntosijoittajaksi on olemassa kaksi yleisintä tietä. Asuntoa aletaan etsiä 

sijoitusmielessä, kun ylimääräistä rahaa on kertynyt ja se halutaan sijoittaa asuntoon 

tuottamaan lisää varallisuutta tai perinnöksi saadaan asunto, jota ei myydäkkään, vaan 

se laitetaan vuokralle. Myös tilanne, jossa vanhemmat ostavat lapselleen asunnon 

opiskeluja varten ja lapsi valmistuu, muuttaa pois asunnosta ja vanhemmat päättävät 
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olla myymättä asuntoa ja laittavat sen vuokralle, eli jättävät sijoitusasunnoksi. (Hämä-

läinen, K 2014, 7.) 

 

Asuntosijoittaminen voi myös alkaa tilanteesta, kun oman asunnon laina on maksettu 

pois ja omaa taloutta aletaan suunnittelemaan eteenpäin. Tässä tilanteessa sijoitusasun-

non ostaminen onnistuu suhteellisen helposti, koska vakuudeksi pankkilainaan voi 

antaa nykyisen asunnon. Hyvältä paikalta ostettu sijoitusasunto tuo tuloja vuosi 

toisensa jälkeen ja ennen pitkää siihenkin otettu laina on maksettu pois.  

3.2 Asuntosijoittamisen aloittamisen vaiheet 

Asuntosijoittamisen aloittamittamiseen liittyy useita eri vaiheita. Sopivan maantieteel-

lisen alueen löytäminen, mistä sijoitusasunnon haluaa ostaa, alueen asuntomarkki-

noihin tutustuminen, mikäli ne eivät ennestään ole tuttuja, neliöhintojen ja 

taloyhtiöiden tutkimista, sekä lukuisia muita toimenpiteitä, jotka auttavat sijoittajaa 

tekemään mahdollisimman hyvän sijoituspäätöksen.  

 

Punnitessaan sijoituksen kohdetta, sijoittajan on harkittava, mitä tuottoa sijoitta-

malleen pääomalle haluaa. Kun päätyy ajatukseen sijoitusasunnon ostamisesta, on 

otettava huomioon valtavasti asioita. Näin ollen aiheeseen perehtyminen on erittäin 

tärkeää. Seuraavissa alaotsikoissa on käyty läpi neljä tärkeää asiaa, jotka olennaisesti 

liittyvät asuntosijoittamisen aloittamiseen.  

 

Maantieteellisen alueen työllisyystilanne vaikuttaa suoranaisesti kaupungin muut-

toliikenteeseen. Suurempi muuttoliikenteeseen vaikuttava asia on koulut, joita 

kyseisellä alueella on. Opiskelijoita tulee kaupunkiin vuosittain, jotka tarvitsevat it-

selleen asunnon.  
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3.2.1 Kaupungin valinta  

Taulukko 1, 25 suurimman opiskelijakaupungin väkiluvun muutos vuodesta 2017. 

Lähde: Tilastokeskus 

 

Kaupungilla on suuri merkitys sijoitusasunnon ostamisen kannalta. Tämä siitä syystä, 

että kaupunkeja on erittäin paljon erilaisia ja erilaisissa tilanteissa mm. työn ja 

opiskelun suhteen. On kaupunkeja, joista on selkeästi huomattavissa, että väestö on 

viime vuosikymmenten aikana vain vähentynyt. Tähän voi olla monia syitä, mutta 

yleensä väestökato liittyy työpaikkojen vähentymiseen ja mahdollisiin oppilaitosten 

sulkemisiin. On siis ensiarvoisen tärkeä tuntea seutu, josta sijoitusasunnon aikoo ostaa. 

Väestön väheneminen heijastuu asuntosijoittajan näkökulmasta negatiivisella tavalla, 

vuokra-asuntojen kysynnän vähenemisenä, sekä asuntojen arvon alenemisena (Orava 

& Turunen 2013, 62-70). 

 

Kaupunkeja tarkastellessa pitää ottaa huomioon myös kaupungin sisäinen aluejako. 

Kaupunginosat jakautuvat eri luokkiin maineen, sijainnin ja etäisyyden perusteella. 

Näillä on iso merkitys sijoitusasunnon ostamisen kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää 

tuntea kaupunki, josta sijoitusasunnon meinaa ostaa.  

 

Porin kaupungista voidaan ottaa esimerkkinä 3 kaupunginosaa, jossa on paljon ker-

rostaloasuntoja ja niiden hinnat ovat muihin kaupunginosiin nähden matalammat. 

Kaikki kolme kaupunginosaa ovat 70-luvulla rakennettuja ns. betonilähiöitä. Näitä 
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ovat Pormestariluoto, Sampola ja Pihlava. Pormestariluoto on näistä lähimpänä kau-

pungin keskustaa n. 1-3 kilometriä. Sampolasta keskustaan matkaa on n. 5 kilometriä 

ja Pihlavasta n. 10 kilometriä. Näitä kolmea kaupunginosaa kuitenkin yhdistää yleis-

esti paikallisten ihmisten tiedossa oleva huono maine. Alueella asuu paljon työttömiä 

ja laitapuolen kulkijoita, koska alueiden vuokrataso on alhainen. Tämän vuoksi myös 

asuntojen hinnat ovat muuta kaupunkia alhaisemmat.  

 

Samantyyppisiä kaupunginosia löytyy varmasti kaikista Suomen kaupungeista, jotka 

voivat hintaa ja sijaintia katsomalla vaikuttaa hyviltä sijoituskohteilta. Näitä on kui-

tenkin syytä harkita, mikäli alueeseen liittyy sijoituksen kannalta negatiivisia asioita. 

Näiden vuoksi kaupungin tunteminen hieman syvällisemmin on tärkeää ostopäätöstä 

ja asunnon valintaa tehdessä. Tälläiset alueet voivat kuitenkin olla hyviäkin si-

joituskohteita, kun valikoi vuokralaisen mahdollisimman hyvin. Tämä on yksi osa 

asuntosijoittamisen riskinottoa. 

3.2.2 Asunnon etsiminen 

Asunnon etsiminen alkaa sopivan kaupungin löydyttyä. Asuntosijoittamisen kannalta 

kerrostaloyksiöt kaupungin keskustassa tai kohtuullisen matkan päässä keskustasta, 

ovat lähes poikkeuksetta parhaita sijoituskohteita. Yksiön koko on yleensä 20-30 ne-

liötä. Taloyhtiöön tehtävien remonttien kustannukset asunto-osakkeelle jakautuvat lä-

hes aina asunnon koon mukaan, lisäksi taloyhtiölle maksettava yhtiövastike määräytyy 

asunnon koon mukaan. Näin ollen remonttikustannukset ja yhtiövastike ovat yksiössä 

vähäisten neliöiden vuoksi huomattavasti pienemmät, kuin jos asunto olisi 45 neliön 

kaksio. Lisäksi asunnosta saatava tuotto on hintaansa nähden yleensä hyvä, koska 

vuokra ei koskaan nouse käsikädessä neliöiden kanssa. Jos 25m2 yksiön vuokra kau-

pungin keskustassa on 430-500€/kk, ei 50m2 kaksion vuokra ole 860-1000€/kk. Tämä 

kertoo siitä, että mitä pienempi, sitä parempi (Orava & Turunen 2013, 71-74). 
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3.2.3 Asunnon ostaminen  

Asuntosijoittajaksi haluava henkilö tarvitsee yleensä pääomaa, saadakseen ensimmäi-

sen sijoitusasunnon ostettua. Harvalla kuitenkin on varallisuutta useita kymmeniä tu-

hansia ylimääräisenä. Tässä vaiheessa kuvioon astuu pankista saatava lainarahoitus. 

