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Tiivistelmä – Abstract 
Asuntosijoittaminen on Suomessa suosittu ja trendimäisesti kasvava 
sijoittamisen muoto. Asunto-osakeyhtiö on Suomessa pääasiallinen 
kerrostaloasuntojen hallintamuoto, vaikka se on hallintamuotona suhteellisen 
harvinainen muualla maailmassa.  Asunto-osakeyhtiöistä on näin ollen tehty 
hyvin vähän tieteellistä tutkimusta, eikä sitä ole aikaisemmin yhdistetty 
tutkimuskohteena asuntosijoittamisen kontekstiin. Tutkimuksen tavoitteena on 
muodostaa käsitys siitä, kuinka suuri merkitys asunto-osakeyhtiön 
ominaisuuksilla on asuntosijoittajien sijoituspäätöksiin ja minkälaisia asioita 
sijoittajat kokevat ongelmiksi asunto-osakeyhtiöiden taloudenpidon ja hallinnon 
kannalta.  
       Teoreettinen viitekehyksen alussa käsitellään asuntosijoittamista yleisellä 
tasolla, josta siirrytään tarkastelemaan asuntomarkkinoiden tehokkuuden 
teoriaa, joka on yksi keskeinen osa-alue asunto-osakeyhtiöiden ja 
asuntosijoittajan välisessä vuorovaikutuksessa. Tästä siirrytään esittelemään 
asuntosijoittamisen erityispiirteitä Suomessa. Teoreettisen viitekehyksen 
loppuosiossa esitellään asunto-osakeyhtiöiden perusperiaatteita 
asuntosijoittajille keskeisten asioiden näkökulmasta. Tutkimuksen empiirinen 
osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin haastattelemalla 
yhdeksää erilaista asuntosijoittajaa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoiduin 
teemahaastatteluin ja aineisto käsiteltiin sisällönanalyysimenetelmin.  
       Asunto-osakeyhtiöiden merkitys asuntosijoittajille on tärkeä ja taloyhtiöiden 
tarkastelemiseen käytettiin aikaa vaihtelevasti. Sijoittajat analysoivat 
pääsääntöisesti taloyhtiön talous- ja remontointitietoja ennen sijoituspäätöstä. 
Tärkeimmiksi asiakirjoiksi nousivat muun muassa tilinpäätös, 
toimintakertomus, yhtiöjärjestys sekä kunnossapitotarvesuunnitelmat. Osalla 
sijoittajista oli tarkkoja kriteerejä taloyhtiöistä, joihin he eivät sijoittaisi, kun taas 
osa sijoittajista näki ongelmat vain asunnon hintaan vaikuttavina esteinä, mutta 
eivät kynnyskysymyksinä. Taloyhtiön hallintoon osallistuminen esimerkiksi 
hakeutumalla hallitukseen nähtiin positiivisena asiana, mutta asiaa täytyi 
tarkastella tilannekohtaisesti. Suurimmat ongelmat ja kehityskohteet 
taloyhtiöissä nähtiin pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuden parantamisessa 
sekä tiedottamisen laadussa, vaikkakin ongelmia ei pidetty yleisesti ottaen kovin 
suurina sijoittamista hankaloittavina esteinä. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on yli 3 miljoonaa asuntoa ja asuntokannan kokonaisarvo on kansan-
taloudellisesti hyvin suuri. Tyypillisen suomalaisen omaisuus koostuu suurim-
maksi osaksi omasta asunnosta. Asunnot ovat myös hyvin yleinen sijoittamisen 
kohde. Asuntosijoittamisen suosio on noussut 2000-luvulla ja nousee edelleen. 
Perinteisessä asuntosijoittamisessa täytyy hallita useita osa-alueita aina rahoituk-
sen järjestämisestä sijoituskohteiden etsintään ja päätöksentekoon, sijoituksen 
hallinnointiin esimerkiksi teettämällä remontteja ja hankkimalla vuokralaisia, yl-
läpitämällä vuokrasuhdetta, sekä mahdollisesti osallistumalla taloyhtiöiden pää-
töksentekoon. Asuntosijoittaminen kokonaisuudessaan on siis hyvin laaja sijoit-
tamisen osa-alue ja sitä voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta.  

Asuntosijoittaminen kerrostalojen asunto-osakkeisiin, varsinkin yksiöihin 
sekä pieniin kaksioihin kasvukeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien lähellä on 
ollut suosituin asuntosijoittamisen muoto Suomessa viime vuosikymmenenä. 
(Alho, Härmälä, Oikarinen, Kekäläinen, Noro, Tähtinen & Vuori, 2018). Tämän 
vuoksi asunto-osakeyhtiöt ovat myös keskeinen osa-alue asuntosijoittamisen 
kontekstissa. Asunto-osakeyhtiöstä käytetään kansankielellä yleisemmin nimi-
tystä taloyhtiö. Taloudellisesti ja hallinnollisesti hyvin hoidettu taloyhtiö asunto-
sijoittajan näkökulmasta auttaa sijoituksen tuottavuudessa. 

Asunto-osakeyhtiö kerros- ja rivitalojen hallintamuotona on noussut Suo-
messa suosituimmaksi hallintamuodoksi vuosikymmenien aikana. Sen juuret 
ulottuvat aina 1860-luvun Helsinkiin, kun kaupunkia vaivasi asuntopula ja uusia 
entistä enemmän pääomaa vaativia taloja ryhdyttiin rakentamaan urakalla, jol-
loin osakeyhtiömuotoinen hallintamalli osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. 
Vaikka asunto-osakeyhtiötä ei voidakaan täysin lukea suomalaiseksi keksin-
nöksi, ei se missään muualla maailmassa ole kuitenkaan noussut yhtä suosituksi 
tavaksi hallita kerros- ja rivitaloasuntoja kuten Suomessa. (Nurmi, Puro & Luja-
nen, 2017). Sittemmin asunto-osakeyhtiölakia on hiljalleen muokattu ajan saa-
tossa ja laki asettaa rajoitteita, mutta myös hyötyjä asuntosijoittajille.  Vaikka itse 
asuntosijoittamisesta on tehty paljon aiempaa tutkimusta useista eri näkökul-
mista, ei sijoittajien suhdetta asunto-osakeyhtiöihin ole juurikaan tutkittu. Aiem-
paa kansainvälistä tutkimusta aiheesta ei myöskään ole uniikista hallintamuo-
dosta johtuen. Ohjeita sijoittajille asunto-osakeyhtiöiden tarkastelemiseen on 
kuitenkin tehty jonkin verran erilaisten asuntosijoittamiseen liittyvien oppaiden 
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muodossa, ja nämä ovat käytännössä perustuneet kirjoittajien omakohtaisiin ko-
kemuksiin asuntosijoittamisesta.  

Suomessa tehdystä aiemmasta puhtaasti taloyhtiöihin kohdistuvasta tutki-
muksesta voidaan kuitenkin vetää johtopäätöksiä siihen, että asuntoja ostettaessa 
taloyhtiöiden merkitystä ei oteta tarpeeksi huomioon. Tästä esimerkkinä Vuore-
lan (2019) tekemä diplomityö tutkimus, joka osoittaa, että taloyhtiön omaisuus ei 
keskimäärin heijastu asuntokaupoilla myytävien asunto-osakkeiden hintaan. 
Käytännössä varakkaiden taloyhtiöiden osakkeet ovat olleet alihinnoiteltuja, ja 
tästä voidaan päätellä, että sillä on merkitystä myös asuntosijoittamisen tuotta-
vuuteen. Myös Nikolan (2011) tekemässä pro gradussa on tutkittu, että taloyhti-
öiden tulevia linjasaneerauksia, eli putkiremontteja, ei ole yleensä hinnoiteltu oi-
kealla tavalla myytävien asunto-osakkeiden hintaan. Jos varakkaat taloyhtiöt 
ovat lähtökohtaisesti alihinnoiteltuja ja taloyhtiön tulevat putkiremontit aiheut-
tavat hinnoitteluvirheitä asuntoihin, niin voiko taloyhtiöissä olla myös muita as-
pekteja, joita sijoittajat eivät ota tarpeeksi huomioon?  

Taloyhtiöiden merkitystä sijoittajille on mielenkiintoista tutkia myös tiedot-
tamisen ja päätöksenteon näkökulmista. Taloyhtiöissä osakkailla on päätösvalta 
yhtiötä koskeviin päätöksiin, kuten mitä remontteja tehdään ja miten ne rahoite-
taan. Yhteisiin asioihin on varmasti erilaisia mielipiteitä eri osakkaiden keskuu-
dessa, ja onkin mielenkiintoista selvittää, onko asuntosijoittajien ja asukasosak-
kaiden intresseissä ristiriitoja ja kokevatko sijoittajat ongelmaksi tietynlaiset talo-
yhtiön päätökset. 

Toistaiseksi ei ole tutkittu myöskään sitä, kuinka suuriksi ongelmiksi eri 
asuntosijoittajat kokevat asunto-osakeyhtiöiden hallinnollisia seikkoja. Taloyhti-
össä vaikuttamalla, esimerkiksi osallistumalla hallitustyöskentelyyn, on mahdol-
lista saada lisäarvoa asuntosijoituksilleen. Asuntosijoittajien kokemuksia taloyh-
tiövaikuttamiseen ei ole kuitenkaan sen tarkemmin selvitetty. Kokevatko sijoit-
tajat esimerkiksi hallitustyöskentelyyn osallistumisen kannattavana ajankäyt-
tönä sen tuoman mahdollisen lisäarvon vuoksi vai ei? 

On myös ollut yleistä keskustelua siitä, että asuntosijoittajat saattaisivat olla 
riskiksi taloyhtiöille, jos sijoittajien paino on liian suuri taloyhtiön omistajaraken-
teessa. Tämä johtuu siitä, että sijoittajilla on lähtökohtaisesti suurempi riski jättää 
vastikkeet maksamatta ja riskin realisoituessa vastikkeet jäävät muiden osakkai-
den maksettavaksi. Sijoittajavetoisten taloyhtiölainojen korkokulut ovat myös 
suuremmat johtuen korkeammasta riskistä, josta seuraa korkeampia vastikemak-
suja.  (mm. Huru, 2020; Kalliosaari & Koskinen, 2018; Ranta, 2018). Myös valta-
kunnalliset poliittiset päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi sijoittajien ja 
asunto-osakeyhtiöiden väliseen vuorovaikutukseen. Yhtenä esimerkkinä tästä 
oli vuoden 2020 valtiovarainministeriön kaavailema ehdotus poistaa taloyhtiö-
lainojen vähennysoikeuksia asuntosijoittajien vuokratuloista. (mm. Bhose, 2020; 
Kiinteistölehti, 2020)  

Sijoittaminen tutkimusaiheena on myös siitä ajankohtainen, että kyselyiden 
perusteella suomalaisten luottamus eläkejärjestelmään on horjunut. Esimerkiksi 
vuonna 2019 enää vain kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa nykyiseen eläke-
järjestelmään. (Nurmela, 2019). Ihmiset etsivät vaihtoehtoisia säästämisen 
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muotoja ja asuntosijoittaminen onkin yksi suosituimmista tavoista kerryttää toi-
meentuloa vanhuuden varalle. Kaikki yksityishenkilöiden sijoittamista helpot-
tava tutkimustieto edesauttaa sijoittamiskulttuurin kasvua ja kansantaloudellista 
vaurastumista.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää vastauksia seuraaviin tutki-
muskysymyksiin:   

1. Kuinka suuri merkitys taloyhtiöillä on asuntosijoittajien sijoituspäätöksiin? 

2. Mitä ja miten asuntosijoittajat huomioivat ongelmina a) taloyhtiön hallinnossa; b) 
taloudenpidossa.  

Tutkimus on rajattu suoraan asuntosijoittamiseen yksityissijoittajien näkökul-
masta, eikä siinä oteta kantaa esimerkiksi asuntosijoitusrahastojen ja taloyhtiöi-
den välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Koska sijoittajien suhtautumisesta asunto-
osakeyhtiöihin ei ole juurikaan tehty aiempaa tieteellistä tutkimusta, on tämän 
tutkimuksen tarkoituksena saada luotua mahdollisimman laaja-alainen kuvai-
leva pohja aiheelle, joka antaisi hyvät valmiudet tulevaisuudessa tehtäville tar-
kemmille jatkotutkimuksille.  

