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Asuntosijoittamista voi tehdä usealla eri strategialla. Tyypillisimpiä näistä ovat keskittyminen vuokratuottoon, arvonnousun hakeminen ja sijoittaminen uudiskohteisiin. Opinnäytetyössä keskityttiin
tarkastelemaan sijoitusasuntoja, jotka ovat iäkkäissä taloyhtiöissä ja joilla tavoitellaan korkeaa
vuokratuottoa.
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä siihen, miten asuntosijoittamisessa sijoitusasunnon ikä,
koko ja sijainti vaikuttavat saatavaan vuokratuottoon. Aihetta tutkittiin asuntosijoittamista koskevista kirjoista, verkkolähteistä ja asiantuntijahaastattelulla. Lisäksi työssä laadittiin laskentaohjelma,
jolla voidaan arvioida sijoituskohteeseen kohdistuvien taloyhtiöremonttien vaikutusta sekä mahdollisesti tapahtuvaa korkojen nousun vaikutusta.
Opinnäytetyössä havaittiin, että sijoitusasuntoa valittaessa taloyhtiön tuleviin remontteihin kannattaa perehtyä tarkasti. Työssä tutkitun kaksion neliöhinta oli 973,98 euroa neliöltä, mutta kun arvioitiin taloyhtiöön kohdistuvat remontit tulevaksi remonttivaraksi, neliöhinnaksi saatiin 1 050 euroa.
Tässä tapauksessa sijoittaja, joka ei ota huomioon suurien remonttien kustannuksia tulevaisuudessa, olisi joutunut maksamaan lähivuosien aikana enemmän taloyhtiön remonteista kuin itse
asunnosta. Ennen taloyhtiön suurien remonttien huomioimista kaksion vuokratuotto oli 7,13 % ja,
kun suuret remontit olivat huomioitu, tippui vuokratuotto 3,48 %:iin. Kaksion kassavirta muuttuu
myös negatiiviseksi taloyhtiön remontit huomioitaessa, joten sijoittaja joutuisi rahoittamaan itse
osan lainojen lyhennyksistä.
Työssä kävi ilmi, että kun asuntosijoittamista tarkastellaan pitkällä aikavälillä, korostuu entisestään
hankittavan kohteen sijainti. Palveluiden ja kulkuyhteyksien merkitys asuntosijoittajan kannalta tulee kasvamaan entisestään. Lisäksi todettiin, että tulevaisuudessa tapahtuva mahdollinen korkojen
nousu on haaste, johon kannattaa kiinnittää suurta huomiota harkittaessa asuntosijoittajaksi ryhtymistä.
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There are several different strategies for investing in housing. The most typical, for example, are
the focus on rental income, seeking increase in value and investing in new properties. The thesis
focused on looking at investment apartments that are in old housing companies and where high
rental income is sought.
The aim of the thesis was to get acquainted with how the age, size and location of an investment
home affect the rental income in housing investment. The topic was researched from books on
housing investment, online sources, and an expert interview. In addition, a calculation program was
prepared to assess the impact of the housing company renovations on the investment housing and
the possible impact of rising interest rates.
The study found how much the renovation of the housing company has an impact on the rental
income. When buying investment housing where major parts of repairs have not done, the price of
the apartment may even double in the next few years.
When long-term housing investment is considered, the location of the investment housing to be
acquired is emphasized. The importance of services and transport connections for the housing
investor will grow even more. A possible rise in interest rates in the future will also be a major
challenge for an unprepared home investor, to which great attention should be paid when considering becoming a housing investor.

Keywords: Housing investment, rental income, funding, investment strategy
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1

JOHDANTO

Suomessa asuntosijoittaminen on vuosien myötä kasvattanut suosiotaan. Asuntosijoittajia suomessa on noin 250 000. Heistä valtaosalla on 1–2 sijoitusasuntoa. Asuntosijoittamisessa on monta
erilaista sijoitusstrategiaa, joista sijoittaja valitsee omiin tavoitteisiinsa sopivimman. (1.)
Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä erilaisiin asuntosijoittamisen strategioihin sekä siihen, millaisia iäkkäät asunnot ovat sijoituskohteina ja mitä niitä hankittaessa on hyvä huomioida. Tarkastelussa keskitytään erityisesti vanhoihin taloyhtiöihin kohdistuvien suurten remonttien vaikutukseen
vuokratuottoon.
Opinnäytetyössä perehdytään aluksi esimerkkikohteiden myynti-ilmoituksiin. Myynti-ilmoituksista
selvitetään taloyhtiöön kohdistuvat remontit ja mahdolliset riskit seuraavien kymmenen vuoden
ajalle. Työssä laaditaan laskentaohjelma, joka ottaa huomioon taloyhtiön remontit ja laskee sijoituksen vuokratuoton sekä oman pääoman tuoton. Lisäksi työssä vertaillaan eri kokoisiin asuntoihin
kohdistuvien remonttien kustannuksia sekä niiden vaikutusta vuokratuottoihin. Työssä haastatellaan myös oululaista kiinteistönvälittäjää sijoitusasunnon sijainnin merkityksestä sijoitusasunnon
vuokrattavuuteen arvonnousuun ja tulevaisuuden näkymiin.
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2

ASUNTOSIJOITTAMINEN

Asuntosijoittamisesta suosittua tekee se, että sitä voi tehdä useilla eri tavoilla. Asuntosijoittaja voi
hankkia 1–2 asuntoa, joista saa hieman vuokratuloja ansiotulojen lisäksi. Toinen voi hankkia asuntoja, joista saa nopeasti lisätuloja arvonnousun myötä. Käsistään kätevälle sijoittajalle voi sopia
asuntojen flippaaminen, jossa asunnon arvoa voi nostaa remontoimalla ja myymällä kalliimmalla
eteenpäin. Vaihtoehtoja asuntosijoittamisessa on monenlaisia, minkä vuoksi sijoitusmuoto sopii
monenlaisille sijoittajille. (1.)
Asuntosijoittamisessa perusajatuksena on ostaa asunto ja vuokrata se. Yleensä sijoitusasunto ostetaan osaksi omalla rahalla ja osaksi pankista saatavalla lainarahalla, joka maksetaan vuokratuloilla ajan saatossa takaisin. Lainan lyhentämisen jälkeen asunto tuottaa kuukausittaista kassavirtaa omistajalleen. (2.)
Asuntosijoittamisessa sijoitukseensa pystyy vaikuttamaan monella eri tapaa toisin kuin vaikkapa
osakesijoittamisessa. Asuntoa ostaessa voi päättää, haluaako uuden vai vanhan asunnon, haluaako asunnon ostaa kaupungista, lähiöstä vai pienemmältä paikkakunnalta. Asunnon arvoon voi
vaikuttaa remontilla, jolla saadaan myös optimaalisesti tehtynä nostettua asunnon vuokratuottoa.
Asuntosijoituksen tuottoon voi vaikuttaa monella tapaa mutta tämä luo myös joukon riskejä, jotka
täytyy osata huomioida päätöksiä tehtäessä. (2.)
Hyvätuloinen palkansaaja voi ostaa asunnon muutaman vuoden välein, ja työuran aikana asuntoja
voi kertyä useita. Pienituloinenkin voi hankkia sijoitusasunnon tai sijoitusasuntoja. Tämä vaatii sijoittamiseen perehtymistä, oman talouden hallintaa sekä toimivan sijoitussuunnitelman. (2.)

2.1

Markkinat

Asuntojen hinnat voivat vaihdella monista syistä. Viime vuosina asunnon sijainnin merkitys onkin
lisääntynyt. Enää ei voida puhua kotimaan asuntomarkkinoista kokonaisuutena vaan kotimaan
asuntomarkkinoita tarkastellaan pääkaupunkiseudun ja muun Suomen osalta. Sijainnin lisäksi sijoitusasunnon hintaan vaikuttavat merkittävästi asunnon koko ja erilaiset ominaisuudet. (1.)
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Asuntomarkkinat eivät ole niin syklisiä kuin useimmat sijoitusmarkkinat. Asuntomarkkinoita tukee
matala korkotaso sekä asuntojen hyvä hintakehitys, joka helpottaa lainarahan saamista. Parhaiten
asuntojen hinnat kehittyvät pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä suurimmissa yliopistokaupungeissa. Muuttotappiopaikkakunnilla asuntojen hintoihin ei ole näkyvissä hintojen kehittymistä. Muuttotappiopaikkakunnille uskaltautuva ja riskejä sietävä sijoittaja voikin päästä sijoituksiinsa perehtymällä erittäin hyville vuokratuotoille. (2.)
Asuntomarkkinat eivät ole tehokkaat toisin kuin osakemarkkinat. Osakkeita ostaessa voi olla
varma, että osakkeiden arvo on se, mitä niistä ostohetkellä maksetaan. Asuntomarkkinoilla tapahtuu hinnoitteluvirheitä, joita hyödyntämällä sijoittaja voi saada ostettua esimerkiksi 125 000 euron
arvoisen asunnon 110 000 eurolla. Tällaisia kohteita voivat myydä esimerkiksi kuolinpesät, riitaisat
avioparit, ulkomailla asuvat henkilöt, henkilöt, jotka haluavat asunnosta nopeasti eroon, tai sellaiset
asunnonomistajat, jotka eivät ole perehtyneet alueen markkinoihin. (2.)