Pankista saa asuntolainaa melko helposti, mikäli oma talous ja takaisinmaksukyky on 

kunnossa, sekä lainan takaisinmaksun pankille takaavat vakuudet ovat riittävät. Lisä-

vakuudeksi pankit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuten luottotakausta, valtion anta-

maa takausta tai esimerkiksi läheisen varallisuutta, kuten asuntoa. Asuntosijoittami-

sessa on se hyvä puoli, että asunto itsessään toimii vakuutena yleensä 70% asti (Osuus-

pankin www-sivut 2018). Tällöin omarahoitusosuutta tarvitsee olla 30% asunnon hin-

nasta. 

3.2.4 Asunnon vuokraaminen 

Kun sopiva sijoitusasunto on löytynyt ja ostettu, tulee seuraavaksi eteen sen 

vuokraaminen. Vuokraaminen onnistuu nykyisin melko helposti netissä erilaisten 

palveluiden kautta. Mikäli ei halua nähdä vaivaa asunnon vuokraamiseen, sen voi 

ulkoistaa vuokranvälitysyritykselle, joka hoitaa asunnon vuokraamisen. Tämä ei kui-

tenkaan ole ilmaista. Vuokranvälitysyritystä valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota 

välitysfirman ammattitaitoon, sekä heidän käyttämiin järjestelmiin. (Vuokraturvan 

www-sivut 2018). 

 

Asunnon omistajalla on lähtökohtaisesti oikeus päättää, ketä hän vuokralle ottaa. 

Vuokralaisen valinnassa on syytä olla tarkkana, jotta esim. vuokran maksun kanssa ei 

tule ongelmia. Tämä vuoksi vuokralaiselta kannattaa tarkistaa luottotiedot. Tämä 

kuuluu asunnon vuokraajan laillisiin oikeuksiin. (Luottotietolaki 527/2007, 4 luku 19 

§.) 

 

Asuntoihin vuokralle tulevat henkilöt voidaan jaotella karkeasti opiskelijoihin, työssä 

käyviin nuoriin, keski-ikäisiin, eläkeläisiin, eronneisiin, pariskuntiin ja luottotietonsa 

menettäneihin. Vuokralaisia on siis vaikea yrittää sovittaa vain yhteen muottiin.  
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Opiskelijat ovat yleensä suosittuja vuokralaisia, koska vuokratulon saaminen on 

käytännössä varmaa erilaisten tukien, kuten asumistuen ansiosta.  

 

Työssä käyvät nuoret vuokralaiset ovat lähes aina varmoja vuokran maksajia. He voi-

vat olla juuri valmistuneita ja ensimmäiseen omaan asuntoon muuttaneita, tai juuri 

kaupunkia vaihtaneita, jotka eivät vielä halua ostaa omaa asuntoa.  

 

Eläkeläiset ovat myös vuokranantajalle mieluinen ryhmä. Lähes aina varma vuokran 

maksu. Eläkeläiset ovat myös yleensä rauhallisia ja säntillisiä ihmisiä. Eläkeläiset ovat 

myös monesti pitkäaikaisia vuokralaisia. 

 

Eronneet ovat ryhmä, jotka tarvitsevat monesti asunnon nopeasti. Heillä ei ole 

välttämättä aikaa valita markkinoiden parasta asuntoa, joten laatutasosta ollaan 

valmiita tinkimään. Eronneetkaan eivät kuitenkaan ole välttämättä mitään pitkäaikai-

simpia vuokralaisia.  

 

Nuoret parit hoitavat pääsääntöisesti asiansa mallikkaasti. Tälläisissa tapauksissa 

piilee kuitenkin aina riski, mikäli yhteiselo ei sujukkaan suunnitelmien mukaan ja tiet 

eroavat jo muutaman kuukauden yhteiselon jälkeen. Tälläisissa tapauksissa 

vuokralaisten kanssa kannattaa tehdä määräaikainen vuokrasopimus, jonka 

rikkoessaan vuokralainen menettää asunnosta maksamansa takuuvuokran. 

Käytännössä tarkoittaa sitä, että vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen allekirjoit-

tanut vuokralainen sitoutuu asumaan asunnossa vähintään vuoden. 

 

Luottotietonsa menettäneet ovat kinkkisin ryhmä. Näissä on aina syytä arvioida tilanne 

tapauskohtaisesti. Mikäli kysymyksessä on nuori henkilö ja maksuhäiriömerkintöjä on 

paljon, voi tälläinen henkilö olla riskivuokralainen ja mahdollisuus vuorkan maksa-

matta jättämiseen on olemassa. (Orava & Turunen 2013, 147-149.) 
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3.3 Asuntojen hintojen kehitys Suomessa 

 

Taulukko 2, Osakeasuntojen hintojen reaali-indeksin kehitys Suomessa inflaatiolla 

korjattuna (2000=100). Lähde: Tilastokeskus  

 

Kuten taulukosta voidaan nähdä, osakeasuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa jo 

pitkään. Suurin kasvu on tapahtunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Kasvua jatkui 

aina vuosikymmenen taitteeseen saakka, jolloin alkoi viimeinen suuri taantuma. 

Asunto-osakkeiden hintaan taantuma kuitenkin vaikutti melko vähän. Taulukko kertoo 

koko Suomen kerrostalohuoneistojen hintojen kehityksen 2000-luvun alusta. Hinnat 

ovat tällä aikavälillä nousseet yli 40%. Jos taulukkoa tarkasteltaisiin viime 

vuosituhannen puolelta, hintojen nousu olisi huomattavasti suurempaa.  

 

3.3.1 Asunto-osakkeiden arvonnousu 

Aikaisemmasta taulukosta voi huomata, että asuntojen hintakehitys on jo pitkään ollut 

positiivinen. Suurin vauhti arvonnousussa on kuitenkin hidastunut ja asuntojen hinto-

jen kehitys viimeisten vuosien aikana on ollut maltillista. Asuntosijoittamisen 

näkökulmasta, arvonnousun varaan sijoitustaan ei kannata sokeasti perustaa. Huomio 

kannattaa arvonnousun sijaan suunnata jatkuvaan kassavirtaan, eli vuokratuottoon. 

Jatkuva kassavirta tuo sijoittajalle tuloja, mutta arvonnousu realisoituu vasta, kun 

kohteesta luovutaan, eli se myydään. Pitkään omistettu sijoitusasunto saattaa hyvinkin 
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rahallisesti tuplata arvonsa. Sijoitusajan ollessa pitkä, jää myyntivoitosta laskettu 

vuosittainen tuotto yleensä melko vaatimattomaksi (Orava & Turunen 2013, 25-32). 