Tutkielman johdannossa on esitelty tutkimusaihetta ja tutkimuskysymyk-
siä, sekä perusteltu syitä sille, miksi aihetta on mielenkiintoista tutkia. Johdantoa 
seuraa teorialuku asuntosijoittamisesta. Luvun alussa käydään läpi asuntosijoit-
tamisen erityispiirteitä yleisellä tasolla ja asuntomarkkinoiden tehokkuutta tar-
kastelemalla muun muassa asuntomarkkinoiden väärinhinnoittelutilanteita, 
jonka jälkeen siirrytään esittelemään asuntosijoittamista Suomen kontekstissa. 
Teoreettisen viitekehyksen lopussa käsitellään suomalaisia asunto-osakeyhtiöitä 
asuntosijoittamisen näkökulmasta. Kolmannessa luvussa esitetään tutkimuksen 
metodologia ja tutkimusaineisto. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuk-
sena haastattelemalla useita eri asuntosijoittajia. Neljännessä luvussa tarkastel-
laan ja analysoidaan tutkimuksen tuloksia sisällönanalyysimenetelmin ja lopuksi 
viidennessä luvussa laaditaan johtopäätökset ja pohditaan potentiaalisia jatko-
tutkimusaiheita. 
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2 ASUNTOSIJOITTAMINEN  

2.1 Yleistä asuntosijoittamisesta 

Asuntosijoittamisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sijoittamista asuntoihin, joista 
odotetaan tuottoa tulevaisuudessa vuokran ja mahdollisen arvonnousun myötä. 
Asuntosijoittaminen on varsin suosittu sijoittamisen muoto ja esimerkiksi Suo-
messa 394 tuhatta henkilöä ilmoitti saavansa vuokratuloa vuonna 2019. (Vero-
hallinto, 2019).  Asuntosijoittamisella on myös pitkät perinteet, kun ihmiset ovat 
tarvinneet koteja elämiseen vuosikaudet ja moderni asumistapa tuskin tulee 
muuttumaan pitkiin aikoihin. Asunnot ovat myös säilyttäneet arvonsa hyvin his-
toriallisesti tarkasteltuna, jonka vuoksi asuntosijoittamista onkin pidetty turval-
lisena sijoittamisen muotona. (Eldred, 2012). Asuminen on ihmisen perustarve, 
kun taas jotkin toiset sijoittamisen muodot, kuten esimerkiksi kulta, ei ole.  

Asuntosijoittamisen yhteydessä puhutaan usein myös kiinteistösijoittami-
sesta ja käsitteet saattavat mennä puhekielessä sekaisin. Kiinteistösijoittaminen 
on laajempi käsite ja se sisältää asuntojen lisäksi sijoittamista muun muassa ho-
telli-, tuotanto- ja muihin liiketilakiinteistöihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään 
pelkästään asuinkäytössä olevien asunto-osakkeiden sijoittamiseen. 

Asuntosijoittamisen tuotto muodostuu lähtökohtaisesti kahdella tavalla. 
Asunnoista voidaan saada vuokratuloa tai asunto voidaan myydä hankintame-
noa korkeampaan hintaan.  (Eldred, 2012). Asuntosijoittajia voidaankin jakaa 
karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäisenä ovat ne, jotka hankkivat asuntoja ma-
talaan hintaan ja pyrkivät myymään ne kalliimmalla hinnalla lähitulevaisuu-
dessa. Usein oston ja myymisen välissä asuntoon tehdään jonkinlainen remontti, 
jolla pyritään kasvattamaan asunnon arvoa enemmän mitä remontin kustannuk-
set tulevat maksamaan. Näin asuntoa myytäessä myyntihinta on korkeampi kuin 
hankintahinta sekä remontin kustannukset yhteenlaskettuna, josta muodostuu 
kyseisen sijoituksen tuotto. Tämän strategian asuntosijoittajia kutsutaan ammat-
titermein “asuntoflippaajiksi”. (Kallunki & Martikainen, 2008, 97–100). Aina re-
monttiakaan ei tarvita, jos asunto onnistutaan hankkimaan markkinahintaa edul-
lisemmalla hinnalla. Asuntomarkkinoilla väärinhinnoittelutilanteita syntyy yl-
lättävän usein erinäisistä syistä, joihin perehdytään tarkemmin kappaleessa 2.2.  

Toinen asuntosijoittamisen muoto on vuokratuloon keskittyvät sijoitusstra-
tegiat. Näissä strategioissa tyypillistä on se, että sijoituslaskelmat perustuvat pää-
sääntöisesti vuokratuloista saatavaan kassavirtaan. Jotkin ammattisijoittajat eivät 
välttämättä katso ollenkaan mahdollisesta arvonnoususta koituvaa tuottoa las-
kelmissaan, vaan pitävät sitä vain mahdollisena plussana vuokratuoton päälle. 
(mm. Orava & Turunen, 2016, 25; Kaarto, 2015, 69). Kuitenkin puhtaaseen vuok-
ratuloon perustuvat laskelmat ja sijoitusstrategiat lähtevät yleensä siitä oletta-
masta, että asunnon hinta ei saa ainakaan laskea hankintahintaa alemmaksi. 
Tämä on oleellinen huomio varsinkin Suomen markkinoilla muuttotappioalu-
eille sijoittaessa. Käsittelemme asiaa tarkemmin kappaleessa 2.3 
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Asuntosijoittaminen Suomessa. Vuokratuloon perustuvat laskelmat perustuvat 
seuraavaan kaavaan (mm. Orava & Turunen, 2016, 71): 

 
(𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎 − ℎ𝑜𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒) ∗ 12

𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑡𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑜
∗ 100% = 𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 

 
Monet sijoittajat pitävät hyvänä nyrkkisääntönä laskelmissaan sitä, että vuokra-
tulon olisi hyvä pystyä kattamaan kaikki juoksevat kulut, mutta myös lainanly-
hennykset. Tällöin puhutaan niin sanotusta kassavirtapositiivisesta sijoituksesta. 
(mm. Kaarto, 2015, 69; Huru, 2017). Kassavirtapositiivisessa sijoitusasunnossa 
vuokratulo maksaa lainaa pois ikään kuin itsestään, ja asuntosijoittajalle jää riski 
korkojen noususta sekä asunnon vuokrausasteesta. Vuokrausaste kertoo, kuinka 
monta kuukautta asunto on vuokrattuna vuoden aikana. Huono vuokrausaste 
tarkoittaa sitä, että asunto on tyhjillään, jolloin siitä ei saada vuokratuloja. Tästä 
huolimatta pakolliset kulut, kuten vastikkeet ja lainakulut, täytyy kuitenkin mak-
saa. Vuokrausasteesta käytetään myös termejä käyttöaste ja vajaakäyttö. (Vuo-
rensola, 2021). Yksi tyypillinen virhe on jättää tulevat remonttikulut huomioi-
matta vuokratuottolaskelmissa, jolloin laskelmat näyttävät liian optimistisia lu-
kuja. Myös esimerkiksi taloyhtiön linjasaneerauksen aikana asunto on yleensä 
tyhjillään joitakin kuukausia, joka on myös tärkeää ottaa huomioon. (Orava & 
Turunen, 2016, 72). Varainsiirtovero on myös tuottavuuteen vaikuttava maksu 
kaupan yhteydessä, joka on 2,0 % vuonna 2020.  

Yksi asuntosijoittamisen suosiota selittävä tekijä on varmasti kuukausittai-
sista vuokratuloista saatava kassavirta. Esimerkiksi osakesijoittamisessa osinkoja 
maksetaan Suomessa tyypillisesti kerran vuodessa ja kasvuyhtiöissä osinkoja ei 
välttämättä edes makseta. Korkotaso on myös ollut hyvin matala finanssikriisin 
jälkeen, joka on motivoinut suomalaisia siirtämään varallisuuttaan pankkitileiltä 
muihin tuottavampiin kohteisiin, kuten asuntosijoituksiin. Asuntosijoittamista 
pidetään yhtenä pitkäaikaissäästämisen muotona. (Alho ym., 2018). 

Asuntosijoittamisen, kuten monen muunkin sijoittamisen muodon lähtö-
kohdat perustuvat kysynnän ja tarjonnan lakiin. Asuntojen hinta määräytyy kau-
pan osapuolten välisessä yhteisymmärryksessä. Tämän vuoksi asuntojen hin-
noissa on ollut historiallisesti suuriakin vaihteluita kysynnän muuttuessa vallit-
sevien olosuhteiden seurauksena. Myös asunnosta maksettava vuokran määrä 
perustuu kysyntään. Esimerkiksi uudempia asuntoja halutuimmilta paikoilta 
suositaan markkinoilla enemmän, jolloin kysyntä ja vuokrat ovat luonnollisesti 
suurempia. Lähtökohtaisesti asuntojen hintojen ja vuokrien hintakehitys korreloi 
toisiinsa, mutta aina näin suoraa yhtäläisyyttä ei voida vetää. Vuokratasojen hei-
lunnat ovat olleet esimerkiksi paljon maltillisempia ja vuokrien laskuja vuosita-
solla on tapahtunut huomattavasti harvemmin, kuin esimerkiksi asuntojen hin-
tojen kohdalla. (mm. Orava & Turunen, 2016, 30–43). Vuokratasojen volatiliteetti 
on siis pienempi kuin asuntojen hintojen volatiliteetti. 

Tutkielman alussa todettiin, että Suomessa on yli 3 miljoonaa asuntoa ja 
vuokratuloa saavia henkilöitä yli 300 tuhatta. Suurin osa asuntokaupoilla ole-
vista henkilöistä on siis lähtökohtaisesti yksityishenkilöitä, jotka eivät harrasta 
asuntosijoittamista. Tästä voidaan olettaa, että asuntokaupoilla päätöksiä 
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tehdään enemmän tunteen voimalla ja tarkkoja optimaalisia laskelmia ei usein-
kaan tehdä. Tämän vuoksi asunnoista saatetaan maksaa ylihintaa ja toisaalta 
asunto voidaan olla valmis myymään liian halvalla, jos siitä täytyy päästä nope-
asti eroon.  Orava ja Turunen (2016, 19) nostavat yhtenä esimerkkinä eronneet 
pariskunnat ja kuolinpesät, jotka saattavat haluta myydä asunnon pois nope-
asti.  Asuntosijoittaminen on myös huomattavasti epälikvidimpää kuin esimer-
kiksi osakesijoittaminen, ja transaktiokustannukset ovat paljon suuremmat. 
Tästä yhtenä esimerkkinä ovat kiinteistönvälittäjien palkkiot.  

Asuntosijoittamista voidaan jakaa myös suoraan ja epäsuoraan sijoittami-
seen. Suoralla asuntosijoittamisella tarkoitetaan asuntojen ostamista suoraan 
markkinoilta itselle tai omalle yritykselle, kun taas epäsuoraa asuntosijoittamista 
on asuntojen omistaminen välillisesti erilaisten kiinteistö- ja asuntosijoitusrahas-
tojen kautta. (Wilson & Zurbruegg, 2003, 8–9). Epäsuorassa sijoittamisessa kiin-
teistöjä ei siis omisteta suoraan itse, vaan kiinteistöjä omistavien yhtiöiden osak-
keita tai rahasto-osuuksia. Epäsuoraa sijoittamista voidaan pitää helpompana si-
joittamisen muotona, kun asuntokauppoihin ja hallinnointiin vaadittu osaami-
nen ja ajankäyttö voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle (mm. Orava & Tu-
runen, 2016, 141). Epäsuoran sijoittamisen kiinteistörahastoista käytetään ylei-
simmin termiä REIT, joka tulee sanoista Real Estate Investment Trust. Suomessa 
yksityishenkilöille suunnatut asuntorahastot ovat suhteellisen uusi asia ja ensim-
mäinen kaikille piensijoittajille avoimena oleva asuntorahasto lanseerattiin vasta 
vuonna 2013 Ålandsbankenin toimesta. (Talouselämä, 2013). Asuntorahastoilla 
voi myös olla joitakin etuja yksityissijoittajiin nähden, esimerkiksi toiminnan 
skaalaedut. Rahastot voivat esimerkiksi ostaa kerrallaan suuria määriä asuntoja 
tai rakennuttaa kokonaisia kerrostaloja, jolloin yksittäisen asunnon hinta tulee 
suhteessa halvemmaksi. Sijoitustoiminnan hallinnointi, kuten vuokraustoiminta 
on myös toteutettu ammattimaisesti. (Orava & Turunen, 2016, 138–141).  