2.2

Asuntosijoittamisen tuottavuus

Sijoitusasunto tuottaa sijoittajalle vuokratuottoa ja arvonnousua. Pääosa sijoittajista sijoittaa asuntoihin vuokratuoton takia, koska oikein toteutettuna vuokratuotolla saa katettua asunnon hoitokustannukset, lainan lyhennykset sekä verot, minkä jälkeen tilille vielä jää kuukausittain rahaa eli kassavirta pysyy positiivisena. (2.)
Sijoittamalla 100 000 euroa asuntoon voi vaikuttaa tuottavuuteen paljonkin. Esimerkiksi ostamalla
hyvältä alueelta huonokuntoisen asunnon, joka remontoidaan, voidaan tuottaa arvonnousua. Tällaiseen suoritukseen vaaditaan kuitenkin sijoitettavaan kohteeseen huolellista perehtymistä. (2.)
Kaupunkien asemakaavamuutoksista perillä oleva sijoittaja voi myös tehdä sijoituksia, joiden arvonnousupotentiaali on korkea. Esimerkiksi alueille tulevat uudet kauppakeskukset ja niihin liittyvät
moottoriteiden liittymät ja joukkoliikenteen parannukset voivat nostaa alueella olevien asuntojen
hintoja. Pääkaupunkiseudulla uudet metropysäkit ja raitiovaunulinjat voivat nostaa asuntojen hintoja. (2.)
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Asuntosijoittamisen tuottavuutta kasvattaa mahdollisuus käyttää velkavipua, joka voi nostaa oman
pääoman tuoton oikein käytettynä jopa 10–20 %:iin. Velkavipu tarkoittaa sijoituksen rahoittamista
osaksi pankista saatavalla lainarahalla. Lainarahan avulla sijoitusasuntoon ei tarvitse sijoittaa
omaa rahaa niin paljoa, millä mahdollistetaan useamman sijoitusasunnon ostaminen nopeammin.
Velkavivun ajatuksena on kuitenkin, että lainarahalle saatava korko on matalampi kuin sijoitusasunnosta saatava vuokratuotto. Tällä hetkellä korot ovat matalalla mutta tulevaisuudessa ne todennäköisesti tulevat nousemaan, mihin kannattaa varautua huolellisesti. Tämän takia kannattaa perehtyä asuntosijoittamisen kirjallisuuteen ja haastatella kokeneita asuntosijoittajia, joilla on kokemusta
velkavivun käyttämisestä. (2.)
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3

ASUNTOSIJOITTAMISEN STRATEGIOITA

Asuntosijoittaminen on monipuolinen sijoituslaji ja siihen liittyykin monia eri strategioita. Sijoittamisella voi hakea tasaista vuokratuottoa tai tavoitella arvonnousua. Asuntosijoituksia voi tehdä uudiskohteisiin tai iäkkäämpiin kohteisiin, joiden arvoa voi nostattaa tekemällä esimerkiksi pintaremonttia. (2.)

3.1

Uudiskohteet

Osa sijoittajista sijoittaa uudiskohteisiin, koska niissä ei tarvitse huolehtia taloyhtiön suurista remonteista. Uudiskohteet ovat yleensä kalliita, joten niihin joudutaan sitomaan enemmän omaa pääomaa. Vuokratuotto ei ole välttämättä yhtä hyvä kuin vanhoissa asunnoissa. (3.)
Uusissa asunnoissa on usein toimivampi pohjaratkaisu. Energiatehokkuudeltaan ja ääneneristykseltään ne ovat parempia kuin vanhemmat asunnot. Uudiskohteissa hoitovastike on yleensä matalampi kuin vanhoissa sijoituskohteissa. Huomioitaessa koko rakennuksen elinkaari osa uudiskohteista on edullisempia vanhaan asuntokantaan verrattuna. Markkinoilta löytyy myös uudiskohteita,
joilla voi päästä samoihin vuokratuottoihin kuin vanhoissa asunnoissa. (3.)

3.2

Vuokratuottoon keskittyminen

Yleisimpiä strategioita asuntosijoittamisessa on ostaa ja vuokrata asunto eli omistaa asunto pidemmän aikaa. Tarkoituksena on kerryttää kuukausittaista kassavirtaa vuokratulon kautta. Käytännössä vuokralainen siis maksaa asunnon hankkimiseen liittyvät kustannukset. Tässä strategiassa
asunnon arvonnousu ei ole tärkeintä, vaan se on enemmänkin bonus. Vuokratuottoon keskittyvät
asuntosijoittajat ostavat yleensä pieniä huoneistoja, joiden vuokrattavuus on hyvä. Yksiöiden ja
pienten kaksioiden vuokrat ovat myös suhteessa korkeampia pienempiin kuluihin verrattuna. (3.)
Asuntosijoittajat keskittyvät yleensä hankkimaan pieniä yksiöitä kasvukeskusten keskusta-alueilta,
joissa vuokratuotto on parhaimmillaan. Pienissä asunnoissa on pääsääntöisesti korkeampi neliövuokra verrattuna suurempiin asuntoihin ja niihin pitää sitoa vähemmän omaa pääomaa. Myös ta-
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loyhtiön mahdolliset tulevat korjauskustannukset ovat pienemmät yksiössä. Uudiskohteissa yksiöiden vuokratuotot asettuvat yleensä 3,5 %:n ja 5 %:n välille. Vanhemmissa asunnoissa ja kaupunkien lähiöalueilla voidaan yksiöissä päästä jopa 6–8 %:n vuokratuottoihin. Vanhoihin asuntoihin ja
lähiöihin sijoitettaessa kannattaa ostettavaan kohteeseen perehtyä huolellisesti. (4; 2.)
Vuokratuoton laskeminen perustuu sijoitusasunnon hintaan ja siitä saatavaan vuokratuloon.
Yleensä asuntosijoittajat laskevat vuokratuoton kuvassa 1 nähtävällä tavalla. (5.)

KUVA 1. Yleinen vuokratuoton laskentakaava (5)
Realistisempi arvio vuokratuotosta saadaan kuitenkin huomioimalla laskennassa myös muut kulut
kuin vastike (kuva 2). Näitä ovat mm. Tulevat remontit, varainsiirtovero ja muut mahdolliset sijoitusasuntoon kohdistuvat kustannukset. Tällä tavalla saadaan realistisempi vuokratuottoprosentti ja
vältytään yllätyksiltä, joihin ei ole varauduttu. (5.)

KUVA 2. Realistinen vuokratuoton laskentakaava (5)
12

3.3

Arvonnousuun keskittyminen

Yksi strategioista on keskittyä asunnon hintakehitykseen eli sijoittaa huoneistoihin, joiden arvo oletettavasti tulee nousemaan tulevaisuudessa. Hintakehitykseen vaikuttavat alueelliset tekijät sekä
koko maan yleinen talouskehitys. Asuntojen arvo nousee parhaiten nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla ja heikointa kasvu on työpaikkojen puutteesta kärsivillä muuttotappioalueilla, joissa arvon
muutos voi olla jopa negatiivista. Yleisen kehityksen ja sijainnin lisäksi hintaan vaikuttavat myös
taloyhtiön kunto sekä asunnon kunto. (3.)
Sijoittaja, joka tavoittelee arvonnousua, yrittää ostaa kohteita alle markkinahinnan ja myydä ne kalliimmalla eteenpäin. Arvonnousuun tähtäävä sijoittaja voi yrittää ostaa asunnon alle markkinahinnan ja kohottaa asunnonarvoa remontoimalla sen edullisesti ja myydä eteenpäin. Optimaalisesti
tehty remontti kohottaa asunnon arvoa remontin hintaa enemmän. (3.)