3.3.2 Asuntosijoituksen vuosituoton muodostuminen 

Sijoitusasunnon prosentuaalinen vuosituotto muodostuu seuraavalla kaavalla: 

 

(vuokratuotto – hoitovastike) * 12 / (velaton hinta + remonttikulut + varainsiirtovero) 

*100% = Vuokratuotto. 

 

Edellä olevaa kaavaa käytetään, jos asunto ostetaan velattomalla hinnalla.  

Jos asunto ostetaan myyntihinnalla, ja asunnossa on yhtiölainaosuutta, lasketaan 

vuokratuotto seuraavalla kaavalla: 

 

(vuokratuotto – yhtiövastike) * 12 / (myyntihinta + remonttikulut + varainsiirtovero) 

*100% = Vuokratuotto (Orava & Turunen 2013, 57-61).  

 

Jos asunto-osakkeeseen kohdistuu ns. yhtiölainaa, osakas lyhentää tätä kuukausit-

taisella rahoitusvastikkeella. Yhtiövastike saadaan, kun hoitovastike ja rahoitusvastike 

lasketaan yhteen. (Ovikoodin www-sivut 2018.) Näiden laskelmien lisäksi asunnon 

omistajan kannattaa varautua erilaisiin pienempiin asuntoon kohdistuviin remontteihin 

remonttivaralla. Asunnossa on kuluvia asioita, kuten hella, jääkaappi, sähkökiuas yms. 

Näiden hajotessa vuokranantaja, eli asunnon omistaja joutuu uusimaan rikkoutuneen 

koneen tai laitteen. Nämä ovat yllättäviä kuluja, joihin on syytä varautua etukäteen. 

Myös mahdollista tulevaisuudessa tehtävää pintaremonttia varten on hyvä pitää 

ylimääräistä rahaa tallessa, jotta remontin koittaessa se voidaan toteuttaa ilman 

vierasta pääomaa.  
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3.4 Mitä asunto-osakkeisiin sijoittaminen vaatii?  

Asunto-osakkeisiin sijoittaminen vaatii kiinnostusta asiaan, pääomaa asunnon/asunto-

jen hankkimista varten, sekä asunnosta/asunnoista huolehtimista. Markkinoiden aktii-

vinen seuraaminen ja hintatietoisuus, sekä oman alueen taloyhtiöiden tunteminen ovat 

hyödyksi lisäsijoituksia tehdessä.  

 

Alkuun asuntosijoittamisessa voi lähteä vaikka yhdellä tai kahdella asunnolla, mutta 

ajan kuluessa niitä voi hankkia lisää. Asuntosijoittajat voidaan jakaa karkeasti kahteen 

pääluokkaan. Niihin, jotka ostavat asunnon, pitävät sitä jonkin aikaa ja myyvät pois, 

kun asunnon arvo on riittävästi noussut. Toinen ryhmä on pitkän tähtäimen sijoittajat, 

joiden ensisijainen tavoite on jatkuva kassavirta, eli vuokratuotto.  

Kun asunnon tuoton laskee hyvin ennen ostopäätöstä, siitä riittää tuottoa tuleviksi 

vuosiksi ja tällä tyylillä voi jatkossa hankkia lisää sijoitusasuntoja. Mitä enemmän 

asuntoja, sitä enemmän tuottoja, mutta myös enemmän kuluja ja vaivaa. Asuntosijoit-

tajalta vaaditaan ennen kaikkea sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. 

 

4 ASUNTO-OSAKKEISTA SAADUN TUOTON VEROTUS JA 

VEROVÄHENNYKSET 

4.1 Vuokratuoton verotus ja verovähennykset 

Vuokratuotto katsotaan pääomatuloksi ja sitä verotetaan tuloverolain mukaan pääo-

matulona. “Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin 

säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen 

tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.” (Tuloverolaki 1535/1992, 3 osa, 

2 luku 32 §.) “Pääomatulon veroprosentti vuonna 2018 on 30, 30 000 euroa ylittävältä 

osalta 34.” (Veronmaksajien www-sivut. 2018) 

 

“Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyt-

tämisestä johtuneet menot.” (TVL 1535/1992, 3 osa, 3 luku, 54§.) Käytännössä tämä 
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tarkoittaa sitä, että puhdas vuokratulo saadaan vähentämällä vuokratuloista mm. 

yhtiövastikkeet ja muut asuntoon sille verovuodelle kohdistuneet tai kohdistetut kulut. 

Veroa maksetaan siis vasta vähennyksien jälkeen jäljelle jäävästä tulosta. 

4.2 Asunnon myymisen verotus 

“Oman vakituisen asunnon voi myydä verovapaasti, jos molemmat ehdot täyttyvät: 

 

- Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta. 

- Olet itse tai joku perheestäsi on vakituisesti asunut asunnossa omistusaikanasi 

yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja 

alaikäiset lapset.  

 

Muissa tapauksissa asunnon luovutusvoitto eli myynnistä saatu voitto verotetaan pääo-

matulona. Jos myyt asunnon tappiolla, tappion voi vähentää ensisijaisesti kyseisen 

verovuoden luovutusvoitoista” (Verohallinnon www-sivut 2018). 

 

5 MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT ASUNTO-OSAKKEEN 

OSTOON JA MYYNTIIN? 

5.1 Tutkimuksen tausta 

Kiinteistövälittäjille tehdyn kyselyn vastaukset tukevat vahvasti aiemmin työssä kir-

joitettua teoriaa. Kyselylomake jaettiin 24 kiinteistönvälittjälle, joista 16 vastasi kyse-

lyyn. Kyselyn vastausprosentti oli 66%. Vastaukset kerättiin paperiselle kyselylomak-

keelle kolmesta Porin alueen kiinteistönvälitysyrityksestä, jotka olivat SP-Koti, Huo-

neistokeskus ja Osuuspankin kiinteistökeskus. Kyselylomakkeessa oli yhteensä 7 ky-

symystä, joihin vastattiin ”rasti ruutuun” -menetelmällä.  
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5.2 Kiinteistövälittäjien kyselytutkimuksen yhteenveto 

5.2.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Vastaajista puolet olivat sitä mieltä, että eniten kotia etsivien asiakkaiden 

ostopäätökseen vaikuttaa asunnon sijainti, hieman yli 43% vastaajista taas oli sitä 

mieltä, että hinta vaikuttaa eniten. Vain 6% mielestä asunnon koolla on suurin mer-

kitys kotia etsivien ostajien ostopäätöksessä.  

 

Kysymykseen, mikä vaikuttaa eniten sijoitusasuntoa etsivän ostopäätökseen vastattiin 

lähes samalla tavalla kuin kotia etsivien kysymykseen. Tässäkin tapauksessa puolet 

vastaajista piti sijaintia tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä ostopäätöksen kannalta. 