Suorassa asuntosijoittamisessa oleellista on oman ajankäytön ja osaamisen 
hyödyntäminen sijoitustoiminnan tuottavuuteen. Omalla aktiivisella toiminnalla 
on mahdollista vaikuttaa suurempiin tuottoihin, kun taas epäsuorassa asuntosi-
joittamisessa itse sijoitusprosessi (ostettavien kohteiden etsintä, rahoituksen 
hankkiminen, vuokrausprosessi, kohteiden hallinnointi ja mahdolliset asunnon 
myynnit) on ulkoistettu kokonaan kolmannelle osapuolelle, mikä vaikuttaa suo-
raan heikentävästi sijoituksen tuottavuuteen hallinnointipalkkioiden vuoksi. 
Varsinkin pitkällä aikavälillä pieneltä näyttävät prosentit kumuloituvat suuriksi 
summiksi korkoa korolle vaikutuksen vuoksi ja syövät tuottoa merkittävästi. 
(Orava & Turunen, 2016, 25; Kaarto, 2015, 78).  

Suora asuntosijoittaja voi myös ottaa viitteitä epäsuorasta sijoittamisesta ja 
ulkoistaa vain osan sijoitusprosessista kolmannelle osapuolelle. Sijoittaja voi esi-
merkiksi ulkoistaa kohteiden ostamisen käyttämällä sijoitusasuntojen ostopalve-
luita, tai vaikka ulkoistaa koko vuokrausprosessin. (Kaarto, 2015, 54). Usein si-
joittajan voi olla viisasta ulkoistaa se osa prosessista, joka on itselle syystä tai toi-
sesta haastavaa tai epäkäytännöllistä. Ulkoistamalla osa sijoitusprosessista sijoit-
taja voi myös laskea riskitasoaan. Esimerkiksi vuokranvälityspalveluilla voi olla 
erilaisia vuokratakuita, jolloin välittäjä maksaa tyhjillään olevien kuukausien 
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vuokrat sijoittajalle, mikäli kohteeseen ei löydetä vuokralaista tarpeeksi nopeasti. 
(Orava & Turunen, 2016, 193). Kaikkea ei voi kuitenkaan aina ulkoistaa järkevästi 
suorassa asuntosijoittamisessa. Omalla aktiivisella toiminnalla voi vaikuttaa si-
joituksen tuottoon esimerkiksi vaikuttamalla taloyhtiössä tehtäviin päätöksiin, 
minkä merkitystä onkin tarkoitus selvittää tässä tutkimuksessa. 

Asuntosijoittamisen yhtenä olennaisena piirteenä on lainarahan käyttämi-
nen velkavipuna. Velkavivun tavoitteena on nostaa oman pääoman tuottopro-
senttia. Velkavipu on usein koko asuntosijoittamisen edellytys, sillä harvalla si-
joittajalla on varaa kustantaa koko asuntoa pelkästään omalla pääomalla. Toi-
saalta velkavivun kääntöpuolena on riskin nousu. Muihin sijoittamisen muotoi-
hin kuten osakkeisiin verrattuna asuntojen vakuusarvot ovat olleet paljon korke-
ampia, mikä tekee velkavivun käyttämisestä helpompaa. (Miles, 1994, 8). Alho 
ym. (2018) toteavat raportissaan pankkien myöntävän tyypillisesti noin 70 % 
asunnon arvosta vakuudeksi. Myös Huru (2020) on todennut, että vuonna 2020 
pankit myöntävät lähtökohtaisesti 70-75 % asunnon arvosta vakuusarvoksi. Pan-
keilla on näin ollen myös oma roolinsa asuntosijoittamisessa ja hyvät neuvotte-
lutaidot voivat mahdollistaa paremmat lainaehdot, mikä taas vaikuttavaa suo-
raan sijoituksen tuottavuuteen. Velkavipua on mahdollista nostaa entisestään 
jopa sataan prosenttiin asunnon hinnasta, jos sijoittaja käyttää lisävakuutena esi-
merkiksi toista asuntoa tai muuta omaisuutta. (Orava & Turunen, 2016, 45.) Syy 
korkeammalle vakuusarvolle esimerkiksi osakkeisiin verrattaessa johtuu pääasi-
assa siitä, että asuntojen hinnat ovat pysyneet historiallisesti vakaampina. Asun-
tosijoittamisessa velka voi olla myös taloyhtiöllä, mikä on yleistä etenkin uudis-
kohteiden rahoittamisessa. (Alho ym., 2018) Näin ollen sijoittaja ei maksa velkaa 
pois suoraan pankille, vaan lyhentää taloyhtiölainaa rahoitusvastikkeiden muo-
dossa, millä voi olla positiivisia vaikutuksia verotukseen. Toisaalta on esitetty 
huolta, että pahimmissa tapauksissa talon osakkaiden maksuvaikeudet voivat 
johtaa siihen, että muut osakkaat joutuvat maksamaan taloyhtiölainoja naapurei-
densa puolesta. Tämä luonnollisesti nostaisi myös asuntosijoittamisen riskejä. 
On myös pohdittu, huomioivatko asunnon ostajat realistisesti oman kokonais-
velkataakkansa silloin, kun suuri osa asunnon lainasta on taloyhtiölainaa. (mm. 
Nordea Markets, 2020; Kortelainen & Niskakangas, 2019).  

Velkavivun käyttäminen nostaa riskiä, etenkin korkoriskiä, joka voi reali-
soitua korkojen nousulla. Korot ovat myös vaihdelleet historiallisesti hyvinkin 
paljon, ja ne ovat olleet viime vuosikymmenen ajan lähellä nollaa prosenttia. 
Myös asuntojen hintojen romahdus voi realisoida asuntosijoittamisen riskit. 
Näin kävi esimerkiksi 90-luvun laman aikaan, kun asuntojen hinnat tippuivat 
noin 40 % neljän vuoden aikana ja samaan aikaan korkotaso oli korkea. Asuntoja 
jouduttiin pakkomyymään, kun lainojen vakuudet eivät enää riittäneet pankeille. 
Huonon taloustilanteen vuoksi ostajia oli vähän ja tämä johti hintojen romahduk-
seen. (Bhose, 2020). Suomen asuntomarkkinoiden korkoympäristöä ja asuntojen 
hinnanvaihtelua avataan lisää kappaleessa 2.3. 
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2.2 Asuntomarkkinat ja markkinoiden tehokkuus 

Perinteisten sijoituslaskennan teorioiden soveltaminen asuntosijoittamiseen on 
saanut osakseen ristiriitaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Puttonen & Kivisaari (1997) 
ovat mieltäneet perinteisten riskin ja tuoton suhdetta kuvaavien mallien soveltu-
van heikosti asuntosijoittamisen kontekstissa. He käyttävät yhtenä esimerkkinä 
CAP-mallia (Capital Asset Pricing -model), joka on hyvin yleisesti käytetty malli 
sijoituslaskennassa. Malli olettaa sijoitusten olevan likvidejä omaisuuseriä, kun 
asuntosijoittamisessa asia on päinvastoin. Asunnot ovat lähtökohtaisesti epä-
likvidejä omaisuuseriä. Myöskään veroja ja transaktiokustannuksia ei oteta huo-
mioon CAP-mallissa, kun asuntokaupoissa niiden merkitys on huomattava. 
Asuntosijoittamisessa päätöksiä tehdään usein myös epärationaalisesti, jolloin 
kaikkien sijoittajien ei voida olettaa toimivan samalla tavoin. Tämä on myös yksi 
CAP-mallin perusolettamuksista. Asuntomarkkinoilla suurin osa ostajista on yk-
sityishenkilöitä, jotka etsivät itselleen omaa kotia. Yksityishenkilöillä huomio 
kiinnittyy tavallisesti muihin asioihin kuin asuntosijoittajilla. Asuntosijoittaja 
taas pyrkii kiinnittämään huomioita sijoituksen tuottavuuteen vaikuttaviin asi-
oihin.  

Asuntokauppojen hinnanmääritystä on tutkittu paljon aikaisemmissa tut-
kimuksissa. On huomattu, että asuntomarkkinoilla syntyy aika ajoin erilaisia hin-
noitteluvirheitä. Käytännössä asunnoista voidaan maksaa todellista markkina-
arvoa korkeampaa hintaa ja toisaalta markkinoilla on myös tilanteita, joissa asun-
toja myydään markkina-arvoa alhaisemmalla hinnalla. Tutkimusten perusteella 
suurimpina syinä tähän on usein: epäsymmetrinen informaatio ostajan ja myyjän 
välillä, arvonmäärittämisen hankaluus varsinkin silloin, kun asuntoa ei osteta si-
joituskäyttöön, vaan henkilökohtaiseen asumiseen, sekä asuntojen alhaisempi 
likviditeetti. Joissain tilanteissa ostajia voi olla hyvinkin vähän ja asunnon myy-
jällä voi olla kiire saada asunto äkkiä myytyä. Inhimilliset syyt, kuten myyjän 
äkillinen rahantarve, avioerot ja kuolinpesän asuntomyynnit voivat realisoida 
likviditeettiriskin ja aiheuttaa alihinnoittelutilanteen myytävälle asunnolle. (mm. 
Kaarto, 2015, 68; Chinco & Mayer, 2016). Myös erilaiset tunnetekijät vaikuttavat 
merkittävästi asunnon ostohalukkuuteen, varsinkin kun asuntoa ollaan osta-
massa omaan asumiskäyttöön. (Orava & Turunen, 2016, 19).  

Suomessa esiintyvistä tyypillisistä alihinnoittelutilanteista on myös tehty 
tarkempaa tutkimusta. Johdannossa todettiin, että esimerkiksi Vuorela (2019) on 
tutkinut diplomityössään Suomalaisten taloyhtiöiden varallisuutta ja varallisuu-
den heijastumista myytävien asunto-osakkeiden hintoihin. Tutkimuksessa todet-
tiin, että taloyhtiöiden varallisuus ei juurikaan ole heijastunut myytäviin asun-
toihin, joka on johtanut siihen, että varakkaissa taloyhtiöissä myytävien asunto-
jen hinnat ovat olleet keskimäärin alihinnoiteltuja. Kyseessä on yksi konkreetti-
nen esimerkki epätehokkaista asuntomarkkinoista.  

Myös taloyhtiöiden tulevat remontit ja niiden kustannukset aiheuttavat 
hinnoitteluvirheitä. Taloyhtiön tilinpäätösmateriaalia ei juurikaan julkaista ver-
kossa ja materiaaleissa julkaistaan yleensä vain lain määräämä pakollinen tieto 
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(Orava & Turunen, 2016, 67). Isännöitsijältä ja hallituksen puheenjohtajalta on 
kuitenkin mahdollista saada sellaista tietoa, mitä muut ostajat eivät välttämättä 
kysy. Tällä ylimääräisellä tiedolla on mahdollista arvostaa ostettavan kohteen 
hinta tarkemmaksi kuin kilpailevilla ostajilla. Natalia Nikola (2011) toteaa myös 
pro gradu -tutkimuksessaan, että asunnoista maksetaan ylihintaa ennen LVI-re-
monttia eli putkiremonttia ja sen aikana. Tutkimuksen mukaan asunnon arvo al-
kaa laskemaan noin 6 vuotta ennen remontin ajankohtaa ja vuotta ennen remont-
tia hinnanlasku on ollut keskimäärin noin 9 %. Kuitenkin hinnanlasku on keski-
määrin paljon pienempi mitä asunnon hinta olisi, jos LVI-remontin kustannukset 
diskonttaisi nykyarvoon ja vähentäisi asunnon markkina-arvosta. Vastaavasti 
heti remontin jälkeen asunnoista maksetaan hieman ylihintaa muutamien vuo-
sien ajan. Ylihinnoittelu on sitä suurempaa, mitä vähemmän aikaa remontista on 
kulunut. Tämä on toinen yleinen esimerkki väärinhinnoittelutilanteista Suomen 
asuntomarkkinoilla, jotka liittyvät oleellisena osa-alueena suomalaisiin asunto-
osakeyhtiöihin. 

Asuntomarkkinoilla yleisilmettä kohentavien remonttien kuluja ei myös-
kään aina osata arvostaa oikein. Orava & Turunen (2016, 67) kertovat yhtenä esi-
merkkinä sen, että vanhasta ja kuluneesta asunnosta saa usein muutamalla tu-
hannella eurolla hyvän ja siistin, kun yleisilmettä parannetaan esimerkiksi maa-
laamalla ja asentamalla uusi laminaattilattia. Usein kuitenkin asuntomarkki-
noilla saatetaan maksaa jopa kaksinkertainen hinta siihen nähden, mitä helppoon 
remonttiin kuluisi itse teetätettynä.  