3.4

BRRRR

BRRR-strategian lyhenne tulee sanoista Buy, Renovate, Rent, Refinance ja Repeat. Suomessa
asuntosijoittaja voi vähentää remonttikulut samana vuonna verotuksessa, kun lisää väliin yhden
vuokrauskerran. Suomalaisittain termi kuuluu siis Osta, Vuokraa, Remontoi, Vuokraa, Uudelleen
rahoita, Toista. (6.)
Ajatuksena on pyrkiä ostamaan markkinahintaa halvempia asuntoja, joiden arvoa nostetaan remontoimalla. Remontin jälkeen asunto vuokrataan korkeammalla vuokralla. Markkinahintaa halvemmalla ostetulle ja remontoidulle asunnolle kiinteistönvälittäjä tekee asunnon arvon uudelleen
arvioinnin. Esimerkiksi sijoitusasunnon, joka on ostettu 60 000 eurolla ja jonka remonttiin käytetään
5 000 euroa, arvo on yhteensä 65 000 euroa. Kiinteistönvälittäjä arvioi remontoinnin jälkeen asunnon arvoksi 75 000 euroa, eli kohteen arvo on noussut 10 000 euroa. Seuraavaa sijoituskohdetta
ostettaessa edellisen kohteen arvonnousua voidaan käyttää pankkilainan vakuutena, jolloin omaa
pääomaa tarvitaan rahoituksessa vähemmän, mikä taas mahdollistaa seuraavan kohteen ostamisen nopeammin. (6.)

13

3.5

Flippaaminen

Flippaaminen tarkoittaa sijoitusasunnon ostamista ja myymistä nopeasti eteenpäin ostohintaa suuremmalla hinnalla. Tarkoituksena on poimia markkinoilta asuntoja, joissa on sattunut hinnoitteluvirheitä. Tämän seurauksena sijoittaja saa hyvän tuoton ostaessaan asunnon, hinnoittelemalla sen
oikein ja myymällä sen nopeasti eteenpäin. Asunnon voi siis tuottoisasti flipata ilman, että siihen
tekee välissä remonttia. (7.)
Flippaukseen sopivia asuntoja voi löytää julkisilta markkinoilta, mutta helppoa se ei ole. Jos tätä
haluaa yrittää, kannattaa asettaa hakuvahdit kaikkiin suurimpiin myyntiportaaleihin sekä seurata
myös pienempiä nettisivuja, joissa asuntoja on myynnissä. (7.)
Parhaat välittäjien kautta myyntiin tulevat kohteet eivät välttämättä edes päädy julkiseen myyntiin,
koska asunnot menevät sijoittajille, jotka ovat ennestään tutustuneet välittäjään. Monet välittäjät
tarjoavat kohteita ensin tietylle ryhmälle ennen kuin ne menevät julkiseen myyntiin. (7.)

3.6

Rahastot

Sijoittajan ei välttämättä ole edes pakko itse ostaa asuntoja sijoittaakseen niihin, sillä sijoituksia on
mahdollista tehdä myös asuntorahastojen kautta. Eri rahastojen palkkiomalleissa, vähimmäissijoituksissa ja verotuskäytännöissä on kuitenkin suuria eroavaisuuksia. Esimerkiksi joissakin rahastoissa tuotto jaetaan neljästi vuodessa ja toisissa rahastoissa vain kerran. Joistain rahastosijoituksista pääsee eroon jokaisena pörssipäivänä, ja toisissa täytyy odottaa taas kuukausia. (3.)
Rahastojen kautta asuntosijoittaminen on vaivattomampaa, mutta suuri osa tuotoista valuu erilaisiin kuluihin. Rahastojen avulla ei välttämättä pääse samanlaisiin tuottoihin kuin ostamalla ja vuokraamalla asuntoja itsenäisesti. Rahastojen välillä on isoja eroja ja vaihtoehtoja on runsaasti, joten
sijoittajan on syytä tarkasti selvittää, mihin rahansa sijoittaa. (3.)
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4

TALOYHTIÖN SUURET REMONTIT

Asuntosijoittaja ei tarvitse rakennusalan tutkintoa menestyäkseen. Tärkeää on ymmärtää, mitä remontteja yhtiöön on seuraavien vuosien aikana tulossa ja minkälaiset niiden kustannukset tulevat
olemaan. Tulevien remonttien vaikutus asuntosijoituksen tuottoon on todella suuri, kun asuntoa on
tarkoitus pitää pitemmän aikaa, useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä. (4.)
Vanhan sijoitusasunnon vuokratuotto saattaa vaikuttaa houkuttelevalta, mikäli sijoittaja katsoo pelkästään hintaa asuntoa hankkiessaan. Asuntosijoittamiseen perehtynyt sijoittaja osaa huomioida
vanhaan taloyhtiöön kohdistuvat remontit. Jos sijoitusasunto on tarkoitus pitää pitkään omistuksessa, kannattaa tulevat suuret remontit huomioida vähintään kymmenen vuoden ajalle eteenpäin.
(4.)
Taulukossa 1 on lueteltu yleisimpiä taloyhtiön remontteja sekä niiden kustannuksia ja käyttöikiä.
Kallein remonteista on linjasaneeraus, jonka neliöhinta voi olla jopa 900 €/m².
TAULUKKO 1. Taloyhtiöiden yleisimmät suuret remontit ja niiden kustannukset (8)
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Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määrätty remonttien maksuperuste. Tavallisesti remontit maksetaan pinta-alan mukaan. Näin 50-neliöisen kaksion omistaja maksaa remonteista kaksi kertaa
enemmän kuin 25-neliöisen yksiön omistaja. (4.)

16

5

SIJOITUSASUNNON RAHOITTAMINEN

Asuntosijoittamisen kulmakivi on toimiva rahoitus. Määrätietoisesti asuntosalkkua rakennettaessa
rahoitus kannattaa säätää kuntoon omat tavoitteet huomioon ottaen. Korkeaa riskiä kestävä sijoittaja voi hyödyntää sijoituksissaan enemmän pankin rahoitusta eli korkeaa velkavipua ja näin maksimoida oman pääomansa tuoton. Matalampaa riskiä hakeva sijoittaja voi pitää salkun velkavivun
matalana, tämä vaatii kuitenkin enemmän omaa pääomaa ja asuntosalkun kasvattaminen hidastuu. (2.)
Sijoituslainan ottamista ei kannata pelätä vaan ennemmin suosia. Hyvin valitun sijoitusasunnon
vuokrannut henkilö maksaa vuokrallaan lainan korot, lyhennykset, hoitovastikkeen sekä verot. Mikäli sijoitus osoittautuu kannattamattomaksi, voi asunnon myydä ja siitä voi jäädä käteen myyntivoittoa. (9.)

5.1

Sijoitusasunnon rahoittaminen

Sijoitusasunnon voi rahoittaa joko kokonaan omalla pääomalla tai käyttämällä osittain omaa pääomaa sekä pankkilainaa. Sijoitusasunnon voi myös rahoittaa kokonaan pankkilainalla, mikä kuitenkin vaatii paljon muuta omaisuutta vakuudeksi. Yleensä pankit käyttävät sijoitusasunnon takausarvona 70:tä %, eli omaa pääomaa sijoitusasunto vaatii 30 %. Jos ostaa esimerkiksi 90 000 euron
arvoisen sijoitusasunnon, pankki vaatii omaa pääomaa 27 000 euroa ja 63 000 euroa on pankkilainaa. (10.)
Asunnot ovat sijoituskohteina suhteellisen vakaita ja niiden rahoittaminen on pankille monia muita
sijoitusmuotoja helpompaa. Asuntosijoittajat ovatkin tärkeä asiakasryhmä pankeille. Pankkien suhtautuminen asuntosijoittajiin ei ole paikkakuntasidonnaista. Sen sijaan asuntosijoittajille itse asunnon sijainnilla on merkitystä. Asuntosijoittajien mielenkiinto keskittyykin omasta asuinpaikasta riippumatta yleensä muuttovoittopaikkakunnilla sijaitseviin sijoituskohteisiin. Kasvukeskuksissa olevien asuntojen arvonkehityksen ja vuokratulojen arviointi on asuntosijoittajalle helpompaa kuin syrjäisemmillä paikkakunnilla. Mikäli asuntoa käytetään vakuutena tai lainan takaisinmaksu perustuu
vuokratuloihin, pankki on kiinnostunut asunnon sijainnista. (10.)
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5.2

Taloyhtiölaina

Yksi lainamuodoista on taloyhtiölaina, joka on yleinen erityisesti uudiskohteissa sekä iäkkäissä taloyhtiöissä, joissa on tehty paljon suuria remontteja. Taloyhtiölaina tarkoittaa lainaa, jonka taloyhtiö
on neuvotellut valmiiksi taloyhtiölle. Taloyhtiölaina jakautuu taloyhtiön sisällä asunto-osakkeiden
omistajille neliöiden tai osakemäärien mukaisesti. (11.)
Tyypillisesti yhtiölaina voi olla rakentamisen aikaista lainaa tai vanhemmalla taloyhtiöllä suurempia
korjaushankkeita varten otettua lainaa. Taloyhtiölainaa lyhennetään kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa. Osakkaat ovat vastuussa taloyhtiölainasta, joka peritään juoksevia kuluja kattavan hoitovastikkeen lisäksi. Yhtiölainaosuuden voi yleensä maksaa pois erikseen määriteltyinä
ajankohtina. (11.)
Uudiskohteissa yhtiölainaa on yleensä noin 60–75 % asunnon velattomasta myyntihinnasta. Jos
asuntoja saa ostettua alennushinnalla, voi yhtiölainan osuus kohota jopa 80–85 %:iin. (12.)
Taloyhtiöiden suuret korjaushankkeet rahoitetaan yleensä taloyhtiön ottamalla yhtiölainalla. Lainan
ottamisesta ja siihen liittyvästä rahoitusvastikkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa. Osakkeiden
vaihtaessa omistajaa sovitaan, vastaako asuntokohtaisesta yhtiölainasta myyjä vai siirtyykö se
asunnon ostajalle. (11.)