Hinta oli 37,5% mukaan vaikuttavin tekijä ja asunnon koko 12,5% mukaan vaikuttavin 

tekijä.  

 

Kysymyksessä kumpi on vaikuttavampi tekijä asunnon myynnin kannalta, hinta vai 

sijainti, vastaukset jakautuivat vain hieman hinnan eduksi. Vastaajista 56% piti hintaa 

vaikuttavampana tekijänä, kun taas 44% mielestä sijainnilla on suurempi merkitys. 

Kyselytutkimuksen 3 ensimmäistä kysymystä liittyivät vahvasti asunnon ulkoisiin 

tekijöihin. Tutkimus osoittaa, että eniten asunnon ostamiseen ja myymiseen vaikuttaa 

asunnon sijainti. Työssä aiemmin kirjoitettu teoria tukee tutkimuksen tuloksia 

varsinkin sijoittajan näkökulmasta. Myös sijainnilla on suora vaikutus asunnon 

hintaan, joten tutkimuksen mukaan ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän pa-

remmasta sijainnista. 

 

Kyselytutkimuksen seuraavassa 4. kysymyksessä kysyttiin, kuinka paljon taloyhtiö, 

jossa myytävä asunto sijaitsee, vaikuttaa ostajan ostopäätökseen.  
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Taulukko 3, Taloyhtiön vaikutus asunnon ostopäätökseen. 

 

Ympyräkaaviosta voidaan todeta, että taloyhtiöllä on suuri vaikutus asunnon ostoon ja 

myyntiin. Tutkimuksen tulokset tukevat aiemmin kirjoitettua teoriaa siitä, että ennen 

asunnon ostamista, on hyvä selvittää, miten taloyhtiössä hoidetaan asioita. Taloyhtiön 

hyvällä toiminnalla on vaikutusta taloyhtiön hyvään ja jatkuvaan toimintaan, jossa eri-

merkiksi tarvittavat remontit suunnitellaan ja toteutetaan ajoissa, jotta vältytään suu-

remmilta ja kalliimmilta remonteilta. Tällä taas on suora vaikutus esimerkiksi sijoitus-

asunnon tuottoon ja kannattavuuteen. 

 

Asunnon koko on yksi tärkeä kysymys, kun ollaan hankkimassa asuntoa. Neliöiden 

tarve kuitenkin riippuu pitkälti siitä, mihin tarkoitukseen asuntoa ollaan ostamassa. 

Kappaleessa 3 on käsitelty asiaa laajemmin. Kyselytutkimuksen viidennessä kysy-

myksessä kiinteistönvälittäjiltä kysyttiin, minkä kokoiset kerrostalohuoneistot mene-

vät parhaiten kaupaksi. Heille annettiin 4 vaihtoehtoa, jotka suunnilleen kuvastavat 

yksiöiden, kaksioiden, kolmioiden ja isompien huoneistojen neliömäärää.  
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Taulukko 4, Kerrostalohuoneistojen koon vaikutus myyntiin. 

 

Pienet kerrostalohuoneistot 20-45m2 ovat selvästi kysytyimpiä. Sijoitusnäkökulmasta 

ajateltuna mahdollisimman pieni kerrostaloyksiö on yleensä parhain sijoitus, jos kat-

sotaan puhtaasti tuottoa ja kustannuksia. Kyselyssä ei ole kuitenkaan eroteltu asumis-

käyttöön ostettavia ja sijoituskäyttöön ostettavia huoneistoja, joten sen vuoksi vastauk-

set ovat jakautuneet edeltävän ympyräkaavion mukaisesti. 

 

Kyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat, suosittelisitko aloittamaan asuntosijoitta-

misen useammalla kuin yhdellä sijoitusasunnolla, jos se olisi mahdollista, sekä pidätkö 

asuntosijoittamista hyvänä ja kannattavana sijoitusmuotona?  

 

Vastaukset jakautuivat ensimmäisen kysymyksen kohdalla melko lailla tasan puolesta 

ja vastaan. Teorian mukaan kuitenkin asuntosijoittamisen aloittaminen useammalla 

asunnolla auttaa suojautumaan riskiltä tyhjiä kuukausia vastaan. Jos omistuksessa on 

vaikkapa 3 sijoitusasuntoa ja yhteen niistä tulee erimerkiksi putkiremontti ja siellä ei 

voi asua, vuokratulot saadaan kuitenkin vielä kahdesta muusta asunnosta. Mitä use-

ampi asunto on omistuksessa, sitä vähemmän tyhjät kuukaudet tai remontit vaikuttavat 

rahavirtaan negatiivisesti. (Orava & Turunen 2013, 231). 

Viimeiseen kysymykseen vajaa 90% vastaajista vastasi kyllä. Eli he pitävät asuntosi-

joittamista hyvänä ja kannattavana sijoitusmuotona. Kirjoitettu teoria tukee tutkimuk-
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sen tulosta, sillä asuntosijoittaminen on tässä maailman taloudellisessa tilanteessa koh-

talaisen hyvä sijoitusmuoto, mutta vaatii kuitenkin jonkin verran työtä ja aiheeseen 

perehtymistä.  

6 ASUNTOSIJOITTAMISEN STRATEGIA 

6.1 Mikä on strategia? 

Strategia-sana on johdettu kreikan kielestä ja se merkitsee sotajoukon johtamista. Sa-

maa käytettiin ensimmäistä kertaa engllannin kielessä vuonna 1688. 1700-luvulla 

strategia merkitsi niitä toimenpiteitä, joita tehtiin piilossa vihollisen katseelta, kun taas 

taktiikka tarkoitti toimenpiteitä, joita tehtiin vihollisen simian edessä. Liike-elämä 

lainasi strategia sanan sotilaskäytöstä. Strategia termin käyttö like-elämässä noudatti 

aluksi jokseenkin samoja linjoja kun sotilaskäytössäkin (Juuti 2007, 14). 

 

Strategia sanana tuo mieleen muutoksen, toimintatavan, suunnitelman, joka johtaa 

muutokseen. Muutos parempaan, kestävämpään, tuottavampaan tai halvempaan. 

Vaihtoehtoja on tuhansia. Strategiaa on tietyllä tavalla kaikessa ihmisten toiminnassa. 

Tässä työssä kuitenkin keskitymme liiketalouteen liittyvään strategiaan, tavoitteel-

liseen kehittämistoimintaan, joka välitavoitteet mukaan lukien johtaa menestykseen ja 

hyvään lopputulokseen, sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Strategia on suunnitelma, 

jossa tekijän on kyettävä kulkemaan ajatuksen tasolla ajassa eteenpäin kohti suunnitel-

man loppupäätä eli strategian lopputulosta, voidakseen luoda strategiasta niin hyvän, 

että lopputulokseen päästään myös toiminnan kautta. (Leppiniemi & Puttonen 1996, 

14.) 

6.1.1 Strategian suunnittelu ja käyttöönotto 

Strategian luominen vaikkapa paperia valmistavalle yritykselle pitää sisällään listan 

eri vaihtoehdoista, joilla yrityksen toimintaa voidaan kehittää eteenpäin pitkällä ai-
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kavälillä. Strategia on siis pitkälti valintojen tekemistä ja niiden vaikutuksien arvio-

intia tulevaisuudessa. Valinnat voivat tuottaa lisäarvoa vasta hyvin pitkän ajan jälkeen. 