Asuntokauppojen käytäntöihin kuuluu, että hinnoista neuvotellaan tar-
jousten muodossa ja lopullinen kauppahinta eroaa monesti alun perin pyyde-
tystä hinnasta. Ankkurointi, joka on yksi kognitiivisista harhoista, vaikuttaa 
asuntomarkkinoiden kaupantekohinnoissa. Asunnon pyyntihinta voi toimia os-
tajilla niin sanottuna ankkurina hänen arvioidessaan asunnon arvoa, jolloin os-
taja ei välttämättä pysty suhteuttamaan todellista hintaa riittävän kauas tästä 
hinta-ankkurista saavuttaakseen todellisen markkinahinnan. (Bokhari & Geltner, 
2011). Suur- ja institutionaaliset sijoittajat voivat myös ostaa kerralla useita asun-
toja, jolloin yksittäisen asunnon hankintahinta voi tulla markkinahintaa alhai-
semmaksi niin sanotun tukkualennuksen ansiosta. (Kaarto, 2015, 92) 

2.3 Asuntomarkkinat ja -sijoittaminen Suomessa 

Asuntosijoittaminen on ollut Suomessa hyvin vivahteikasta viime vuosikymme-
ninä muun muassa vaihtelevan korkoympäristön, aluekohtaisten erojen sekä 
yleisen taloustilanteen vaikutuksen vuoksi. Varsinkin 2010-luvulla asuntosijoit-
tamisen suosio on kasvanut hurjasti pääasiassa hyvin matalien korkojen vuoksi. 
Yleisessä keskustelussa onkin puhuttu niin sanotusta “nollakorkoympäristöstä”. 
On mielenkiintoista pohtia, miten paljon tämä uusi korkoympäristö tulee vaikut-
tamaan asuntosijoittamisen lähitulevaisuuteen.  

Koska asuntosijoittaminen perustuu hyvin pitkälti velkavivulla sijoittami-
seen, koroilla on suora vaikutus sijoituksen tuottavuuteen. Korkotaso romahti 



14 
 

 

merkittävästi finanssikriisin seurauksena vuonna 2008, jonka jälkeen trendi on 
ollut jatkuvasti alaspäin aina vuoteen 2021 asti. Korkotaso vaikuttaa luonnolli-
sesti myös taloyhtiöiden lainoihin ja asiaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.  

 

 

KUVIO 1 Euriborkorot 2000-luvulla (Suomen Pankki, 2021) 

Yksi 2000-luvun asuntomarkkinoiden trendi on ollut yhden hengen kotitalouk-
sien kehittyminen. (KUVIO 2). Kotitalouksien koon pienentyminen merkitsee 
sitä, että asuntoja ja varsinkin pieniä asuntoja kysytään aikaisempaa enemmän. 
Yksiöt ovatkin suosituimpia sijoituskohteita asuntosijoittajien keskuudessa, ja ne 
ovat tuottaneet keskimääräisesti parhaiten isompiin asuntoihin verrattuna. Pie-
niin asuntoihin sijoittamista puoltaa suuren kysynnän lisäksi se, että vaikka re-
montti- ja vastikekulut kasvavat yleensä neliöiden suhteen sen mukaan mitä suu-
rempi asunto on kyseessä, ei vuokratulo kuitenkaan kasva täysin samassa suh-
teessa. (Orava & Turunen, 2016, 100). Toisin sanoen suuremmissa asunnoissa re-
montti- ja vastikekulut syövät suuremman osan vuokratuotoista pienempiin 
asuntoihin verrattuna. 
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KUVIO 2 Suomen kotitalouksien koko 2000-luvulla (Tilastokeskus, 2019) 

Kun puhutaan asuntosijoittamisesta Suomessa, ei voida jättää mainitsematta 
kaupungistumisen trendin vaikutusta asuntojen hintoihin. Kaupungistuminen 
on johtanut Suomessa siihen, että muuttotappioalueiden, eli väkiluvultaan las-
kevien alueiden asuntojen arvo on laskenut kysynnän pienentyessä. Samaan ai-
kaan suurten kasvukeskusten kaupungit, kuten Helsinki, ovat kasvaneet väkilu-
vussaan nopeasti, jonka seurauksena asuntojen hinnat ovat nousseet näillä alu-
eilla merkittävästi. Alla oleva kuvio 3 havainnollistaa asuntojen hintojen muu-
tosta eri maakunnissa 2010-luvun alkupuoliskolla. 
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KUVIO 3 Muuttoliikenne ja osakeasuntojen hintamuutos 2010–2016. (Tilastokeskus, 2017). 

Kuten kuviosta huomataan, ainoastaan Uusimaa, Pirkanmaa, sekä Varsinais-
Suomi ovat olleet selkeästi muuttovoittoisia maakuntia 2010-luvun alkupuolis-
kolla. Muista maakunnista on muutettu enemmän näihin kasvukeskuksiin. Toi-
saalta historia ei ole aina tae tulevaisuudesta, ja esimerkiksi vuoden 2020-vuoden 
keväällä alkanut koronakriisi aiheutti pienen suunnanmuutoksen muuttoliiken-
teessä useilla paikkakunnilla. Monet useita vuosia muuttotappiollisina olleista 
kunnista kääntyivät muuttovoittoisiksi vuoden 2020 huhti-kesäkuun aikana (Ti-
lastokeskus, 2020), ja kyselyiden mukaan jopa kolmannes kaupunkilaisista on 
harkinnut muuttamista kaupungin ulkopuolelle tulevaisuudessa. (Lähitapiola, 
2020). Pandemia on kiihdyttänyt etätöiden tekemistä ja edesauttanut paikasta 
riippumatonta työskentelyä. Tällä voi olla vaikutuksia tulevaisuuden muuttolii-
kenteeseen, ja on mahdotonta sanoa täydellä varmuudella, mitkä paikkakunnat 
tulevat loppujen lopuksi olemaan muuttovoittoisia pitkällä aikavälillä tarkastel-
tuna. 
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Kuvaaja (KUVIO 4) havainnollistaa, miten merkittävästi pääkaupunkiseudun 
osakeasuntojen hinnat ovat nousseet verrattuna muun suomen asuntokantaan 
2010-luvun loppupuolella. 

 

 

KUVIO 4 Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys. (Tilastokeskus, 2020). 

Vuokratasojen vaihtelu on ollut maltillisempaa verrattuna asuntojen hinnan-
vaihteluihin. Vaikka asunnon hinta olisikin heilunut lyhyellä aikavälillä, on 
vuokrataso saattanut pysyä kyseisellä alueella täysin samana. Kuviosta 5 huo-
mataan, että vuokrien kehityksen trendi on ollut lähtökohtaisesti aina ylöspäin 
verrattaessa asuntojen hintoihin, joissa hinnat ovat välillä laskeneet rajustikin. 
Suomessa vuokrat ovat reaalisesti, eli inflaatiolla korjattuna laskeneet viimeisen 
25 vuoden aikana vain kolmena vuonna 1995, 2008 ja 2011. (Orava & Turunen, 
2016, 41). Tämä seikka voikin osaltaan selittää vuokratuloon perustuvien sijoi-
tusstrategioiden suosiota. Vuokran ja asunnon hinnan suhteesta löytyy suuria 
eroja myös kasvukeskuksienkin välillä. Esimerkiksi yksiöiden neliöhinnat ovat 
noin kaksi kertaa suuremmat Helsingin kantakaupungin ja Tampereen välillä, 
mutta neliövuokrissa ero on vain noin 30 prosenttia. (Alho ym., 2018, 17) 

Kuviosta 5 voidaan myös todeta, että vuokrat ovat nousseet viimeisen vuo-
sikymmenen ajan kuluttajahintaindeksiä nopeammin. Vuokrien nousuun on esi-
tetty erilaisia syitä kuten muuttoliike, kotitalouksien koon pienentyminen, asun-
tojen hinnannousu sekä muuttuneet mieltymykset asuntojen suhteen. Taustalla 
on siis epätasapaino kysynnässä ja tarjonnassa, ja ongelma on ollut pitkään ylei-
sessä tiedossa. (Alho ym., 2018; Brotherus, 2017). Suomen Hypoteekkiyhdistyk-
sen pääekonomisti Juhana Brotherus onkin ehdottanut ratkaisuksi tarjonnan 
runsasta lisäämistä etenkin pienien asuntojen rakentamisessa kasvukeskuksiin. 
(Brotherus, 2017).  Toisaalta tarjonnan lisäämisessä kasvukeskuksissa on 
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nähtävillä omat hidastavat ongelmansa. Esimerkiksi Alho ym. (2018) toteavat jul-
kaisussaan, että keskeisenä esteenä rakentamisessa on tonttimaan rajallinen tar-
jonta sekä kaavoitusprosessien hitaus ja byrokraattinen sääntely. 

 

 

KUVIO 5 Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys 2010-luvulla. 

 
Yhtenä vaikuttavana tekijänä vuokrien nousuun on pohdittu myös kansantalou-
dellisesti hyvin suuria asumistukikustannuksia. Koko Suomen asumistukikus-
tannukset ovat nousseet vuosi vuodelta ja esimerkiksi vuonna 2018 asumistukien 
määrä oli 2,1 miljardia euroa, kun esimerkiksi vuonna 2014 menot olivat 1,5 mil-
jardia ja 1,0 miljardia vuonna 2005. (Kansaneläkelaitos, 2019). Kasvavat asumis-
tukikustannukset saattavat nostaa yleistä vuokratasoa, vaikka aiheesta ei ole-
kaan tehty tieteellistä tutkimusta, joka puoltaisi näkemystä. Esimerkiksi vuok-
ranvälitysyhtiö Vuokraturvan puheenjohtaja Timo Metsola (2019) on sanonut 
seuraavasti: 

 “Asumistuki on siitä ongelmallinen tuki, että se vesittää itse omaa tehoaan. Maksetta-
van asumistuen kasvu mahdollistaa tietyn suhteellisen osuuden ylittäessään vuokrien 
nousun, joka puolestaan kasvattaa asumistukea tarvitsevien joukkoa”  

Tästä voidaan olettaa, että asumistuet ovat merkityksellisessä roolissa asuntosi-
joittajille ja niitä koskevaa poliittista päätöksentekoa voi olla hyödyllistä seurata.  

Historiasta löytyy myös muita poliittisia päätöksentekoja, jotka ovat vaikut-
taneet asuntosijoittajiin. Esimerkiksi vuonna 2017 opiskelijoiden asumistuki 
muutettiin yleisen asumistuen piiriin, joka tarkoitti käytännössä keskimäärin 
korkeampaa tukea yksin asuville opiskelijoille kuin esimerkiksi kimppakäm-
pissä asuville. (mm. Korkee, 2016; Kela, 2018). Tämä johti muun muassa siihen, 
että kimppakämppien vuokraamiseen erikoistuneet sijoittajat joutuivat muok-
kaamaan omaa sijoitustoimintaansa ja samalla suurista opiskelijakaupungeista 
yksiöitä omistaneet sijoittajat huomasivat kasvua näiden vuokra-asuntojen ky-
synnässä, mikä on mahdollistanut vuokrien nostoja. (Huru, 2020). Asumistuen 



19 
 

 

muutoksen seurauksena 110 000 opiskelijaa sai jatkossa suurempaa tukea kuin 
ennen muutosta. (Mitjonen, 2017).   

Sijoittajan kannattaa seurata myös vireillä olevia poliittisia kysymyksiä. Esi-
merkiksi vuoden 2021 alussa on keskusteltu mahdollisista ruuhkamaksuista pää-
kaupunkiseudulla, jotka toteutuessaan todennäköisesti laskisivat kehyskuntien 
asuntojen kysyntää ja näin ollen niiden arvoa. (Herrala, 2021). Myös valtiovarain-
ministeriön vuoden 2020 loppupuolella kaavailemat ehdotukset taloyhtiölaino-
jen verovähennysten poistamiseksi vaikuttaisivat merkittävästi asuntosijoittajien 
kannattavuuteen varsinkin pitkällä aikavälillä, ja voisivat toteutuessaan aiheut-
taa paljon sotkua asuntomarkkinoille ja hidastaa kiinteistöjen uudis- ja korjaus-
rakentamista. (mm. Hughes, 2020).  