5.3

Sijoitussuunnitelma

Ennen sijoituslainan hakemista jokaisen sijoitusasuntoa haaveilevan kannattaa tehdä sijoitussuunnitelma. Sijoittaja, joka on tehnyt hyvän ja kattavan sijoitussuunnitelman, saa helpommin rahoituksen sitä pankista haettaessaan. Suunnitelman laatiminen on hyvä tehdä huolellisesti. Selkeästi
rakennetun suunnitelman avulla sijoitusasunnon löytää helpommin, ja suunnitelmaa noudattamalla
tekee järkevämpiä päätöksiä, kun tietää tarkasti, mitä haluaa. (2.)
Sijoitussuunnitelman tulisi sisältää seuraavia asioita:
1. Sijoitusstrategia: Haetaanko vuokratuottoa tai arvonnousua?
2. Asunnon sijainti: Mistä sijoitusasuntoja aiotaan ostaa?

18

3. Ostettavat kohteet: Ostetaanko yksiöitä, kaksioita vai kolmioita? Uusia vai vanhoja asuntoja?
4. Tavoiteltava vuokratuotto: Asetetaan ostettaville asunnoille tavoiteltava vuokratuotto esimerkiksi yli 5 %.
5. Asuntojen kunto: Onko ostettavat asunnot hyväkuntoisia vai vaativatko ne pintaremonttia?
6. Taloyhtiön kunto: Mitkä suuret taloyhtiön remontit tulee olla tehtynä? Minkä kokoinen taloyhtiö? Mahdollisimman matala hoitovastike?
7. Hintahaitari: Minkä hintaisia asuntoja? Esimerkiksi 80 000–100 000 euroa.
8. Rahoittaminen: Paljonko omaa pääomaa? Esimerkiksi 30–40 %.
9. Hallinnointi: Vuokrataanko ja remontoidaanko asunnot itse? Pidetäänkö itse kirjanpitoa vai
ostetaanko palvelu muualta?
10. Tavoitteet: Onko asuntoja tarkoitus myydä? Onko tarkoitus ostaa useampia sijoitusasuntoja? Tavoitellaanko taloudellista riippumattomuutta tai säästöjä eläkepäiviä varten? (2.)

5.4

Velkavipu

Sijoitusasuntoja varten on huomattavasti helpompaa saada lainaa kuin esimerkiksi osakesijoituksia
varten. Asuntomarkkina on yleisesti vakaampi sijoituskohteena kuin herkemmin muuttuva osakemarkkina. Lisäksi asuntolaina on halvempaa kuin muuhun sijoittamiseen otettava laina. Asuntoja
vastaan saa myös enemmän lainaa niiden suuremmalla vakuusarvolla. (13.)
Rahoittamalla pankista saatavalla lainalla osan hankittavasta asunnosta saa pääomalle korkeamman tuoton. Sijoituksen rahoittaminen lainarahalla on kannattavaa silloin, jos sijoituksesta saatava
tuotto on suurempi kuin lainarahasta maksettava korko. Sijoitusasunnon arvon noustessa lainarahan tuotto kasvaa vieläkin merkittävämmäksi. (9.)
Kuvassa 3 esitetään velkavivun vaikutus sijoituksen tuottavuuteen. Oman pääoman tuottoa saadaan kasvatettua huomattavasti velkavivun avulla.
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KUVA 3. Velkavivun vaikutus sijoituksen tuottoon (9)
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6

VEROTUS

Asuntosijoittajan saamista vuokratuotoista maksetaan pääomatuloveroa 30 % aina 30 000 euroon
saakka. Ylimenevät tulot nostavat pääomatuloveroprosentin 34 %:iin. (14.)
Vuokratuloista voi vähentää esimerkiksi sijoituslainana nostetun lainan korot, hoitovastikkeet, taloyhtiön kirjanpitoon tulouttamalla merkityt rahoitusvastikkeet sekä muut vuokratulon hankkimiseen
liittyvät kulut. Vuokratulon hankkimiseen liittyviä kuluja ovat esimerkiksi uudet kodinkoneet, matkakulut asunnolle ja vuokraamiseen liittyvät kustannukset. (14.)

6.1

Vähennykset remontoinnista

Vuosikorjauksessa tarkoituksena on korjata asunto alkuperäiseen kuntoonsa. Tällaiset korjaukset
ovat esimerkiksi tapetointia, maalaamista tai vaikkapa keittiökaappien ovien uusiminen. Kyseessä
ovat siis korjaukset, joissa asunto pyritään pitämään kunnossa eikä sitä korjata alkuperäistä tasokkaammaksi. Vuosikorjauksen kulut voi vähentää verotuksessa samana vuonna kuin ne on maksettu. (14.)
Sijoitusasuntoa ei kannata remontoida ennen kuin se on yhden kerran vuokrattu. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa sijoittaja ei saa vähentää remonttiin käytettyjä kuluja saman vuoden verotuksessa, koska kulujen katsotaan olevan osa kauppahintaa. Tällöin remonttikulut saa vähentää verotuksessa vasta, kun sijoitusasunnon tulevaisuudessa myy. (14.)
Perusparannuksella tarkoitetaan asunnon tai rakennuksen muutostöitä, uudistöitä, laajentamista
tai vastaavia toimenpiteitä. Vuosikorjauksesta perusparannus eroaa sillä, että asuntoa tai rakennusta yritetään muuttaa tasokkaammaksi kuin aiemmin tai asuntoa laajennetaan. (14.)
Perusparannuksia ovat esimerkiksi vanhan lattian uusiminen uudella materiaalilla, parvekelasien
lisääminen asuntoon, keittiön laajentaminen tai vaikkapa pesuhuoneen uusiminen kalusteineen.
Asuntoon tehtävän perusparannuksen kulut voi vähentää tasapoistoina seuraavan 10 vuoden aikana. Esimerkiksi jos asuntoon on tehty 2 000 euron perusparannus, voi verotuksessa vähentää
200 euroa vuodessa seuraavien 10 vuoden ajan. (14.)
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6.2

Vähennykset lainoista

Taloyhtiön rahoitusvastikkeiden vähennyskelpoisuus riippuu siitä, miten taloyhtiö käsittelee lyhennykset kirjanpidossa. Jos rahoitusvastikkeet kirjataan taloyhtiölle tuloksi eli tuloutetaan, voidaan
rahoitusvastike, joka sisältää sekä lyhennyksen ja korot, vähentää vuokratuloista kokonaan. (14.)
Taloyhtiön kirjanpidossa tuloutuksen vaihtoehto on rahastoiminen. Taloyhtiön kirjanpidossa rahastoituna kirjatut rahoitusvastikkeen lyhennykset eivät ole vähennyskelpoisia vuokratulosta. Rahastoiduista vastikkeista saa verohyödyn vasta, kun sijoitusasunnon aikanaan myy, jolloin maksetut
rahoitusvastikkeet vähennetään myyntivoitosta. (14.)
Uudiskohteissa on hyvin yleistä, että jopa 50–80 % kauppahinnasta on vähennyskelpoista yhtiölainaa. On siis mahdollista ostaa asunto, josta voi ajan mittaan vähentää 50–80 % sijoitusasunnon
ostohinnasta vuokratuloista. Tavallisessa pankkilainassa vähennettävissä on vain korot, lyhennysosaa ei. (14.)
Sijoitusasuntoa varten hankittua lainaa kutsutaan tulonhankkimislainaksi, josta maksettavat korot
saa vähentää pääomatuloista. Verottaja saa suoraan pankeilta lainoista sekä niiden koroista. Pankin antamat tiedot näkyvät esitäytetystä veroilmoituksesta. (15.)
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7