Siksi strategian tarkasteleminen pienellä aikavälillä on hankalaa. Paperiyrityksen 

strateginen tavoite voi olla vaikkapa tuloksen parantaminen vuosittain 10 %:lla seuraa-

van 5 vuoden ajan. Tähän päästäkseen on harkittava, tarvitseeko yritykseen investoida 

uusia koneita ja laitteita, tarvitaanko lisää tuotantotiloja, onko yrityksen valm-

istuksessa päivitettävää esim. uusien tuotteiden ottaminen tuotantoon. Nämä ovat 

kaikki strategista suunnittelua. Pyrkimys tehdä mahdollisimman hyvä valinta tule-

vaisuutta ajatellen. (Leppiniemi & Puttonen 1996, 15-16.) 

 

Asuntojen ostaminen ja vuokraaminen on vanha asia. Tämän vuoksi aiheeseen on 

mahdoton luoda mitään uutta ja mullistavaa. Omistaminen ja vuokraus sijoitusmie-

lessä on myös ollut pitkään olemassa. Lähtökohtana on siis parantaa olemassa olevia 

toimintatapoja ja tehostaa niitä.  

6.1.2 Strategia -käsitteen määritelmä 

Strategia voidaan määritellä yritysten kannalta niin, että yritys tekee eri asioita kuin 

muut saman alan yritykset, yritys tekee samoja asioita, mutta eri tavalla tai yritys tekee 

asioita niin, että asiakkaat oppivat arvostamaan sitä.  Tämä sama toimii yksityishenki-

löidenkin puolella, vaikkapa sijoittamisessa. Kun ottaa asioista selvää, voi alka ky-

seenalaistamaan vallitsevia ajattelutapoja ja mielipiteitä, jonka kautta voi luoda oman, 

täysin muista riippumattoman tyylin. Asioiden tekeminen eri tavalla kuin muut, ei siitä 

syystä, että haluaa olla erilainen, vaan siitä syystä, että omalla erilaisella toiminnalla 

uskoo saavuttavansa muita paremman lopputuloksen. Aina on varaa parantaa ja mah-

dollisuuksia uudelle on eniten siellä, missä kaikki tehdään samalla tavalla. (Tuulen-

mäki 2010, 5-6.) 
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6.2 Sijoitusstrategia asuntosijoittajaksi aikovalle 

Kaikki lähtee tavoitteesta, mikä on tavoite mihin strategialla pyritään? Kun tavoite on 

asetettu, siirrytään miettimään olennaisinta osaa, eli miten tavoitteeseen päästään? 

Tästä muodostuu asuntosijoittamisen strategia, matkasta joka kuljetaan lähtöpisteestä, 

idean synnystä sen päätepisteeseen, jonka jälkeen on mahdollisuuksia luoda uusia 

strategioita ja toimintamalleja. 

 

Asuntosijoittaminen ei ole yhden tai kahden kuukauden mittainen rupeama, vaan si-

joitusten pitoajoissa puhutaan vuosista, jopa vuosikymmenistä. Jokainen luo tässä ta-

pauksessa oman strategian siitä, mikä on oman sijoittajauran päämäärä ja tavoitteet. 

(Vuorinen 2013, 252.)  

 

Haluaako omistaa yhden sijoitusasunnon, josta saa mukavaa lisätuloa kuukausittain, 

vai haluaako lähteä kasvattamaan sijoituksia ostamalla tulevaisuudessa lisää asuntoja.  

Strategian päätarkoitukset yleisellä tasolla ovat toiminnan parantaminen ja tehosta-

minen mahdollisimman tuottavaksi tai uuden ja erilaisen toimintatavan kehittäminen. 

(Vuorinen 2013, 28). Tässä tapauksessa strategian luomisessa ei käytetä uutta 

toimintatapaa, vaan kootaan vanhoista, olemassaolevista työkaluista parhaat, jotta 

strategiasta saadaan mahdollisimman toimiva.  

 

Lähtökohta asuntosijoittamiselle on sama, kuin muissakin sijoitusmuodoissa. Saada 

omalle pääomalle tuottoa. Se, kuinka suuren tuotto-odotuksen sijoitukselle asettaa, on 

pitkälti sijoittajan oman näkemyksen mukaista. Asuntosijoittamisella päästään use-

ammissa kaupungeissa kuitenkin kohtalaiseen 5-6 prosentin vuotuiseen tuottoon. 

(Orava & Turunen 2013, 18). 

 

Aloittavan asuntosijoittajan kannattaa ostaa sijoitusasunto kaupungin keskustasta tai 

mahdollisimman läheltä keskustaa. Tämä siitä syystä, että kaupungin keskustassa 

asunnon vuokraaminen on varmempaa ja tätä kautta asunnosta saatava tuotto on sijoit-

tajalle varmempaa. Myös vuokrien hintataso kaupunkien keskustassa on yleensä 

laitakaupunkien vuokrien hintatasoa korkeampi. Tässä kohdassa on kuitenkin hyvä 

huomioida, että keskustan asunnot maksavat hieman kauempana keskustasta sijaitse-

via asuntoja enemmän. Asunnon hankinnan kannalta vaikuttavaa on myös asunnon 
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kunto, taloyhtiö ja sen toimintatavat, tehdyt ja tulevat remontit, sekä asuinalueen 

yleinen paikallisten tiedossa oleva maine. 

  

Strategisesti ajateltuna järkevää on ostaa sijoitusasunto, joka on kooltaan 20-30 

neliötä, kaupungin keskustasta, ammatillisten oppilaitosten tai yliopistojen lähet-

tyviltä. Kun kaupungissa on kouluja, siellä on myös opiskelijoita ja tätä kautta elin-

voimaa ja runsaasti potentiaalisia vuokralaisia.  

 

Selvittämällä mahdollisimman paljon ostettavasta kohteesta, toimii strategian toisen 

päätarkoituksen mukaan, eli tehostaa ja parantaa toimintaa suhteessa muihin asuntosi-

joittajiin. Näin pystyy itse vaikuttamaan siihen, onko sijoitus hyvä vain huono. Las-

kinta käyttävä ja puhtaasti teoreettisiin faktoihin sijoituksensa perustava sijoittaja 

tekee varmemmin hyvän sijoituspäätöksen, kuin vähemmän asiaan perehtynyt sijoit-

taja.  

 

“Asuntosijoittaja ei tarvitse suurta matemaattista lahjakkuutta menestyäkseen. Helpot 

laskutoimitukset ja tavallinen maalaisjärki riittävät. Laskin on kuitenkin välttämätön 

työkalu, sillä huonoimmat sijoitukset tehdään tunteella” (Orava & Turunen 2013, 20). 

Työssä läpikäydyn teorian pohjalta muodostettiin asuntosijoittajaksi aikovalle strate-

gia. Strategian luomista varten tehtiin 4 erilaista asuntosijoituserimerkkiä.  