Valtion tukemalla arava- tai korkotukilainalla rakennettuja ARA-asuntoja 
on rakennettu noin kolmannes koko Suomen kolmesta miljoonasta asunnosta. 
ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä vuoksi niiden vuokrat ovat 
yleensä markkinahintoja alhaisemmat ja kyseisiä asuntoja omistavat muun mu-
assa kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt. (Alho ym., 2018) Viime vuosina on kui-
tenkin esitetty kritiikkiä siitä, vaikuttaako ARA-asuntokanta vapaarahoitettujen 
asuntojen kysyntään ja tarjontaan heikentävästi. ARA-tuetuissa asunnoissa on 
nähty ongelmiksi muun muassa niiden luonne huonosti kohdennettuina tulon-
siirtoina sekä ARA-asuntojen syrjäytysvaikutus. (Wessman, 2019). ARA-raken-
tamisen syrjäytysvaikutuksella tarkoitetaan vapaarahoitteisten asuntojen raken-
tamisen vähenemistä ARA-rakennusten tieltä. Ilmiö on todettu muun muassa 
valtioneuvoston teettämässä tutkimuksessa (Alho ym., 2018), jonka mukaan jo-
kainen uusi korkotuella rakennettu asunto on lisännyt koko asuntokantaa vain 
0,6:lla, sillä vastaavasti vapaarahoitettujen asuntojen rakentaminen on vähenty-
nyt 0,4:llä. Keskeisenä syynä ilmiölle pidetään muun muassa niukkuutta saata-
villa olevista tonttimaista. Asuntosijoittajalle tämä voi olla myös merkittävä ky-
symys, sillä yksityiset asuntosijoittajat operoivat käytännössä ainoastaan vapaa-
rahoitteisten asuntojen kanssa.  

2.4 Asunto-osakeyhtiöt ja asuntosijoittaminen 

Asunto-osakeyhtiöiden pääasiallinen tehtävä on hallita yhtiön omistamaa asuin-
taloa osakkaiden asumistarpeisiin siten, että hallinnoinnissa noudatetaan 
asunto-osakeyhtiölakia ja määrättyä yhtiöjärjestystä. Taloyhtiö ei tavoittele voit-
toa tavallisen osakeyhtiön tavoin ja mahdollinen verotettava tulos pyritään käy-
tännössä aina saamaan nolliin, jotta turhaa veroa ei tulisi maksettavaksi. Taloyh-
tiöillä onkin erilaisia tilinpäätöksen järjestelykeinoja verotettavan tuloksen hallit-
semiseksi, kuten esimerkiksi tuloerien rahastointi, aikaisempien tilikausien tap-
pioiden hyödyntäminen tai vaikkapa tilinpäätöksen yhteydessä tehdyn asuinta-
lovarauksen hyödyntäminen. (Heinonen, 2020, 68–76). 

Yhtiön perustoiminta sisältää muun muassa kiinteistön ylläpitoprosessien 
hallinnoinnin sekä kiinteistökehittämisen. Päätöksistä vastaavat osakkaat äänil-
lään sekä taloyhtiön hallitus, jonka jäsenet valitaan yhtiökokouksen päätöksellä. 
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(Heinonen, 2020, 16–18). Taloyhtiöillä on myös käytännössä aina isännöitsijä, 
joka toimii taloyhtiön niin sanottuna toimitusjohtajana ja vastaa muun muassa 
taloyhtiön juoksevien prosessien hoitamisesta ja taloyhtiön suurista hankin-
noista. Isännöitsijän ammattitaidolla on hyvin paljon merkitystä siihen, kuinka 
menestyksekkäästi taloyhtiötä johdetaan. Kaarto (2015, 103) toteaa, että isännöit-
sijän rooli korostuu etenkin ongelmatilanteissa ja suurien remonttien kohdalla, 
koska yleensä hallitus koostuu osakkaista, joilla ei ole kokemusta tai osaamista 
kyseisistä taloyhtiön johtamiseen liittyvistä asioista. Ammattitaidoton isännöit-
sijä voi pahimmassa tapauksessa jättää tärkeät remontit toteuttamatta ajallaan, 
joka voi aiheuttaa suuria kustannuksia osakkaille.  

Taloyhtiöiden taloutta hoidetaan yhtiövastikkeiden kautta, jota taloyhtiöt 
keräävät osakkailtaan. Yhtiövastike muodostuu yleensä kahdesta vastikkeesta: 
rahoitus- tai pääomavastikkeesta sekä hoitovastikkeesta. Varsinkin hoitovastik-
keen maksuperusteet perustuvat yleensä osakkeiden määrään ja osakkeiden 
määrää voidaan jakaa esimerkiksi huoneistojen neliömäärän perusteella. Mää-
räytymisperusteista täytyy aina olla merkintä yhtiöjärjestyksessä. (Asunto-osa-
keyhtiölaki 1 luku 13§). Jos yhden asunnon koko on esimerkiksi 60m2 ja toisen 
30m2, niin yleensä taloyhtiön hoitokulut ja yhtiön mahdollisen muun omaisuu-
den, kuten liiketilahuoneistojen tulot on jaettu siten, että suuremman asunnon 
hoitovastike on kaksinkertainen pienempään nähden. Hoitovastikkeella kate-
taan kiinteistön ylläpitoon liittyviä juoksevia kuluja ja vastikkeen määrään vai-
kuttavat muun muassa talon lämmitysjärjestelmä, taloyhtiön korjaushistoria, ta-
lon ikä ja koko, omistaako taloyhtiö tontin vai vuokraako se sitä, onko taloyhti-
öllä muita tuloja ja miten hyvin taloyhtiön juoksevat kulut on kilpailutettu. 
(Kaarto, 2015, 95). Esimerkiksi taloyhtiön lämmitysratkaisuista maalämpö on 
edullisinta ja kaukolämpö yleisintä. Sähkö- sekä öljylämmitteisissä taloyhtiöissä 
lämmityskulut ovat taas kaikista kalleimmat. (Kaarto, 2015, 101).  Hyvin hoide-
tussa taloyhtiössä on myös yleensä kerätty muutaman kuukauden hoitokuluja 
vastaava määrä rahoituspuskuria yllättäviä menoja varten. Vastikkeen tasosta 
sovitaan yhtiökokouksessa. (Kaarto, 2015, 95). Asuntosijoittajan kannalta voi olla 
hyvä selvittää mistä eri tekijöistä hoitovastike muodostuu. Esimerkiksi taloyh-
tiön vuokratontti, jonka vuokramaksut saatetaan periä osana hoitovastiketta sil-
loin kun vuokratontissa ei ole osakkaan lunastusmahdollisuutta, voi vaikuttaa 
hyvinkin merkittävästi hoitovastikkeen määrään pitkällä aikavälillä. Vuokra- ja 
omistustontteja tarkastellaan tarkemmin kappaleen lopussa. Poikkeustilanteissa 
taloyhtiö voi joutua nostamaan hoitolainaa juoksevien kulujen kattamiseksi, mi-
käli hoitovastikkeita on kerätty liian vähän ja talous on jäänyt alijäämäiseksi. 
(Heinonen, 2020, 46) Taloyhtiöllä voi myös olla lisätuloja juoksevien kulujen kat-
tamiseksi yhtiön hallussa olevien tilojen vuokratuloista sekä muista käyttökor-
vausmaksuista, kuten sauna- ja autopaikkamaksuista.  

Rahoitusvastiketta, jota kutsutaan myös nimellä pääomavastike, peritään 
osakkailta pitkävaikutteisten menojen kattamiseen, jotka aiheutuvat kiinteistön 
ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. 
Yleensä rahoitusvastikkeella siis lyhennetään taloyhtiön ottamaa yhtiölainaa 
suuria hankkeita varten. Suuret remontit, kuten julkisivuremontit ja 
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linjasaneeraukset ovat yleisiä esimerkkejä taloyhtiölainalla rahoitettavista hank-
keista. (Orava & Turunen, 2016, 256; Asunto-osakeyhtiölaki 3 luku §3). Käytän-
nössä taloyhtiön osakkailla on ollut lähtökohtaisesti mahdollisuus maksaa oma 
hankeosuus taloyhtiön hankkeesta ennen yhtiölainan nostamista ja ne osakkaat, 
jotka eivät halua maksaa osuuttaan kerralla, rahoittavat oman osuutensa rahoi-
tusvastikkeiden muodossa. (Heinonen, 2020, 47–48). Myös näiden suurten re-
monttien kustannukset jaetaan osakkaiden kesken yhtiöjärjestyksen mukaan. Ta-
loyhtiö voi päättää kerätä osakkailta jo etukäteen vastikkeita tulevia remontteja 
varten, jolloin itse yhtiölainaa ei välttämättä tarvitse ottaa niin paljon. Asunnon 
ostajille tämäkin voi olla tarkastelemisen arvoinen seikka, sillä asuntojen myyn-
tihinnassa ei aina olla otettu taloyhtiön etukäteissäästöjä huomioon. (Kaarto, 
2015, 101).  

Taloyhtiölainan rahoitusvastikkeet voidaan tulouttaa tai rahastoida. Asun-
tosijoittajalle on hyödyllistä, että taloyhtiö tulouttaa rahoitusvastikkeet kirjanpi-
dossa, koska silloin osakas voi vähentää lainan rahoitusvastikkeen suoraan vero-
tuksessa saaduista vuokratuloista. Jos taloyhtiö vastoin rahastoi vastikkeet, voi 
sijoittaja vähentää menot verotuksessa vasta asunnon myynnin yhteydessä. Tu-
loutus vaikuttaa huomattavasti varsinkin pitkällä aikavälillä sijoituksen tuotta-
vuuteen. Asukasosakkaille tulouttamisella tai rahastoinnilla ei taas ole käytän-
nön merkitystä. (Heinonen, 2020, 78–81)  

Nykyään uudiskohteiden rakentamisessa taloyhtiölainan osuus myytävien 
asuntojen myyntihinnasta on ollut keskimäärin huomattavan korkea, mikä on 
aiheuttanut myös yhteiskunnallista keskustelua. Perinteisesti menneinä vuosi-
kymmeninä uudet asunnon myytiin suoraan velattomina, kun taas nykyään 
asunnot on rahoitettu lähtökohtaisesti lähes aina yhtiölainalla. Yhtiölainalla voi-
daan rahoittaa jopa noin 70 % asunnon velattomasta hinnasta. Taloyhtiölainat 
ovat käytännössä epäsuoraa velkaa osakkaille ja se on juuri aiheuttanut kritiikkiä 
yleisessä keskustelussa. Yhtiölainojen suhteen on hankalampi arvioida osakkaan 
luotonkantokykyä, mikä voi osaltaan aiheuttaa kotitalouksien velkaantuneisuu-
den kasvua. (Suomen Pankki, 2018) 

Asuntosijoittajan on syytä ottaa huomioon myös vastikeriski, millä tarkoi-
tetaan vastikkeiden merkittävää nousua tulevaisuudessa. Orava & Turunen 
(2016, 256) antavat yhtenä esimerkkinä taloyhtiön, joka omistaa liiketilahuoneis-
toja. Siinä missä taloyhtiön muu varallisuus voi tuottaa taloyhtiölle lisätuloja esi-
merkiksi näiden liiketilahuoneistojen tai muiden taloyhtiön hallussa olevien 
asuinhuoneistojen vuokratulojen kautta, ne voivat tuoda myös eräänlaisia lisä-
riskejä osakkaille. Tyhjillään olevat tilat eivät tuota mitään ja aiheuttavat vain yli-
määräistä kulua taloyhtiölle, jotka ovat lopulta osakkaiden vastuulla. Sijoittajan 
olisikin hyvä tarkastella näiden tilojen tulevaisuudennäkymiä asunto-osakeyhti-
öissä. Varsinkin vuoden 2020 koronapandemia aiheutti suuren harppauksen vä-
hittäiskauppojen myynnin siirtyessä yhä enemmän verkkokauppoihin, mikä voi 
osaltaan johtaa perinteisten kivijalkakauppojen suosion vähenemiseen.  