ASUNTOSIJOITTAMISEN RISKEJÄ

Asuntosijoittajalla on hyvin laajat vaikutusmahdollisuudet sijoitusasuntojensa tuottoihin ja riskeihin.
Asuntoja pidetään yleisesti hyvin vakaina sijoituskohteina, joiden arvo nousee tasaisesti. Vaikka
tällä hetkellä korot ovat matalalla, vuokrat ovat nousseet viime vuosina tasaisesti ja vuokra-asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä, sijoittajan ei kuitenkaan kannata jättää riskejä huomioimatta.
Asuntosijoittaminen on pitkäjänteinen sijoituslaji, jossa pienillä virheillä voi saada paljon vahinkoa
aikaiseksi. Sen takia kannattaakin tarkkaan miettiä, mihin sijoittaa. (16.)
Asuntosijoittaminen ei ole vaikeaa, mutta riskejä sijoittamiseen luonnollisesti liittyy. Kaikille asuntosijoittajille riskit eivät kuitenkaan ole samat, vaan ne vaihtelevat sijoittajan valitsemasta strategiasta
sekä hankittavien asuntojen sijainnista ja koosta riippuen. Yleisimmät riskit kannattaa ymmärtää,
jotta voi arvioida suurimmat riskit omassa sijoitustoiminnassa. (17.)

7.1

Asunnon arvon laskeminen

Muuttotappiopaikkakunnalle sijoittava asuntosijoittaja voi olla melkeinpä varma asunnon arvon laskemisesta. Pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa yliopistokaupungeissa taas asuntojen hinnat ovat
nousseet tasaiseen tahtiin, lukuun ottamatta suuria lama-aikoja esimerkiksi 1990-luvun alussa ja
2008 luvun finanssikriisin aikaan. Asuntojen sijainti siis vaikuttaa merkittävästi asuntojen arvoon
tulevaisuudessa. (17.)
Jokaisen sijoittajan kannattaakin pohtia, vaikuttaako hintojen laskeminen omiin sijoituksiin, sillä kaikilla asuntosijoittajilla riski ei ole samanlainen. Hintojen muutos on merkittävä silloin, jos asuntoa
on myymässä tai ostamassa lähiaikoina. Hintojen muutos vaikuttaa myös sijoittajan arkeen, jos on
hakemassa takauksia asuntojaan vastaan. Vuokratuottoon keskittyvä sijoittaja ei arvon heilahtelusta hätkähdä, sillä vuokra tulee tilille asunnon arvon muutoksista huolimatta. Asuntoja flippaavalle
voi hinnan muutokset tuoda joko suuria menetyksiä tai hyviä tilaisuuksia riippuen siitä, missä vaiheessa hintojen muutosta asuntoja on hankkinut. (17.)
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7.2

Korkojen nouseminen

Asuntosijoittajat hyödyntävät rohkeasti lainarahaa sijoituksissaan varsinkin, kun korot ovat matalalla. Mikäli korot alkavatkin nousta äkillisesti, saattaa osa sijoittajista kohdata suuria vaikeuksia,
jos ei ole osannut oikein varautua korkojen nousuun. Varautumattomille sijoittajille korkojen nousu
todennäköisesti tulee kääntämään kassavirran negatiiviseksi. Tällöin vuokratuotot eivät enää riitä
kattamaan lainamenoja eikä muita kustannuksia. Koska vuokratulot eivät enää riitä, joutuu sijoittaja
rahoittamaan loput juoksevista kustannuksista itse. Lainanottohetkellä kannattaakin laskelmissa
huomioida mahdollinen korkojen nousu ja tehdä suunnitelma, jolla varautuu korkojen nousuun.
(17.)
Laadin opinnäytetyötä varten oman esimerkin, josta selvitettiin, miten eri korkotasot vaikuttavat
erikokoisiin lainoihin. Taulukon 2 esimerkissä on ajateltu, että asunnot ostetaan samasta taloyhtiöstä, joten kaikissa asunnoissa varaudutaan samansuuruisiin remonttikustannuksiin asuinneliötä
kohti. Esimerkeissä on käytetty 1, 2 ja 4 %:n vuosikorkoja.
TAULUKKO 2. Asuntosijoituksen kannattavuuden laskentataulukko

Laatimastani esimerkistä todettiin, että esimerkkiasunnoista nousevista koroista selviytyy parhaiten
yksiö, jossa kassavirta pysyy reilusti positiivisena, vaikka lainan korko nousisi neljään prosenttiin.
Kaksion kassavirta pysyy positiivisena vuosikoron ollessa vielä kahdessa prosentissa, mutta kassavirta muuttuu negatiiviseksi, kun korko nousee yli kahden prosentin. Kolmion kassavirta on alusta
alkaen negatiivinen suurten remonttikustannusten, korkean hoitovastikkeen sekä matalan vuokran
takia. Kolmion suuren lainamäärän takia korkojen nouseminen kasvattaa negatiivista kassavirtaa
huomattavasti.
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Korkotaso on ollut jo pitkään erittäin matalalla, mikä varmasti tuntuukin monesta tuoreesta asuntosijoittajasta nykyään normaalilta tilanteelta. Korkotaso tulee kuitenkin tulevaisuudessa todennäköisesti nousemaan, joten tämä tulee olemaan riski etenkin niille asuntosijoittajille, jotka eivät ole
osanneet siihen varautua kunnolla. (17.)

7.3

Vastikkeiden odottamaton nouseminen

Suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä maksetaan hoitovastiketta sekä mahdollisesti remonttien ja
korjausten yhteydessä rahoitusvastiketta. Vastikkeiden nousu voi olla asuntosijoittajalle riski, sillä
alkuperäinen tuottolaskelma ei silloin enää pidä paikkaansa. (17.)
Asuntosijoittajan kannattaakin asuntoa ostaessaan tutkia myös naapuruston talojen hoitovastikkeita. Jos lähialueiden taloissa on suuria vaihteluita hoitovastikkeissa, kannattaa selvittää, mistä
ero johtuu. Hoitovastikkeet ovatkin olleet viime vuosina nousussa. Kyseinen riski voi siis olla joillekin asuntosijoittajille hyvinkin ajankohtainen. (17.)

7.4

Vuokralaisriski

Vuokralaisiin liittyvät monenlaiset ongelmat voivat aiheuttaa paljonkin vaikeuksia asuntosijoittajalle.
Esimerkiksi tyhjät kuukaudet alentavat merkittävästi tuottoa ja niitä voi tulla asuntosijoittajalle eteen
monenlaisista eri syistä. Vuokralaisten vaihtuvuus, liian korkea vuokratavoite tai asunnon mahdolliset puutteet voivat olla syitä asunnon tyhjillään oloon. (17.)
Vastikkeet ja lainanlyhennykset täytyy maksaa vuokralaisesta huolimatta, joten tyhjät kuukaudet
laskevat asuntosijoittajan tuottoa paljon. Toisaalta taas vuokralainen saattaa jättää vuokria maksamatta tai sotkea ja hajottaa asunnon. Tällaisia vuokralaisia on onneksi vähän, mutta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut viime vuosina. (17.)
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7.5

Odottamattomat remonttikustannukset

Vanhoissa asunnoissa remonttien kustannukset kuluttavat osan tuotosta. Asuntosijoittajan kannattaakin jo ostovaiheessa ottaa selvää tulevista remonteista ja niiden kustannuksista, jotta odotettu
tuotto on realistinen. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta vastaan voi tulla yllättäviä remontteja.
Taloyhtiön laskelmat tulevista remonteista voivat ylittyä tai rakennuksesta voi selvitä esimerkiksi
vaurioita, joita ei ole aiemmin huomattu. Tämä voi aiheuttaa remonttien viivästymistä, joka taas voi
tietää sijoittajalle tyhjiä kuukausia. Yllättävien remonttien riski voi siis olla merkittävä monelle vanhoihin asuntoihin sijoittavalle asuntosijoittajalle. (17.)
Opinnäytetyössä perehdyttiin tilanteeseen, jossa vastaan tulee odottamaton remontti. Taulukon 3
laskelmissa esitetään, miten muuttuva tilanne vaikuttaa vuokratuottoon. Olen laatinut taulukossa
olevan esimerkin itse. Vaihtoehdossa 1 laskelmat eivät sisällä remontin kustannuksia. Vaihtoehto
2 sisältää odottamattoman remontin kustannukset.
TAULUKKO 3. Remonttien vaikutuksen tarkastelu