6.2.1 Strategian riskit 

Strategia on luotava selkeäksi ja tavoitteet on oltava mielessä kristallin kirkkaana. Näin 

tiedetään, mitä kohti ollaan menossa ja mihin pyritään. Ei kuitenkaan riitä, että on ole-

massa tavoite, vaan siihen on myös päästävä. Tähän liittyy paljon riskejä joita on ole-

massa aina. Kuten Murphyn laki hieman pessimistisesti sanoo “Jos jokin voi mennä 

pieleen, se menee.” on siinä kuitenkin olemassa syvää viisautta. Koskaan ei voida 

tehdä liikaa riskien kartoitusta ja niihin valmistautumista. Jos strategian seuranta 

laiminlyödään, sen tehokkuus heikkenee ja lopullinen hyöty jää pienemmäksi, kuin 

tilanteessa jossa aktiivisesti mitataan strategian toimivuutta eri osa-alueilla ja kehite-

tään toimintaa mittaustulosten mukaisesti. Omien vahvuuksien tiedostaminen ja niiden 

realistinen arviointi antaa mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa realistisista 



27 

lähtökohdista ilman, että suunnitelma perustuu hataralle, kuvitteelliselle pohjalle. 

(Leppiniemi & Puttonen 1996, 52-57.) 

 

Asuntosijoittamisen strategian riskit ovat samanlaisia, kuin minkä tahansa strategian 

riskit. Tulevaisuuden ennustaminen esim. korkomarkkinoilla, on lähes mahdotonta. 

Paljon on otettava huomioon sellaisia asioita, joita ei tiedä, mutta joihin on pystyttävä 

joko varautumaan, tai ainakin olemaan tietoinen asiasta. Asuntojen yleinen hintake-

hitys näyttää hyvältä, mutta mennyt aika ei ole tae tulevasta. Vuokratasojen heittelyä 

on myös vaikea ennustaa. Jos kaupungin keskustayksiöstä saa tällä hetkellä vuokraa 

500€, paljonko siitä saa vuokraa 5 vuoden kuluttua?  

 

Riskit kasvavat aina, jos ostetaan useampia asuntoja. Tässä kohtaa kuvaan astuu rahoi-

tusriski. Tyhjien kuukausien vaikutus sijoittajan sijoittajauran jatkumiseen, isot 

remontit, henkilökohtaisen elämän muutokset ja mailman taloudellisen tilanteen 

vaihtelut, kaikki ovat osaltaan vaikuttamassa asuntosijoittajan elämään. Määrän 

kasvaessa kasvaa myös vastuu. Missä vaiheessa sijoittaminen muuttuu harrastuksesta 

työksi? 

 

Laskelmilla ja asiaan perehtymisellä voi suojata itsensä radikaaleilta virheiltä ja myös 

osittain huonoilta sijoituksilta. Mutta edellä mainitut asiat ovat sijoittajasta riippumat-

tomia asioita, jotka ovat mahdollisia ja osittain jopa todennäköisiä jossain vaiheessa 

sijoittajauraa.  

 

6.3 Esimerkkejä erilaisista sijoitusvaihtoehdoista 

Esimerkkien tuotot on laskettu ennen veroja, joten todelliset tuottoprosentit ovat hie-

man alhaisempia. Varainsiirtoveroa ei ole esimerkeissä huomioitu. Esimerkit ovat 

suuntaa antavia, kohteet on otettu Etuovi.com palvelusta ja suuntaa antavat vuokrat 

Vuokraovi.com palvelusta. 
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6.3.1 Yksiö keskustasta 

34m2 yksiö Porin keskustasta. Rakennettu 1968. Suurempia remontteja ei tulossa lähi-

aikoina. Vuokralainen valmiina.  

Asunto ostetaan velattomalla hinnalla. 

 

Asunnon velaton hinta  67 000€ 

Omarahoitusosuus  50 000€ 

Lainan tarve   17 000€ 

Lainan toimitusmaksu  250€ 

Lainanhoitokulut/kk  156€ Laina aika 10v, korko 2,0% 

Yhtiövastike/kk  144,90€ 

Vuokra/kk   435€ 

Asunnon tuottoprosentti  3,2% 

 

 

Vaihtoehto 2 

 

 

Asunto ostetaan myyntihinnalla, ja yhtiölainaa lyhennetään rahoitusvastikkeella 

kuukausittain. 

 

Asunnon myyntihinta  53 080€ 

Omarahoitusosuus  53 080€ 

Yhtiövastike + rahoitusvastike/kk 217,35€ 

Vuokra/kk   435€ 

Asunnon tuottoprosentti  4,9% 

 

Esimerkissä ostetun asunnon tuottoprosentti nousi huomattavasti, kun asunnosta ei 

maksettu velatonta hintaa ja pankkilainaa ei tarvinnut ottaa. Tämä osoituksena siitä, 

että laskinta kannattaa käyttää ennen ostopäätöksen tekemistä. 
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6.3.2 Kaksi kappaletta yksiöitä kaupungin laidalta 

 

Tässä esimerkissä ostetaan 2 kpl yksiöitä kaupungin laidalta. 

28 neliön yksiö. Rakennettu 1946. Suunnitteilla kylpyhuoneremontti tulevaisuudessa. 

31,5 neliön yksiö. Rakennettu 1974. Suunnitteilla linjasaneeraus tulevaisuudessa.  

Molemmissa asunnoissa vuokralainen valmiina. 

 

Asuntojen velaton hinta yhteensä 91 000€ 

Omarahoitusosuus  50 000€ 

Lainan tarve   41 000€ 

Lainan toimitusmaksu  250€ 

Lainanhoitokulut/kk  264€ Laina aika 15v, korko 2,0% 

Yhtiövastikkeet yhteensä/kk 225,55€ 

Vuokratulot yhteensä/kk  920€ 

Asunnon tuottoprosentti  10,3% 

 

Kahdella pienellä asunnolla päästään jo yli 10 prosentin oman pääoman vuosituottoon. 

Esimerkin asunnoissa on kuitenkin odotettavissa kohtalaisia remonttikuluja tulevan 10 

vuoden aikana, joten niihin varautuminen etukäteen on suositeltavaa. Remonteista ai-

heutuvat kustannukset tulevat myös laskemaan asunnon tuottavuutta tulevaisuudessa. 

 

6.3.3 Uusi kaksio kaupungin keskustasta 

37 neliön kokoinen kerrostalokaksio keskustasta. Uudiskohde, ei tulevia remontteja.  

Asunto ostetaan velattomalla hinnalla. 

 

Asunnon velaton hinta  144 700€ 

Omarahoitusosuus  50 000€ 

Lainan tarve   94 700€ 

Lainan toimitusmaksu  378,80€ 

Lainanhoitokulut/kk  479€ Laina aika 20v, korko 2,0% 
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Yhtiövastike/kk  125,80€ 

Vuokra/kk   650€ 

Asunnon tuottoprosentti  1,08% 

 

 

Vaihtoehto 2 

 

 

Asunto ostetaan myyntihinnalla ja yhtiölainaa lyhennetään rahoitusvastikkeella 

kuukausittain. 