Asunto-osakeyhtiö muodostaa tilinpäätöksen neljän kuukauden sisällä tili-
kauden päättymisestä tavallisen osakeyhtiön tavoin. Tilinpäätöksen lisäksi yhtiö 
laatii myös toimintakertomuksen, jossa on kerrottu tiedot muun muassa 
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yhtiövastikkeiden käytöstä, arvioitu tulevaa kehitystä sekä mainittu muut olen-
naiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen jälkeen. Toimintakertomuksen tarkoi-
tuksena on siis antaa olennaisia tietoja oikean ja riittävän kuvan saamiseksi talo-
yhtiön taloudesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa voidaan myös esit-
tää vapaaehtoisia tietoja kuten veden, sähkön ja lämmön kulutustietoja sekä 
muita tilinpäätöstä täydentäviä tietoja. Vapaaehtoiset lisätiedot eivät kuitenkaan 
saa olla turhia, jotta oleelliset asiat eivät jäisi vähemmälle huomiolle. (Asunto-
osakeyhtiölaki 10 luku §5; Heinonen, 2020, 87–88). Taloyhtiö valitsee tilintarkas-
tajan, joka vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä laatii näistä ti-
lintarkastuskertomuksen. Pienemmissä taloyhtiöissä on mahdollista käyttää 
myös ulkopuolista toiminnantarkastajaa tilintarkastajan sijasta. (Asunto-osake-
yhtiölaki 9 luku §5-§6). 

Taloyhtiön koolla voi myös olla paljon merkitystä asuntosijoittajalle. Mitä 
pienemmästä taloyhtiöstä on kyse, sitä suuremmalla merkityksellä taloyhtiö vai-
kuttaa sijoitukseen, sillä oman huoneiston ja näin ollen osakkeiden painoarvo on 
suurempi pienemmässä taloyhtiössä. Esimerkiksi pienessä kymmenen huoneis-
ton asunto-osakeyhtiössä taloyhtiön vaikutus osakkaaseen on hyvin suuri ver-
rattuna esimerkiksi sadan huoneiston taloyhtiöön. Toisaalta asuntosijoittajalla on 
myös enemmän päätäntävaltaa pienemmissä taloyhtiöissä. Suuremmissa 
asunto-osakeyhtiöissä on toisaalta se etu, että isomman vahingon sattuessa mak-
sajia on enemmän, jolloin yksittäisen osakkaan kustannukset tulevat suhteessa 
pienemmiksi. Samoin perusparannusmenojen kustannukset tulevat suurem-
missa yhtiöissä halvemmaksi neliöhinnaltaan. Suurilla yhtiöillä on muun muassa 
enemmän neuvotteluvoimaa hankintojen kilpailutuksissa ja juoksevat kulut ja 
ulkoistetut palvelut, kuten vaikkapa kiinteistön siivous ovat suhteessa edulli-
sempia isoissa yhtiöissä. (Kaarto, 2015, 96–98).  

Sijoittajaosakkaat voidaan nähdä myös riskeinä taloyhtiölle. Esimerkiksi 
valtamediassa on lähivuosina noussut esiin uutisia, joissa sijoittajaosakkaat voi-
vat aiheuttaa riskiä taloyhtiölle maksamattomien vastikkeiden ja velkojen seu-
rauksena. Tämä voidaan todeta esimerkiksi taloyhtiölainojen koroissa, sillä sijoit-
tajapainotteiset asunto-osakeyhtiöt kärsivät yleensä korkeammista korkokustan-
nuksista. Juhana Brotheruksen mukaan yli 20 % sijoittajien osuus taloyhtiössä 
vaikuttaa jo lainaehtojen määrittelyissä. Asunnon ostaja voi selvittää omistusra-
kennetta tarkastelemalla yhtiön osakasluetteloa. (mm. Kalliosaari & Koskinen, 
2018; Ranta, 2018). Pahimmillaan pankit voivat jopa kieltäytyä tarjoamasta lainaa 
sijoittajavetoiselle taloyhtiölle. 

 

“Iso kerrostaloyhtiö Lahdessa päätti uusia talon hissit. Hankkeen kokonaishinta oli 
770 000 euroa, ja taloyhtiö oli kerännyt omaa rahoitusta 100 000 euroa. Pankki ilmoitti 
lainansaannin esteeksi sijoittajaosakkaiden suuren määrän, mutta antoi lopulta tar-
jouksen korkeakorkoisesta lainasta.” (Isännöintiliitto, 2020). 

“Kirkkonummella 1970-luvulla rakennettu kolmen kerrostalon taloyhtiö haki 550 000 
euron korjauslainaa. Pankin näkökulmasta ongelmia oli kaksi: puolet osakkaista oli 
sijoittajia ja taloyhtiön hallussa puolestaan oli kaksi huoneistoa. Lopulta taloyhtiön on-
nistui järjestää rahoitus kahden eri rahoitussopimuksen avulla.” (Isännöintiliitto, 2020).  
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Asunto-osakeyhtiöiden luonteeseen kuuluu olennaisena osana erilaisten remont-
tien teettäminen säännöllisin väliajoin sekä tulevista remonteista tiedottaminen 
taloyhtiön osakkaille. Taloyhtiön remontit ovatkin yleensä asuntosijoittajan suu-
rimpia kuluja asunnon hankinnan jälkeen. Vaikka laki määrää taloyhtiöitä laati-
maan olennaiset rakennuksia ja kiinteistöjä koskevat suunnitelmat seuraavalle 
viidelle vuodelle (Asunto-osakeyhtiölaki 6 luku §3), osataan laadukkaissa talo-
yhtiöissä ajatella tätä pidemmälle. Asunnon ostajan onkin tärkeää tietää, mitä re-
montteja taloyhtiöön on tulossa lähitulevaisuudessa, sillä toisinaan remontin 
kustannukset huoneistoa kohden voivat olla hyvinkin suuria suhteessa itse asun-
non arvoon. (Orava & Turunen, 2016, 155–166). Taloyhtiöiden remontit ovat 
myös tärkeää eritellä osakkaan itse teettämistä huoneistoremonteista, joiden tar-
koitus on kasvattaa asunnon viihtyvyyttä ja arvoa. Taloyhtiön remonttien hinta 
saattaa olla hyvinkin suuri hankintahintaan nähden, joten sijoituksen kannatta-
vuuden osalta on elintärkeää osata laskea tulevien remonttien kustannuksia en-
nen tarjouksen jättämistä asunnosta. (Orava & Turunen, 2016, 147–149).  

Taloyhtiöiden yleisimpiä remontteja ovat linjasaneeraukset eli putkiremon-
tit, julkisivuremontit, sähköremontit, parvekeremontit, ikkunaremontit, kattore-
montit sekä hissiremontit. Suurimpien remonttien tekniset käyttöiät ovat keski-
määrin 20–50 vuoden välissä toteutustavasta ja rakennuksesta riippuen. (Orava 
& Turunen, 2016, 164). Putkiremontit ovat lähtökohtaisesti kaikista kalliimpia, 
joten sijoittajan on syytä selvittää tarkasti, onko vanhempaan taloyhtiöön tehty 
jo kyseinen remontti, ja jos ei niin missä vaiheessa remontti tulee ajankohtaiseksi. 
Tärkeää on myös huomioida mahdolliset tyhjät kuukaudet esimerkiksi linjasa-
neerauksen aikana, jolloin asuntoa voi olla mahdotonta saada vuokralle. (Kaarto, 
2015, 92). 

Sopivaa sijoituskohdetta etsiessä sijoittaja voi tarkistaa taloyhtiön isännöit-
sijäntodistuksesta taloyhtiön korjaushistorian, josta selviää taloyhtiöön tehdyt ai-
kaisemmat remontit. Tämän avulla voi päätellä, mitä remontteja on tulossa ajan-
kohtaiseksi tulevaisuudessa. Isännöitsijätodistuksen liitteenä on kunnossapito-
suunnitelma, josta selviää ainakin seuraavan viiden vuoden sisällä tapahtuvat 
korjaustoimenpiteet. Kyseinen korjaustarveselvitys tuli kaikille taloyhtiöille pa-
kolliseksi vuonna 2010 asunto-osakeyhtiölain muutoksen yhteydessä. (Kaarto, 
2015, 97; Asunto-osakeyhtiölaki 6 luku § 3). Lakimuutoksella voidaan todennä-
köisesti odottaa olevan positiivisia vaikutuksia taloyhtiöiden tarkempaan pitkän 
aikavälin suunnitteluun varsinkin remonttien suhteen. Kunnossapitosuunnitel-
maa tarkempi dokumentti on vapaaehtoinen pitkän tähtäimen suunnitelma 
(PTS), jossa voi olla eriteltynä tietoja tulevista remonteista pidemmälle aikavälille, 
kuin lain vaatimassa kunnossapitosuunnitelmassa. PTS:stä voi selvitä esimer-
kiksi remonttien hinta-arviointeja, suosituksia remontin toteutustavasta ja arvi-
oita remonttien ajankohdista. Yleensä PTS:ssä on käytetty asiantuntijoita kiinteis-
tön kuntotason arviointiin. (Orava & Turunen, 2016, 151–152). Taloyhtiö voi 
tehdä PTS:ää ja kuntoarviota vielä kattavamman selvityksen rakennuksen kun-
nosta teetättämällä kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksessa selvitetään talon 
kuntoa myös rakenteiden sisältä pintapuolisen arvioinnin sijaan. 
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Kuntotutkimuksesta saa aina kuntotodistuksen. (Kaarto, 2015, 195) Jos remon-
teilta haluaa välttyä, voi sijoittaja tehdä tarjouksen uusien taloyhtiöiden asun-
noista, jolloin suuret remontit eivät yleensä tule ajankohtaisiksi useisiin vuosiin. 
(Orava & Turunen, 2016, 74).  

Asunto-osakeyhtiö voi omistaa tai vuokrata tontin, jolle asuinkiinteistö on 
rakennettu. Vuokratontteja tarjoavat muun muassa kunnat sekä tonttirahastot. 
Tonttirahastot ovat kasvava trendi ja ne ovat luoneet mahdollisuuden rakennus-
yhtiöille keventää niiden tasettaan, sillä yhtiöiden ei välttämättä tarvitse sitoa 
pääomiaan tonttiin, vaan ne voivat maksaa siitä vuokraa tonttirahastolle tontin 
omistamisen sijaan. Vuokratonteille rakennettujen asuntojen hinta saadaan näin 
ollen painettua alhaisemmaksi. Tämä voi hämärtää asunnon ostajaa, kuten asun-
tosijoittajaa vuokratuottolaskelmien tekemisessä. Asia korostuu varsinkin pää-
kaupunkiseudulla, jossa tontin kustannus voi olla jopa 20–40 % kohteen koko-
naishinnasta. Loppujen lopuksi asunnon omistaja kuitenkin maksaa vuokraa 
tontista vastikkeiden muodossa, mikä näin ollen pienentää asuntosijoittajan tuot-
toja.  (mm. Alho ym., 2018, 28).  

Vuokratonttirahastojen ehdoissa voi olla hyvinkin paljon vaihtelua, jotka 
asunnon ostajan on hyvä selvittää. Usein taloyhtiön osakkaat voivat valita halua-
vatko he lunastaa tontin omistuksen taloyhtiölle itselleen. Lunastukseen saattaa 
liittyä vaihtelevia ehtoja. Toisinaan lunastusoikeutta tonttiin ei ole ja välillä vuok-
rasopimuksessa voi olla merkintöjä siitä, että vuokraa tullaan korottamaan tyy-
pillisten indeksikorotusten lisäksi jollain tietyllä prosentilla vuosittain. Tällaiset 
vuokratonttisopimukset voivat pitkällä aikavälillä kumuloitua hyvinkin suuriksi 
summiksi asunnon omistajalle ja ne ovat erityisen vaarallisia silloin, kun lunas-
tusoikeutta tonttiin ei ole. Rakennuslehden selvityksen mukaan asunnon ostajille 
kerrotaan huonosti tonttivuokran ehdoista. (mm. Kortelainen, 2018; Rakennus-
lehti, 2018).   