Esimerkissä on hankittu sijoitusasunto taloyhtiössä, jossa on tehty useimmat suuret remontit. Kiinteistönvälittäjän tietojen sekä isännöitsijältä saatujen dokumenttien mukaan taloyhtiöön ei ole kohdistumassa isoja remontteja seuraavan 10 vuoden aikana. Sijoittaja on asettanut tavoiteltavaksi
vuokratuotoksi yli 6 %, joka toteutuu vaihtoehdossa 1, ja päättää hankkia kohteen. Kohde rahoitetaan 70 %:n velkavivulla, jonka vuosikorko on 2 % ja laina-aika 20 vuotta. Seuraavassa taloyhtiönkokouksessa kuitenkin päätetään toteuttaa odottamaton julkisivusaneeraus, jonka hinta tulee
olemaan 250 €/m2. Julkisivusaneeraus maksetaan taloyhtiölainana, jonka vuosikorko on 2 % ja
laina-aika 10 vuotta. Tämän seurauksena sijoittaja joutuu maksamaan muiden kustannusten lisäksi
rahoitusvastiketta, jonka kustannus on 64,30 €/kk. Rahoitusvastike tuloutetaan taloyhtiön kirjanpi-
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dossa, joten rahoitusvastikkeen saa vähentää verotuksessa vuokratulosta. Odottamattoman julkisivusaneerauksen takia vuokratuotto tippuu alle tavoiteltavan vuokratuoton. Taulukossa 4 esitetään odottamattoman remontin vaikutus sijoituksen tuottoon.
TAULUKKO 4. Odottamattoman remontin vaikutus sijoituksen tuottavuuteen
Vaihtoehto

1 (Ilman remonttia)

2 (Remontin kanssa)

Velkavipu

70 %

70 %

Omapääoma

19 890 €

19 890 €

Lainaosuus

46 410 €

46 410 €

Vuosikorko

2%

2%

Taloyhtiölaina

-

7 000 €

Vuokratuotto

6,52 %

5,89 %

Vuokra

450 €

450 €

Vastike

90 €

90 €

Rahoitusvastike/kuukausi

-

64,30 €

Vuokratulot/Kuukausi

360 €

295,70 €

Vuokratulot/Vuosi

4 320 €

3 548,40 €

Vuokratulot/10 vuotta

43 200 €

35 484 €

Verot/Kuukausi

108 €

88,71 €

Verot/Vuosi

1 296 €

1 064,52 €

Verot/10 vuotta

12 960 €

10 645,20 €

Lainanlyhennys/Kuukausi

234,39 €

234,39 €

Lainanlyhennys/vuosi

2 812,68 €

2 812,68 €

Lainanlyhennys/10 vuotta

28 126,80 €

28 126,80 €

Kassavirta/Kuukausi

125,61 €

61,31 €

Kassavirta/Vuosi

1 507,32 €

735,32 €

Kassavirta/10 vuotta

15 073,20 €

7 353,20 €

Veroton kassavirta/Kuukausi

17,61 €

-27,4 €

Veroton kassavirta/Vuosi

211,32 €

-328,80 €

Veroton kassavirta/10 vuotta

2 113,20 €

-3 288 €

Omanpääomantuotto

17,05 %

13,17 %
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Vuokratuoton madaltuminen 0,63 % voi vaikuttaa vähäiseltä, mutta pitkällä aikavälillä se aiheuttaa
kuitenkin suuren muutoksen sijoituksen tuottavuuteen. Tuloutetun taloyhtiölainan vuoksi kymmenen vuoden aikana maksetaan veroja 17,9 % vähemmän eli mahdollinen yllättävä remontti kannattaa rahoittaa taloyhtiön lainalla. Odottamaton remontti vähentää kymmenen vuoden kassavirtaa
51,2 %. Kun tarkastellaan kassavirtaa, josta on vähennetty verot, joutuu sijoittaja itse rahoittamaan
kymmenen vuoden aikana 3 288 euroa. Omanpääomantuotto tippuu odottamattoman remontin takia 17,05 %:sta 13,17 %:iin. Esimerkissä ei ole huomioitu tyhjiä kuukausia eikä korkojen nousua,
jotta esimerkki pysyy selkeänä.

7.6

Poliittiset riskit

Myös poliittiset päätökset voivat vaikuttaa asuntosijoittajan tuottoihin. Asuntosijoittamiseen ja asuntokauppaan liittyvien verojen korottaminen, verovähennysoikeuksien leikkaaminen tai opiskelijoihin
liittyvät päätökset voivat esimerkiksi aiheuttaa hankaluuksia asuntosijoittajalle. Tällaisia poliittisia
riskejä on melkeinpä mahdotonta ennakoida. (17.)
Maailmanlaajuiset kriisit, jotka ovat politiikassa esillä, voivat myös vaikuttaa asuntosijoittamiseen.
Esimerkiksi massiiviset pandemiat voivat aiheuttaa valtioiden ja kaupunkien sisälle suuria muuttoliikkeitä, joka voi aiheuttaa sijoittajien suosimien keskusta-asuntojen hintojen laskua tai hetkittäistä
puutetta vuokralaisista. (17.)

28

8

SIJOITUSASUNNON IÄN, KOON JA SIJAINNIN VAIKUTUS VUOKRATUOTTOON

Suomessa asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan. Asuntosijoittamisessa mielenkiintoa herättävät matala korkotaso sekä velkavivun käyttäminen huomattavasti helpommin kuin muissa sijoituslajeissa. (4.)
Opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia iäkkäissä taloyhtiöissä sijaitsevien, eri kokoisisten asuntojen soveltumista sijoituskohteiksi. Lisäksi selvitettiin, mitä suuria taloyhtiön remontteja kohteisiin
on tehty ja mitä suuria remontteja niihin on tulossa ja miten mahdolliset remontit vaikuttavat asuntosijoituksen vuokratuottoon. Lisäksi tutkittiin, minkä kokoinen sijoitusasunto on tuottavin, kun tutkittavissa kohteissa huomioitiin tulevat remontit seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Tutkittavat
kohteet pyrittiin valitsemaan suurin piirtein saman ikäisistä taloyhtiöistä. Kaupunginosaksi valikoitui
Oulun Kaukovainio, koska sieltä löytyi paljon eri kokoisia asuntoja ja taloyhtiöitä, joihin oli tulossa
suuria taloyhtiön remontteja.
Opinnäytetyössä tehtiin laskentaohjelma, jossa vertailtiin kohteiden vuokratuottoa ilman asuntoihin
kohdistuvia tulevia remontteja ja vuokratuottoa silloin, kun tulevat remontit oli huomioitu. Laskennassa käytettiin velkavipuna 70:ää % ja omaa pääomaa oli 30 %. Laskurissa tarkasteltiin myös eri
korkotasojen vaikutusta kassavirtaan. Tarkasteltavat korkotasot olivat 1, 2 ja 4 %. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin, mitä vaikutuksia sijainnilla on sijoitusasunnon arvonnousuun, vuokrattavuuteen ja tulevaisuuden näkymiin, haastattelemalla oululaista kiinteistönvälittäjää.

8.1

Laskentaohjelma

Opinnäytetyötä varten tehtiin laskentaohjelma, jolla voidaan analysoida hankittavia sijoituskohteita.
Laskentaohjelmisto oli tehty Excel-ohjelmistolla. Ohjelma sisälsi osion, jossa laskettiin kohteen
vuokratuotto, osion, missä laskettiin sijoitetun oman pääoman tuotto, ja osion, jossa tarkasteltiin eri
korkotasojen vaikutusta sijoituksen kassavirtaan sekä tuottavuuteen. Laskentaohjelmaan piti täyttää itse asunnon sijainti ja koko sekä asunnon hinta, remonttiarvio, vuokra ja vastike. Kassavirran
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ja korkotasojen tarkasteluun piti täyttää lainan maksuaika ja lainan korko. Ohjelma laski vuokratuoton, oman pääomantuoton, joka on merkattu ohjelmaan lyhenteellä OPT ja kassavirran omiin
lokeroihinsa, jotka ovat värillisillä pohjilla.
Laskentaohjelman tavoitteena oli laskea kohteista saatava vuokratuotto, oman pääoman tuotto ja
kassavirta siten, että siinä oli huomioitu asioita, jotka puuttuvat monista vastaavista laskureista.
Näitä ovat esimerkiksi tulevien remonttien kustannukset, varainsiirtovero ja korkotasojen tarkastelu. Laskentaohjelman yhteyteen lisättiin taulukko yleisimpien taloyhtiön remonttien kustannuksista ja käyttöi’istä. Taulukossa 5 on perusnäkymä laskentaohjelmasta, joka on täytetty esimerkkikohteilla.
TAULUKKO 5. Esimerkeillä täytetty laskentaohjelma