 

Asunnon myyntihinta  43 410€ 

Omarahoitusosuus  43 410€ 

Yhtiövastike + rahoitusvastike/kk 588,84€ 

Vuokra/kk   650€ 

Asunnon tuottoprosentti  1,69% 

 

Esimerkissä selkeästi parempi tuotto on vaihtoehdossa, jossa asunto ostetaan myyn-

tihinnalla. Yhtiölainan määrä on kuitenkin melko suuri, mutta tuottavuus si-

joituskäytössä melko heikko.  

 

6.3.4 Kaksi kappaletta yksiöitä keskustasta 

 

Ostetaan kaksi kappaletta kerrostaloyksiöitä keskustasta. 

32 neliöinen yksiö. Rakennusvuosi 1962. Suunnitteilla pienempiä taloyhtiön 

remontteja, kuten lukkojen vaihto ja porrastasanteen laatoituksen vaihto yms. 

28,5 neliön kerrostaloyksiö. Rakennusvuosi 1951. Julkisivuremontti kesken, valm-

istuu vuoden 2018 aikana. 

 

Asuntojen velaton hinta yhteensä 124 500€ 

Omarahoitusosuus  50 000€ 
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Lainan tarve   74 500€ 

Lainan toimitusmaksu  298€ 

Lainanhoitokulut/kk  377€ Laina aika 20v, korko 2,0% 

Yhtiövastikkeet yhteensä/kk 269,13€ 

Vuokratulot yhteensä/kk  990€ 

Asunnon tuottoprosentti  8,25% 

 

Kahden keskustassa sijaitsevan yksiön avulla päästään todella hyvään oman pääoman 

tuottoon. Oman pääoman tuottoprosentti on yli sen, mitä normaalisti pidetään hyvänä 

tuottona ympäri Suomea, noin 4-5 prosenttia. 

 

Esimerkeissä omaa pääomaa oli käytettävissä n. 50 000€. Tarkoituksena oli 

hahmottaa, miltä sijoitus näyttää, jos se tehdään osittain lainarahalla ja osittain omalla 

pääomalla. Esimerkeissä, joissa ostettiin kaksi huoneistoa, tuottoprosentti oli yleensä 

selkeästi parempi, kuin yhden asunnon sijoituksissa.  

 

Uudiskohteita oli esimerkeissä mukana yksi, tämä näytti niin prosentuaalisesti kuin 

muutenkin huonommalta sijoitusvaihtoehdolta kuin vanhat. Tämä johtuu huomatta-

vasti korkeammasta hankintahinnasta, minkä suhteessa vuokratuotto ei kuitenkaan su-

oraan nouse. 
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7 TODELLINEN ESIMERKKI ASUNTOSIJOITTAMISESTA 

Esimerkissä sijoitusasunnon osto ja myynti on tapahtunut 23 vuoden aikahaarukalla. 

Tiedot esimerkkiin on kerätty haastattelun avulla, joista on muodostettu sijoituksen 

elinkaari. Sijoitusasunto on myyty vuonna 2017. Esimerkissä käydään läpi kaikki si-

joitusasunnon vaiheet ostamisesta myymiseen sisältäen asuntoon kohdistuneet 

kustannukset, kuten remontit ja yhtiövastikkeet, sekä muut kustannukset. Esimerkin 

tarkoitus on hahmottaa lukijalle ja asuntosijoittamisesta kiinnostuneelle, miltä asun-

tosijoittamisen kokonaisuus näyttää, mitä se vaatii ja mitä tekijöitä sijoitusasuntoon 

liittyy. (Henkilöhaastattelu, 5.3.2018.) 

7.1 Asunnon hankinta.  

Sijoitusasunnon hankintapäivämäärä oli 21.7.1994. Hankintahinta oli tuolloin 239 00 

mk. Asunnon ostoon käytettiin vain omaa rahaa, joten velkaa ei asunnon ostoon otettu. 

Asunto sijaitsi kolmannessa kerroksessa, siinä oli kolme huonetta ja keittokomero, 

sekä kylpyhuone. Neliömäärä oli 53 m2. Asunnon oston aikaan Suomessa elettiin 

laman aikaa ja asuntojen hintataso nykyiseen verrattuna oli jonkin verran matalampi. 

7.2 Asunnon vuokraus.  

Asunto vuokrattiin välittömästi oston jälkeen. Ensimmäinen vuokrakuukausi oli 

elokuu 1994. Vuokrahinnaksi sovittiin tällöin 1700 mk.  

Asunto oli vuokrattuna lähes koko omistuksen ajan, joten tyhjiä kuukausia tuli vain 

remonttien aikana. Tuotto oli siis jatkuvaa koko omistuksen ajan.  

7.3 Asunnon ja asunto-osakeyhtiön remontit.  

Asunnon remontit kohdistuivat omistusaikana sekä taloyhtiöön, että itse asuntoon. 

Taloyhtiön remontteja olivat: 

- Talon ulkokuoren huoltomaalaus 18.5.2001 

- Taloyhtiön ikkuna- ja oviremontti 21.12.2009 

- Kattoremontti 11.12.2013 
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Näiden lisäksi itse huoneistoon tehtiin remontteja, joita olivat: 

- Kylpyhuoneremontti 1994 

- Parvekelasien uusiminen 2001 

- Huoneiston sisäremontti, keittiön sähköremontti sekä oven lukon vaihto 2005 

- Keittiön, ja makuuhuoneiden kaappien ovien uusinta 2007 

- Makuuhuoneiden seinien pintaremontti ja maalaus 2007 

- Keittiön lieden vaihto 2014 

7.4 Asunnon myyminen.  

Asunto myytiin 19.5.2017. Myyntihinta oli 100 000,00€. Sijoitusasunnon arvon-

nousua voidaan pitää hyvänä, koska ostohinta 239 000,00 mk, vastasi vuoden 2017 

rahassa verottajan mukaan 40 196,91€. Kun hankintahintaan lisättiin kaikki myyn-

tivoitosta vähennyskelpoiset kulut, hankintahinta nousi 58 396,13€. Näin ollen asun-

non puhtaaksi tuotto-osuudeksi saatiin 100 000,00€-58 396,13€=41 603,87€. Si-

joituksen arvon nousu nykyrahassa oli siis 41 603,87. 

7.5 Kokonaistuottolaskelma 

Esimerkin sijoituskohdetta voidaan pitää erittäin hyvänä. Asunnon myyntihinta ver-

rattuna hankintahintaan, nousi sijoitusaikana lähes 2,5 kertaiseksi. Asunnon hankinta-

ajankohtaa voidaan myös pitää hyvänä, sillä asuntojen hinnat ovat nousseet tasaisesti 

aina tähän päivään saakka. Tuotto on siis muodostunut vuokratuotosta, sekä asunnon 

arvonnoususta.  
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Taulukko 5, Vuosittainen tuottoprosentti. 