Taloyhtiöllä voi olla myös mahdollisuus kerätä lisätuloja lisä- ja täydennys-
rakentamisella, mikäli yhtiöllä on siihen tarvittavat rakennusoikeusluvat. Lisära-
kentaminen voi toteutua esimerkiksi rakennuttamalla taloon lisäkerroksia, mikä 
on ollut kuitenkin vielä melko harvinaista Suomessa. Taloyhtiö voi myös pyrkiä 
hakemaan kunnalta rakennusoikeutta, sillä lisä- ja täydennysrakentamisesta voi 
olla myös alueellisia hyötyjä kuntatasolla. Lisä- ja täydennysrakentamisella pyri-
tään lähtökohtaisesti rahoittamaan taloyhtiön muita suuria remontteja. (Lukka-
rinen, Kärki, Saari & Junnonen, 2011).  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkittiin, minkälainen vaikutus asunto-osake-
yhtiöillä on suomalaisten asuntosijoittajien sijoituspäätöksiin. Tutkimus toteutet-
tiin kvalitatiivisesti haastattelemalla yhdeksää eri asuntosijoittajaa tarkoituksena 
saada syvällistä ja kuvailevaa käsitystä siitä miten tärkeänä sijoittajat pitävät ta-
loyhtiön roolia sijoituspäätöksissään, ja mitä muita mahdollisia taloyhtiön asioita 
sijoittajat ovat kokeneet ongelmiksi muun muassa yhtiön taloudenpidossa ja hal-
linnossa. Koska asunto-osakeyhtiön ja sijoittajan välisestä vuorovaikutuksesta on 
hyvin vähän aikaisempaa tutkimusta, ei tämän tutkimuksen tarkoituksena ole 
pyrkiä tulosten yleistettävyyteen, vaan pikemminkin lisätä ymmärrystä tutkitta-
vasta aihealueesta. Tavoite antaa näin ollen hyvän pohjan mahdollisille tarken-
taville jatkotutkimuksille.  

Koin parhaaksi tavaksi toteuttaa haastattelut puolistrukturoituina haastat-
teluina, joita kutsutaan myös teemahaastatteluiksi. Teemahaastatteluissa käyte-
tään alustavasti määriteltyjä kysymyksiä, jotka pohjautuvat tiettyihin ennalta 
määriteltyihin aihepiireihin. Nämä kysymykset on esitetty kaikille haastatelta-
ville, mutta myös lisäkysymyksiä on esitetty haastateltavien vastausten perus-
teella. Täysin strukturoidusta haastattelusta poiketen teemahaastattelu antaa 
haastateltavalle enemmän mahdollisuuksia tuoda esiin omia tulkintoja ja ideoita, 
kun valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole tarjolla ja lisäksi haastateltavalle voi esit-
tää tarkentavia lisäkysymyksiä hänen omien vastaustensa perusteella. Mikäli 
haastateltavalla on jotakin erityisosaamista, voidaan haastattelua myös painottaa 
lähemmäs kyseistä osa-aluetta. (Puusa & Juuti, 2011, 81–83).  

Täysin strukturoimattomassa haastattelussa, jota voidaan kutsua esimer-
kiksi syvähaastatteluksi tai avoimeksi haastatteluksi, käytetään vielä avoimem-
pia kysymyksiä kuin teemahaastatteluissa. Tämän metodin kysymyksillä on tar-
koitus syventää haastateltavan vastauksia, ja haastattelijan jatkokysymykset 
pohjautuvat haastateltavan aiempiin vastauksiin. (Hirsjärvi ym., 2009, 45). Koin 
täysin avoimen haastattelun huonoksi metodiksi hankkia selkeää näkemystä tut-
kimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, joten sitä ei sovellettu tässä tutki-
muksessa. Teemahaastattelu onkin sopiva tutkimustapa yhdistää haastattelijan 
mahdollisuudet ohjata keskustelua alustavien kysymysten avulla, joka luo kehi-
kon haastattelun kululle, mutta joka kuitenkin antaa tarpeeksi tilaa haastatelta-
valle tuoda esiin monipuolisesti omia näkemyksiään.  
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3.2 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää sijoituskokemuksiltaan erilaista asuntosi-
joittajaa. Tarkoituksena oli haastatella aloittelevia asuntosijoittajia, joilla oli 1–2 
sijoitusasuntoa, sekä myös kokeneempia sijoittajia aina 31 asuntoon asti. Ase-
telma mahdollisti sen, että tutkimuksessa voitiin selvittää suhtautuvatko koke-
neemmat sijoittajat asunto-osakeyhtiöihin eri tavoin kuin aloittelevat sijoittajat. 
Useamman sijoitusasunnon omistavilla henkilöillä on lähtökohtaisesti enemmän 
kokemusta useista eri taloyhtiöistä, joka voi tuoda mielenkiintoista näkökulmaa 
tutkimukseen. Kokeneimmalla haastateltavalla oli 40 vuotta sijoituskokemusta, 
kun taas yksi aloitteleva sijoittaja oli omistanut sijoitusasunnon alle vuoden ver-
ran. Suurin osa suomalaisista asuntosijoittajista omistaa vain 1–2 sijoitusasuntoa, 
joten oli myös tärkeää saada näkökulmia tavanomaisesta asuntosijoitta-
jayleisöstä. Lisäksi sijoittajia valittiin monipuolisesti eri maakunnista. Osa sijoitti 
pelkästään kasvukeskuksiin, kun taas joidenkin sijoittajien asunnot sijaitsivat 
pienemmillä paikkakunnilla. Haastattelut toteutettiin aikavälillä 20.4.2021-
12.5.2021. 

 

Haastateltava Sijoitus-
asunnot 

Monta vuotta 
sijoittajana 

Sijoitusasuntojen sijainti 

A 2 < 1 vuotta Pääkaupunkiseutu 

B 2 6 vuotta Jyväskylä 

C 31 23 vuotta Oulu 

D 6 25 vuotta Kasvukeskukset 

E 5 11 vuotta Kerava & Tampere 

F 1 1 vuoden Lahti 

G 1 2,5 vuotta Lahti 

H 4 11 vuotta Riihimäki, Espoo 

I 18 40 vuotta Pääasiassa Lahdessa 

TAULUKKO 1 Yhteenveto haastatelluista asuntosijoittajista 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa perehdytään aineistoista saatuihin tuloksiin. Kappaleen tulok-
set esitetään haastattelukysymyksien mukaan tarkastelemalla ensiksi asuntosi-
joittajien suhtautumista taloyhtiöihin uutta sijoituskohdetta etsiessään ja mitä 
asioita he tarkastelevat taloyhtiöistä. Tämän jälkeen esitetään talous ja hallinnol-
listen asioiden tarkasteluun liittyvät huomiot. Kappaleen loppuosassa esitetään 
taloyhtiöiden ongelmakohdat sekä sijoittajien kehitysehdotukset suomalaisille 
asunto-osakeyhtiöille. 

4.1 Asunto-osakeyhtiön tarkastelu sijoitusprosessin alkuvai-
heessa 

Kaikki asuntosijoittajat mainitsivat tarkastelevansa asunto-osakeyhtiötä hyvin 
aikaisessa vaiheessa sijoitusprosessia. Useimmat sijoittajat kertoivat katsovansa 
taloyhtiön talous- ja remonttihistoriaa heti siinä vaiheessa, kun kiinnostava 
asunto on löydetty ja kun tiedetään millä alueella talo sijaitsee. Talon ikä, tehdyt 
remontit sekä tulevat remontit nousivat kaikki tärkeiksi tarkastelemisen arvoi-
siksi asioiksi. Kaikki sijoittajat kertoivat tarkastelevansa taloyhtiön tilinpäätöstä 
ja toimintakertomusta, ja varsinkin kokeneemmat useamman sijoitusasunnon 
omistavat sijoittajat painottivat yhtiöjärjestyksen tärkeyttä. Yhtiöjärjestyksessä 
voi olla erikoisiakin negatiivisia yllätyksiä asuntosijoittajan näkökulmasta, 
vaikka sijoittajat kertoivat niiden olevan yleensä vakiomuotoisia, joilla ei ole suu-
rempia vaikutuksia sijoittajan näkökulmasta. Suurin osa yhtiöjärjestyksen mai-
ninneista halusi ainakin varmistaa, jakautuvatko asunnon osakemäärät neliöiden 
mukaan, sillä se vaikuttaa muun muassa taloyhtiön remonttien kustannusten ja-
kautumiseen osakkaiden välillä. Myös isännöitsijätodistuksen ja pitkän tähtäi-
men suunnitelman tarkastelu, mikäli sellainen oli laadittu, mainittiin tärkeiksi 
tarkastelemisen arvoisiksi dokumenteiksi ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 

C: “Ilman muuta yhtiöjärjestys on tärkeä… minkälainen yhtiöjärjestys siinä on. Min-
kälaiset vastuut taloyhtiöllä ikään kuin on. [- -] Yleensä on niin, että se montako neliötä 
huoneistossa on, niin se on sit myöskin osakemäärä. Mutta on myös sellaisia taloyhti-
öitä, joissa yhtiöjärjestys on niin, että samankokoinen asunto ykköskerroksessa, kun 
yhdeksännessä kerroksessa, niin niissä on eri osakemäärät.” 

A: “Yhtiöjärjestys on myös sellainen asiakirja, jonka mä luen yleensä hyvin tarkkaan… 
koska periaatteessa taloyhtiöiden yhtiöjärjestykset on aika simppeleitä. [- -] Mut joskus 
niis yhtiöjärjestyksis voi olla hyvinki kummallisia kirjauksia… voi olla esimerkiks 
vuokrauskieltoa joissain vanhemmissa taloyhtiöissä, vaikka Helsingissä.”  

G: “[- -] isännöitsijäntodistus, tilinpäätös ja sitte PTS… pitkän aikavälin suunnitelmat 
sun muut... niin ne on hyvin tärkeitä.” 
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen huolellinen tarkastelu nousi oleelliseksi 
asiaksi kaikilla sijoittajilla, vaikka toisilla tarkastelu oli hyvin pintapuolista, kun 
taas toiset käyttivät siihen hyvin huolellisesti aikaa. Tilinpäätöksestä yhtenä 
oleellisena seikkana nousi muun muassa vastikkeiden käytön tarkastelu. Sijoit-
tajille oli tärkeää varmistaa, että tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen tiedoista 
ei löydy negatiivisia yllätyksiä. Varsinkin nuoremmille sijoittajille tämä vaikutti 
olevan tärkeämpää kuin etsiä tarkempia lisäarvoa tuottavia yksityiskohtia. Vas-
tikkeiden tarkastelun lisäksi muun muassa sijoittaja H vertasi tuloslaskelman lu-
kuja talousarviota vasten, ja päätteli siitä taloyhtiön taloudenpidon laatutasoa.  

A: “Yleensä mä katon aina tilinpäätöksen tuloslaskelmasta... et miten sen taloyhtiön 
tulot riittää menoihin. Eli käytännössä mikä on siellä vastikejäämä… eli onks ne talo-
yhtiön tulot riittäny normaaleihin hoitokuluihin. [- -] Jos sinne on kertyny useamman 
vuoden aikana mukavasti vastikeylijäämää, niin se on musta positiivinen merkki.”  

A: “Toimintakertomuksesta voi löytyä mainintaa jostain kuntotutkimuksista. Tulee 
mieleen sellaisia taloja, jotka on näyttänyt alun perin ihan hyviltä, mut sit on tullut 
tietoja et tutkitaan talon vajoamista... tai tutkitaan halkeamaa talon perustuksissa... tai 
tutkitaan massiivista vesivahinkoa jossain”.  

B: “Ekana katon taloyhtiön taloudelliset tiedot... että siellä on kaikki kunnossa. Sitten 
katotaan tietysti korjaushistoriaa, et mitä siellä on tehty ja mitä on tulossa. Ja lopuks 
vasta tutkitaan huoneistoon liittyvät seikat.  

H: “Katon tuloslaskelmaa siltä kannalta… et miten se nyt on sitten osunut arviota vas-
ten, koska siitä saan itselleni varmuutta siitä, et jos siellä ei mitään hirveitä yllätyksiä 
tullu… niin siltä kannalta voi ajatella et taloyhtiötä osataan harjoittaa hyvin. [- -] “Jos 
esim taas lämmityskustannukset menee pahasti pieleen, niin se kertoo taloyhtiöstä, 
jossa edes isännöitsijä ei ole välttämättä täysin tehtäviensä tasalla.”  