8.2

Kaukovainio asutusalueena

Kaukovainio on Oulun kaupunginosa, joka sijaitsee noin neljä kilometriä Oulun keskustasta etelään. Alueella on noin 4 600 asukasta. Alueella on sekä omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasutusta.
Alueella on myös uusi ostoskeskus sekä uudehko peruskoulu. Kaukovainio on rakennettu vuonna
1964.Vuoden 1970 alkuun mennessä alue oli pääosin täyteen rakennettu. Kaukovainiolla sijaitsee
Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion tekniikan ja liiketalouden yksiköt. 1970-luvulla Kaukovainiota täydennettiin rakentamalla kerrostaloja Kainuuntien ja Merikotkantien välimaastoon. (18.)
Kaukovainion alueelta selvitettiin alueen vuokrataso, joka on nähtävissä taulukossa 6. Suurin neliövuokra alueella oli yksiöissä. Kaksioiden ja kolmioiden neliövuokrassa ei ollut alueella suurta
eroa.
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TAULUKKO 6. Kaukovainion vuokratasot (19)

8.3

Yksiö

Opinnäytetyössä tarkasteltavaksi valittiin Kaukovainiolta kerrostaloyksiö, joka oli rakennettu
vuonna 1970. Asunnon koko oli 30 m². Asunnon velattomaksi hinnaksi oli ilmoitettu 52 500 euroa.
(Kuva 4.)

KUVA 4. Yksiön pohjapiirustus (20)
Myynti-ilmoituksessa oli lueteltu taloyhtiöön tehdyt remontit, jotka on esitetty taulukossa 7. Taloyhtiön ikä oli 50 vuotta. Isoimmista remonteista siihen oli tehty viemärien pinnoitus sekä käyttövesiputkien ja yleiskaapeloinnin uusiminen.
TAULUKKO 7. Taloyhtiöön tehdyt remontit (20)
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Taloyhtiön tehdyt suu- Vuosi

Käyttöikä (Vuotta)

ret remontit

Seuraava

uusimi-

nen

Vesikatto uusittu

2003

20–30

2023–2033

Parvekeovet uusittu

2005

20–30

2025–2035

Viemärit pinnoitettu

2011

15–30

2026–2041

Käyttövesiputkistot

2017

30–40

2047–2057

Seuraavaksi opinnäytetyössä arvioitiin taloyhtiöön kohdistuvat remontit seuraavien kymmenen
vuoden ajalle. Korjausten arvioinnissa tulevien kustannusten hinta arvioitiin korkeimman hinnan
mukaan. (Taulukko 8.)
TAULUKKO 8. Taloyhtiön arvioidut remontit seuraavalle 10 vuodelle
Taloyhtiön mahdolliset tulevat korjaukset seu- Hinta-arvio
raavan 10 vuoden aikana.
Vesikaton kunnostus

80 €/m2

Julkisivusaneeraus

150 €/m2

Parvekeremontti

150 €/m2

Viemärien pinnoitus

150 €/m2

Ikkuna-remontti

120 €/m2

Pienemmät mahdolliset korjaukset

50 €/m2

Yhteensä

700 €/m2

Remonttivara

21 000 €

Työhön valitun yksiön tiedot syötettiin laskentaohjelmaan, jotta saatiin selville asunnosta saatava
vuokratuotto. Laskentaohjelma antoi vuokratuoton asunnolle ilman, että taloyhtiön remontit oli huomioitu, sekä vuokratuoton, jossa taloyhtiön remontit oli huomioitu. (Taulukko 9.)

TAULUKKO 9. Yksiön kannattavuuden laskelmat
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Ilman tulevien remonttien arviointia laskentaohjelmasta saatiin vuokratuotoksi 7,37 % ja oman pääomantuotoksi saatiin 1 %:n korkotasolla 22,24 %. Korkotasojen tarkastelussa tulokset näyttivät
kassavirran osalta pysyvän positiivisina, vaikka lainan korko nousisi tulevaisuudessa 4 %:iin.
Kun laskentaohjelmaan lisättiin arvio tulevista remonteista, vuokratuotoksi saatiin 5,30 % ja omanpääomantuotoksi 1 %:n korkotasolla 15,32 %. Korkotasojen tarkastelussa kassavirta pysyy positiivisena, vaikka korkotaso nousi 4 %:iin.

8.4

Kaksio

Toisena tarkastelun kohteeksi valittiin Kaukovainiolta kerrostalokaksio, joka oli rakennettu vuonna
1972. Asunnon koko oli 61,5 m². Asunnon velattomaksi hinnaksi oli ilmoitettu 59 900 euroa. (Kuva
5.)

KUVA 5. Kaksion pohjapiirustus (21)
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Myynti-ilmoituksessa oli lueteltu taloyhtiöön tehdyt remontit, jotka on esitetty taulukossa 10. Taloyhtiön ikä oli 48 vuotta ja siihen oli isoimmista remonteista tehty käyttövesiputkien uusinta sekä
parvekkeiden kunnostus.
TAULUKKO 10. Taloyhtiöön tehdyt remontit (21)
Taloyhtiön tehdyt suu- Vuosi

Käyttöikä (Vuotta)

ret remontit

Seuraava
nen

Vesikatto uusittu

2000

20–30

2020–2030

julkisivure- 2005

20–30

2025–2035

kunnos- 2011

20–30

2031–2041

Käyttovesiputkisto uu- 2015

30–40

2045–2055

Kevyt

uusimi-

montti
Parvekkeet
tettu
sittu
Seuraavaksi opinnäytetyössä arvioitiin taloyhtiöön kohdistuvat remontit seuraavien kymmenen
vuoden ajalle. Korjausten arvioinnissa tulevien kustannusten hinta arvioitiin korkeimman hinnan
mukaan. (Taulukko 11.)
TAULUKKO 11. Taloyhtiön arvioidut remontit seuraaville 10 vuodelle
Taloyhtiön mahdolliset tulevat korjaukset seu- Hinta-arvio
raavan 10 vuoden aikana.
Vesikaton kunnostus

80 €/m2

Julkisivusaneeraus

150 €/m2

Putkiremontti

500 €/m2

Ikkuna-remontti

120 €/m2

Hissin modernisointi

150 €/m2

Pienemmät mahdolliset korjaukset

50 €/m2

Yhteensä

1 050 €/m2

Remonttivara

64 575 €
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Asuntoon kohdistui paljon mahdollisia suuria remontteja seuraavien kymmenen vuoden ajalle, joten remonttivara kohosi hyvin suureksi. Arvioidut tulevat remontit ja asunnon tiedot syötettiin laskentaohjelmaan. (Taulukko 12.)
TAULUKKO 12. Kaksion kannattavuuden laskelmat

Ilman tulevien remonttien arviointia laskentaohjelmasta saatiin vuokratuotoksi 7,16 % ja omanpääomantuotoksi saatiin 1 %:n korkotasolla 21,55 %. Korkotasojen tarkastelussa tulokset näyttivät
kassavirran osalta pysyvän reilusti positiivisina, vaikka lainan korkotaso nousisi tulevaisuudessa 4
%:iin.
Laskentaohjelmaan lisättäessä arvio tulevista remonteista vuokratuotto laski 3,48 %:iin ja omanpääomantuotto laski 1 %:n korkotasolla 9,28 %:iin. Korkotasojen tarkastelussa kassavirta oli negatiivinen korkotasosta riippumatta.