 

Vuosittainen tuottoprosentti on ollut keskimäärin 7,91%. Se on melko hyvä tuotto 

asuntosijoittajalle. Taulukosta näkyy selkeästi laskevana tekijänä hankinta-

ajankohdan vajaa vuosi, sekä myyntivuoden tyhjät kuukaudet. Tyhjien kuukausien 

määra on koko pitoaikana vähäinen, koska asunto on ollut tyhjillään ainoastaan 

remonttien aikana.  

Suurimmat remontit, jotka olivat taloyhtiön ikkuna- ja oviremontti, sekä kattoremontti, 

näkyvät taulukossa selkeinä tuoton heikentäjinä. Tämä johtuu siitä, että remontit on 

maksettu välittömästi pois, jolloin ne eivät ole jääneet kasvattamaan hoitovastiketta 

tasaisesti, vaan ovat tehneet ison piikin kustannuksiin.  
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Taulukko 6, Vuosittaisen tuoton muodostuminen. 

 

Puhdas tuotto ennen veroja on ollut melko vakaata koko omistuksen ajan. Vuosittainen 

tuotto on pyörinyt lähes koko omistusajan hieman 3000 euron paremmalla puolella. 

Remonttikustannukset ja voitto/tappio kulkevat täydellisesti käsi kädessä. Vuosina, 

jolloin asuntoon on tehty remonttia, voitto on lähes poikkeuksetta ollut pakkasen pu-

olella. Suurin piikki on tapahtunut vuonna 2013, jolloin taloyhtiöön teetettiin kat-

toremontti. Vuonna 2013 asunnosta koitui isoimmat tappiot koko sen omistusaikana.  
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Taulukko 7, Tuottojen ja kulujen yhteenveto. 

 

Taulukkoon otetut luvut kertovat olennaisesti sen, minkälainen sijoitus oli. Rahallinen 

tuotto on melko hyvällä tasolla, mutta arvon nousu on erittäin hyvää. Lähes 2,5 ker-

tainen myyntihinta, verrattuna ostohintaan. Tähän tosin vaikuttaa se, että asunnon si-

jainti on hyvä. Myös taloyhtiö, jossa asunto sijaitsee, on hoitanut asiat aina mal-

likkaasti. Asunnon myyntiajankohta oli kohtuullisen hyvä, sillä vuoden 2017 alussa 

taloyhtiössä alkoi putkiremontti. Tämä kuitenkin jäi kokonaisuudessaan seuraavan 

omistajan haitaksi. 

7.6 Yhteenveto 

Yhteenvetona esimerkistä voidaan varmuudella sanoa, että sijoitus oli hyvä. Se tuotti 

hyvin rahaa ja kasvatti arvoaan vuosi vuodelta. Remontteja yhtiöön ja asuntoon tehtiin 

kohtalaisesti, mutta kun lopullista hintaa katsoo, voidaan remonttikustannuksia pitää 

varsin kohtuullisina, sillä remonttien tekemisellä ja asunnosta huolehtimisella on suora 

vaikutus asunnosta saatavaan myyntihintaan.  
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8 POHDINTA 

Tutustuttuani aiheeseen voin todeta, että asuntosijoittaminen todella kiinnostaa minua. 

Tekemäni tutkimus myös osoitti sen, että mahdollisuudet hyviin tuottoihin ovat täysin 

realistiset. Asuntosijoittamista pidän henkilökohtaisesti erittäin hyvänä vaihotehtona 

osake- tai rahastosijoittamiselle. Molemmissa riittää kyllä hommaa, mutta itse pitäisin 

mielekkäämpänä sitä, että omistus on jotain fyysistä.  

 

Tutkimuksessa kävi myös ilmi se, että alan ammattilaiset, kiinteistövälittäjätkin usko-

vat vielä asuntosijoittamisen kannattavuuteen teityin reunaehdoin. Oikean kokoisella 

huoneistolla hyvällä sijainnilla on kysyntää aina. Aiheesta on viimeaikoina uutisoitu 

jonkin verran. Puhutaan asuntokuplan puhkeamisesta ja asuntosijoittamisen kannatta-

vuuden laskusta tulevina vuosina. Olen itse kuitenkin sitä mieltä, että vuokra-asuntoja 

tarvitaan aina ja vuokralaisia tulee olemaan aina. Tuottojen kasvu saattaa hidastua tai 

pysähtyä, mutta asuntosijoittaminen tuskin häviää mihinkään.  

 

Aiheeseen on lähes pakko tutustua, ennen kuin aloittaa sijoittamisen. Kuten työssäkin 

käytiin läpi, paikallistuntemus on erittäin paljon eduksi, mikäli haluaa tehdä hyvän ja 

kannattavan sijoituksen. Vähintäänkin peruskäsitteet ja osakehuoneistoihin liittyvät 

dokumentit tulisi olla hanskassa. Työn tekeminen avasi itselleni monia asioita ja 

varsinkin strategisen ajattelun kautta aihe avautui minulle täysin uudella tavalla. 

 

Strategian luominen onnistui työssä mielestäni hyvin. Uskoisin, että vaikka suoraa 

ohjeistusta ei olekaan olemassa, työ kuitenkin antaa aihetta ajatteluun aloittavalle 

asuntosijoittajalle. Strategia ja tunne kuitenkin kulkevat jossain määrin käsi kädessä, 

joten jokainen löytää varmasti tämän kautta oman tiensä ja tyylinsä tehdä asioita. Esi-

merkit antavat suuntaa, miltä sijoittaminen näyttää paperilla. Riskien kartoituksessa 

kuitenkin valmistetaan lukijaa siihen, että asiat eivät aina mene kuten suunnittelee ja 

että mennyt aika ei ole tae tulevaisuuden tapahtumista. 
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Liite 1 

Liite 1. Kyselylomake kiinteistönvälittäjille 

 

Rastita seuraavista kysymyksistä yksi vaihtoehto. 

 

1. Mikä seuraavista vaikuttaa eniten kotia etsivien asiakkaiden ostopäätökseen? 

Sijainti Hinta Asunnon koko Asunnon ikä 

 

2. Mikä seuraavista vaikuttaa eniten sijoitusasuntoa etsivän ostopäätökseen? 

Sijainti Hinta Asunnon koko Asunnon ikä 

 

3. Kumpi on vaikuttavampi tekijä asunnon myynnin kannalta? 

Hinta  Sijainti 

 

4. Kuinka paljon taloyhtiö, jossa myytävä asunto sijaitsee, vaikuttaa ostajan os-

topäätökseen? 

Erittäin paljon 

Paljon 

Jonkin verran 

Vähän 

Ei lainkaan 

 

5. Minkä kokoiset kerrostalohuoneistot menevät parhaiten kaupaksi? 

20-35m2 36-45m2   46-60m2      61m2 tai isommat 

 

6. Suosittelisitko aloittamaan asuntosijoittamisen useammalla kuin yhdellä sijoi-

tusasunnolla, jos se on mahdollista? 

Kyllä  En 

 

7. Pidätkö asuntosijoittamista hyvänä ja kannattavana sijoitusmuotona? 

Kyllä  En 

 

Kiitos vastauksistasi! 