8.5

Kolmio

Viimeiseksi kohteeksi valikoitui Kaukovainiolta kerrostalokolmio, joka oli rakennettu vuonna 1973.
Asunnon koko oli 80 m². Asunnon velattomaksi hinnaksi oli ilmoitettu 89 000 euroa. (Kuva 6.)
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KUVA 6. Kolmion pohjapiirustus (22)
Myynti-ilmoituksessa oli lueteltu taloyhtiöön tehdyt remontit, jotka on esitetty taulukossa 13. Taloyhtiön ikä oli 47 vuotta ja siihen oli isoimmista remonteista tehty perusteellinen julkisivujen kunnostus.
TAULUKKO 13. Taloyhtiöön tehdyt remontit (22)
Taloyhtiön tehdyt suu- Vuosi

Käyttöikä (Vuotta)

ret remontit

Seuraava

uusimi-

nen

Julkisivuelementtien

2003

10–20

2013–2023

Ikkunat ja parveke- 2005

30–40

2035–2045

20–30

2028–2038

30–40

2046–2056

saumaus
ovet
Parvekkeiden

sisä- 2008

puolien kunnostus
Julkisivujen kunnos- 2016
tus (Perusteellinen)
Seuraavaksi arvioitiin taloyhtiöön kohdistuvat remontit seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Korjausten arvioinnissa tulevien kustannusten hinta arvioitiin korkeimman hinnan mukaan. (Taulukko
14.)
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TAULUKKO 14. Taloyhtiön arvioidut remontit seuraaville 10 vuodelle
Taloyhtiön mahdolliset tulevat korjaukset seu- Hinta-arvio
raavan 10 vuoden aikana.
Vesikaton kunnostus

80 €/m2

Linjasaneeraus

650 €/m2

Hissin modernisointi

150 €/m2

Pienemmät mahdolliset korjaukset

50 €/m2

Yhteensä

930 €/m2

Remonttivara

74 400 €

Vaikka taloyhtiöön oli tehty kattava julkisivuremontti, vaihdettu ikkunat ja ovet sekä korjattu parvekkeita, jäljelle jäi vielä kallein yksittäinen remontti: linjasaneeraus. Se nostaa remonttivaran suureksi.
Arvioidut tulevat remontit ja asunnon tiedot syötettiin laskentaohjelmaan. (Taulukko 15.)
TAULUKKO 15. Kolmion kannattavuuden laskelmat

Ilman tulevien remonttien arviointia laskentaohjelmasta saatiin vuokratuotoksi 7,26 %:a ja omanpääomantuotoksi saatiin 1 %:n korkotasolla 21,87 %. Korkotasojen tarkastelussa tulokset näyttivät
kassavirran osalta pysyvän reilusti positiivisina, vaikka lainan korkotaso nousi tulevaisuudessa 4
%:iin.
Kun Laskentaohjelmaan lisättiin arvio tulevista remonteista, vuokratuotto laski 3,99 %:iin ja omanpääomantuotto laski 1 %:n korkotasolla 10,97 %:iin. Korkotasojen tarkastelussa kassavirta pysyi
positiivisena vain 1 %:n korkokannalla, minkä jälkeen kassavirta muuttui negatiiviseksi.
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8.6

Ammattilaisen käsitys sijainnin vaikutuksesta

Opinnäytetyössä selvitettiin myös ammattilaisen mielipide siitä, miten sijoitusasunnon sijainti vaikuttaa sijoituksen kannattavuuteen, haastattelemalla oululaista kiinteistönvälittäjää. Haastattelussa
kävi heti ilmi, että ehdottoman parhaana sijaintina pidettiin Oulun keskustaa. Se nähtiin kannattavimmaksi paikaksi niin vuokrauksen kuin arvonnousun kannalta. Lisäksi keskustasta on loistavat
liikenneyhteydet ympäri Oulua, joten liikkuminen on helppoa. Haastatellun asiantuntijan mukaan
mitään suuria riskejä asuntosijoittajan kannalta keskustan alueella ei ole havaittavissa. (23.)
Oulun keskustasta noin kahden kilometrin säteellä parhaiten sijoittajille kelpaavat pienet yksiöt. 2–
5 kilometrin säteellä keskustasta sijoittajat hankkivat myös kaksioita. Haastatellun kiinteistönvälittäjän mukaan sijoittajan kannalta kaksion hankkimisessa parempaa on laajempi vuokralaismarkkina. Kaksion voivat hankkia vanhemmat omille lapsilleen, pariskunnat ja eläkeläiset, joten vuokralaisten hankkiminen on helpompaa. Lisäksi kaksioissa ei ole niin suuri vuokralaisten vaihtuvuus
kuin pienissä yksiöissä. 2–5 kilometrin säteellä keskustasta kaksion hinta pysyy maltillisempana,
joten sillä saadaan parempaa vuokratuottoa. (23.)
Keskustelussa nousivat myös esille Oulun eri alueiden arvot. Tulevaisuudessa väestönkehityksellä
sekä tarjottavilla palveluilla on entistä suurempi vaikutus asuntosijoittajan kannalta. Tällaisia kehittyviä alueita, joille on tulossa uusia asuntoja ja palvelujen tarjonta sekä kulkuyhteydet on kunnossa,
voisivat olla esimerkiksi Karjasilta, Peltola ja Välivainio. Kaukovainio on tähän päivään asti ollut
huonossa maineessa, mutta tulevaisuudessa alueen maine tulee paranemaan uuden asuntotuotannon edetessä. Lisäksi alueelta on poistunut Oulun ammattikorkeakoulu, joten asukaskanta voi
vaihtua opiskelijoista lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Keskustelussa nousi esille myös Oulun yliopiston mahdollinen siirtyminen Raksilaan, minkä seurauksena Linnanmaan alue olisi vaarassa kuihtua. Edessä olisi todennäköisesti asuntojen hintojen laskua, kun sijoittajat alkaisivat poistua yhtä
aikaa alueelta. (23.)
Viimeisenä kiinteistöalan ammattilaiselta tiedusteltiin, että jos hän ostaisi sijoitusasunnon, mistä,
minkälaisen ja miksi hän valitsisi? Vastaus kysymykseen oli odotettu: Oulun keskusta olisi sijainti,
asunnon koko voisi olla yksiö tai pieni kaksio. Tällaisilla asunnoilla on paljon kysyntää, joten vuokrattavuus olisi hyvä. Keskustan vetovoimana toimi myös asuntojen vakaa hintakehitys ja asunnon
helpompi jälleenmyynti. Lisäksi keskustasta on loistavat liikenneyhteydet, joten liikkumaan pääsee
helposti, vaikka ei omistaisi omaa autoa. (23.)
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9

YHTEENVETO

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten sijoitusasunnon ikä, koko ja sijainti vaikuttavat
vuokratuottoon. Työn teoreettisessa osuudessa materiaaleina käytettiin asuntosijoittamisen kirjallisuutta, kiinteistönvälittäjän haastattelua sekä erilaisia verkkolähteitä.
Opinnäytetyön edetessä tuli selville, kuinka paljon työssä tutkittavat asiat vaikuttavat asuntosijoittamiseen, kun niitä punnitaan seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Ostettaessa sijoitusasunto iäkkäästä taloyhtiöstä, jota ei ole hoidettu hyvin, voi asunnosta maksettava hinta lähes tuplaantua
lähivuosien aikana, kun taloyhtiöön alkaa kohdistumaan yhtä aikaa suuria remontteja. Työssä tutkittu korkojen nousun vaikutus tulee myös aiheuttamaan suurelle osalle varautumattomista asuntosijoittajista suuria ongelmia.
Erikokoisista asunnoista vuokratuoton kannalta paras oli ehdottomasti yksiö. Yksiöstä saadaan parasta vuokratuottoa suhteutettuna neliötä kohti. Pieneen yksiöön ei tule niin paljoa kustannuksia
taloyhtiöiden suurista remonteista kuin isompiin asuntoihin. Laskentaohjelmalla tarkastellessa yksiön kassavirta pysyi positiivisena, vaikka korot nousisivat tulevaisuudessa reilusti ja taloyhtiöön
kohdistuisi useampi suuri remontti. Työssä tehdyissä laskelmissa havaittiin, että kaksion ja kolmion
kassavirta muuttuu helposti negatiiviseksi jo pelkästään taloyhtiön suurten remonttien takia. Isompien asuntojen vuokratuotto laskee huomattavasti myös suurien remonttien takia, mikä laskee sijoittajien intoa ostaa sellaisia kohteita.
Asuntosijoittamista täytyy miettiä pitkälle aikavälille. Tällöin korostuu asunnon sijainnin merkitys
asuntosijoittamisen kannattavuuteen. Kiinteistönvälittäjän kanssa käyty puhelinkeskustelu avasi
hyviä näkökulmia sijainnin merkityksestä. Väestönkehityksen myötä eläkeläisiä tulee muuttamaan
enemmän keskustan lähialueille, joten palveluiden ja liikkumisen helppouden merkitys tulee kasvamaan entisestään. Keskusta alueena tulee säilyttämään jalansijansa vuokrattavuuden, arvonnousun, tarjottavien palveluiden ja kulkuyhteyksiensä avulla.
Asuntosijoittaminen on tuottavaa toimintaa, kunhan siihen perehtyy huolellisesti. Velkavipua käyttämällä voi päästä korkeisiinkin vuokratuottoihin, mutta se lisää huomattavasti asuntosijoittamisen
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riskejä. Työn edetessä havaittiin, että sijoittamista suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä asuntosijoittamisen kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin. Keskustelemalla asiasta ja kyselemällä kokeneemmilta saattaa välttää monta vastaan tulevaa ongelmaa.
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