Kaksi kokeneempaa sijoittaja kertoi tarkastelevan taseesta muun muassa sitä, 
onko taloyhtiöllä kassassa mahdollisesti ylimääräistä rahaa. Tämä voi olla tekijä, 
jota ei olla otettu huomioon asunnon myyntihinnassa. Havainto tukee myös Vuo-
relan (2019) diplomityön tuloksia siitä miten taloyhtiön omaisuutta ei ole keski-
määrin huomioitu oikealla tavalla asunto-osakekaupoissa. Toisaalta kun sijoitta-
jilta kysyttiin arvostavatko he taloyhtiön muuta mahdollista omaisuutta myytä-
vän asunnon hintaan, kertoivat sijoittajat huomioivansa omaisuuden epäsuorasti 
vastikkeiden kautta. Jos muu omaisuus kuten liiketilakiinteistöt tuovat taloyhti-
ölle ylimääräisiä tuloja, laskee se osakkaalta perittäviä vastikkeita, jolloin vuok-
ratuottolaskelmien perusteella asunnosta voidaan maksaa korkeampaa hintaa. 
Tästä voidaan päätellä, että sijoittajat ottavat taloyhtiöiden muun omaisuuden 
todennäköisemmin huomioon kuin omaa kotia etsivät ostajat. 

H: “Joissain taloyhtiöissä ni siel on ollut ihan sellainen ainaki parin prosentin hankin-
tahinnasta vastaava euromäärä tilillä, jos sen kattoo sen asunnon osuuden… [- -] Si-
nänsä se voi olla sellanen positiivinen juttu, mut ei se mikään kriteeri oo suuntaan eikä 
toiseen. 

E: “Vastikkeiden kautta niitä oon silleen kattonu (taloyhtiön muuta omaisuutta) … et 
ne tulothan vähentää taloyhtiön menoja”. 
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Sijoittajilla oli eri tapoja toimia tiedonhankinnassa sijoitusprosessin alkuvai-
heissa, kun he olivat etsimässä uutta sijoitusasuntoa. Osa otti hyvinkin mielellään 
yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijälle ja kysyi heiltä lisätietoja. Osa 
sijoittajista taas ajatteli puheenjohtajalle soittamisen olevan lievää häirintää, jos 
sijoittaja ei vielä ollut osakkaana kyseisessä taloyhtiössä. Läheskään kaikki sijoit-
tajat eivät siis kokeneet, että isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle soit-
tamisella voisi saada sellaista lisäarvoa, mitä esimerkiksi Orava & Turunen (2016, 
67) suosittelevat. Kuitenkin esimerkiksi haastatelluista kokenein sijoittaja I sanoi 
aina haastattelevansa taloyhtiön isännöitsijää ennen tarjouksen jättämistä. Ne si-
joittajat, jotka eivät olleet aikaisemmin ottaneet yhteyttä isännöitsijään tai halli-
tuksen jäseniin sijoituskohteita etsiessään, sanoivat ottavansa varmasti yhteyttä 
ainakin siinä vaiheessa, jos olisi jokin todella epäselvä lisätietoa vaativa asia.  

A: “Mä en oo sellanen et mä soittelisin taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille. [- -] 
Joskus mä oon saattanu Googlata hallituksen puheenjohtajan... ja sit jos sieltä on esi-
merkiks paljastunut, että se on ite joku rakennusinsinööri… niin mä oon aatellu et tää 
on varmaan ihan ok tyyppi.”  

I: “Joo kyllä mä aina pyrin haastattelemaan isännöitsijää ennen kuin jätän tarjouksen.”  

Sijoittajilta kysyttiin, kokevatko he isännöitsijän ja hallituksen ammattitaidon tär-
keäksi tekijäksi sijoituksen kannalta. Varsinkin kokeneemmat sijoittajat olivat 
pääsääntöisesti yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä varmistaa asunto-osakeyhtiön 
omaavan pätevän isännöitsijän ja hallituksen, vaikka asia ei ollut kenelläkään 
kynnyskysymyksenä sijoitusasunnon suhteen. Asian selvittäminen täydellä var-
muudella koettiin haastavaksi, jos ei muuten ennestään tuntenut isännöitsijää tai 
hallituksen jäseniä. Sijoittajilla oli kuitenkin käytössään erilaisia tapoja hankkia 
suuntaa antavaa tietoa hallituksen ammattitaidosta. Esimerkiksi sijoittaja C, joka 
toimii itsekin hallitusammattilaisena useassa taloyhtiössä, arvioi mielellään talo-
yhtiön ja isännöitsijän taloudellista osaamista epäsuorasti sen mukaan, miten ti-
linpäätös on laadittu. Hänen mukaansa yksi tällainen epäsuora merkki voi olla 
se, että onko tilinpäätös tehty minimivaatimusten mukaan vakioformaatilla vai 
onko siellä asioita, jotka ovat selkeyttämässä ja kertomassa asioita paremmin ta-
lon osakkaille. Sijoittaja C ei kuitenkaan ole huolissaan, jos käy ilmi, että isännöit-
sijä ei ole kovin pätevä, koska ajattelee isännöitsijän olevan aina vaihdettavissa 
toiseen, eikä se näin ollen ole pitkäaikainen ongelma. Myös keskustelu isännöit-
sijän tai hallituksen jäsenen kanssa voi antaa viitteitä taloyhtiön laadusta. 

C: “Isännöitsijän ammattitaitoa on kyllä vaikea arvioida, ellen mä henkilöä tiiä. 
Yleensä kuitenki hallituksesta saa hyvän kuvan, ku soittaa esimerkiks hallituksen pu-
heenjohtajalle. [- -] Kyl mä aattelen et se kuuluu siihen sarjaan... et se voidaan aina 
vaihtaa (isännöitsijä) hallituksen päätöksellä. ”  

D: “Kun soittaa hallituksen puheenjohtajalle, niin kokenut asuntosijoittaja aika no-
peesti huomaa, että miten siellä asiat on. [- -] Jos haluaa olla varma sijoituksesta ja jos 
se on iso merkittävä potti sun koko salkusta, niin varsinki kannattaa ottaa yhteyttä 
hallitukseen. [- -] Tai jos on ensimmäinen sijoituskämppä niin pohjatyöt kannattaa 
tehdä helkkarin hyvin.”  
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4.2 Taloyhtiön remonttien laskeminen 

Sijoittajien kesken vallitsi yksimielisyys taloyhtiön suurten remonttien huomioi-
misesta ja niiden tärkeydestä sijoituksen tuottoon. Sijoittajille on tärkeää tietää, 
mitä remontteja taloyhtiössä on tehty ja mitä remontteja on tulossa tulevaisuu-
dessa. Moni sijoittajista mainitsee termin “remonttivara”, jonka avulla tulevia re-
montteja on mahdollista suhteuttaa ostettavan asunnon myyntihintaan yksinker-
taisella tavalla. Sijoittajat käyttävät pääasiassa suoria laskentakaavoja eri remont-
tien arvioimiseksi. Esimerkiksi sijoittaja D kertoi käyttävänsä 800 €-1000 € per 
neliö remonttivaraa putkiremontista, joka olisi tulossa taloyhtiöön 5-vuoden ku-
luttua, kun taas sijoittaja H käytti esimerkkinä 700 € per neliö remonttivaraa put-
kiremontista ja 200 € per neliö julkisivuremontista. Remonttien hinnoissa voi olla 
suuriakin eroja, ja remonttivaran maininneet sijoittajat totesivatkin remonttiva-
rasummien olevan suuntaa antavia lukuja, jotka helpottavat vuokratuottolaskel-
mien tekemistä. Muutama sijoittaja mainitsi käyttävänsä erilaisia selainpohjaisia 
vuokratuottolaskureita, joihin on helppo lisätä nämä tulevien remonttien re-
monttivarat. Remonttivarojen selvittämisessä sijoittajat sanoivat tarkastelevansa 
kunnossapitotarveselvitystä, joka on pakollinen kirjallinen selonteko tuleville re-
monteille seuraavan 5-vuoden ajalle, sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja 
muita kuntoarvioita, mikäli asunto-osakeyhtiössä oli niitä laadittu.  

D: “Remonttivaran laskeminenhan on ehkä yks tärkeimpiä asioita mitä siinä remont-
tien laskemisessa täytyy tehä.” 

H: “Ei oo mikään eksakti tiede (remonttivara), mutta omalla kohdalla mun mielestä 
toiminu. Että vähän tasaa niitä mahdollisten remonttien vaikutuksia.” 

4.3 Taloyhtiölainat 

Taloyhtiöiden lainat herättivät mielenkiintoisia ja vastakkaisia näkökulmia asun-
tosijoittajien keskuudessa. Osa sijoittajista mainitsi uudiskohteet suurilla taloyh-
tiölainoilla hyviksi kohteiksi veroedun vuoksi. Tällä viitattiin sijoittajan mahdol-
lisuuteen vähentää taloyhtiön rahoitusvastikkeet vuokratulosta. (Heinonen, 
2020, 78–81). Toisaalta taloyhtiölainaa ei aina nähty pelkästään hyvänä 
asiana.  Esimerkiksi sijoittaja C oli usein etukäteissäästämisen kannalla taloyh-
tiön remonttien rahoittamisessa, jolloin pieniä remontteja varten ei välttämättä 
tarvitse ottaa erillistä taloyhtiölainaa ja isoissakin remonteissa ylimääräisen ke-
rääminen etukäteen tulee C:n kokemuksen mukaan edullisemmaksi. Toisaalta 
rahoituksen kerääminen etukäteen saattoi olla välillä hankalaa, sillä päätös voi 
herättää joissain osakkaissa närää. Sijoittaja H:lla oli puolestaan omakohtainen 
kokemus yhdestä hänen sijoitusasuntonsa taloyhtiöstä, johon pankki ei suostu-
nut rahoittamaan tulevaa linjasaneerausta normaalein ehdoin. Syynä oli se, että 
taloyhtiössä oli lykätty muitakin remontteja, jotka yhteenlaskettuna toisivat liian 
suuret kustannukset taloyhtiölle. Tämä puoltaa myös Isännöitsijäliiton teettämän 
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kyselyn tuloksia, jossa todettiin taloyhtiöiden lainansaannin olevan entistä vai-
keampaa pankeilta. (Isännöintiliitto, 2020). Osa sijoittajista mainitsi, että taloyh-
tiölainalla ei ollut heille sen suurempaa merkitystä.  

B: “En mä oo siitä taloyhtiölainasta oo niin ollu kiinnostunut. Tietysti jos ne rahotus-
vastikkeet pystyy vähentämään, niin se on sit kiva plussa.”  

C: “Mä enemmän olisin siirtämässä, jos mahdollista, niinku etukäteissäästämiseen. Ja 
isompiin asioihin totta kai pitää lainaa käyttää. [- -] Sillain säästetään (etukäteissäästä-
misellä) ne kaikki lainan nostokulut, korot ja isännöinnin kulut mitä kaikkea siitä pyö-
rittämisestä tulee. Ja siinä on se hyvä puoli, et jos sattuis niin, että siinä välissä tulis 
joku pienehkö remppa… niin me voitais tehä se, kun meillä on rahat, ja siirtää sitä 
hissiremonttia vaikka parilla vuodella eteenpäin.” 

H: “[- -] Isännöitsijä suositteli et lähettäis linjasaneerausta käynnistämään… mut se 
kaatu heti ensimetreillä siihen et pankki ei suostu sitä rahoittamaan normaalein eh-
doin... [- -] Olikohan se et kokonaiskustannuksista puolet osakkaiden olis pitäny jär-
jestää rahoitus sille itte. [- -] Loppujen lopuks siinä taloyhtiössä ei löytyny niin paljon 
osakkaita, jotka sen olis pystynyt tekemään... niin se sitten lykkäsi toistaiseksi tätä lin-
jasaneerausta.” 

Taloyhtiölainoista kysyttäessä vain muutama sijoittaja sanoi tarkastelevansa ta-
loyhtiön omistajarakennetta. Omistajarakenteen maininneet olivat yhtä mieltä 
siitä, että taloyhtiön hajautetumpi omistajarakenne on positiivinen asia. Tulok-
sista voidaan päätellä, että varsinkin kokeneemmat sijoittajat saattavat tiedosta-
vat omistajarakenteen tuomat riskit. (mm. Huru, 2020; Kalliosaari & Koskinen, 
2018; Ranta, 2018). Omistajarakenteista ei ollut suoraa kysymystä, vaan vastauk-
set tulivat oma-aloitteisesti haastateltavilta taloyhtiölainoista kysyttäessä. 

E: “Taloyhtiöissä voi nykyään olla hurjan paljon näitä sijoittajaosakkaita. Oon ymmär-
täny, että uusissa kohteissa, varsinki pääkaupunkiseudulla myydään blokkeina niitä 
(asuntoja). [- -] Kyl se mua niinku sen tyylinen omistusrakenne vierastuttaa, et mie-
lummin olis pääsääntöisesti asukkaiden omistamissa taloyhtiöissä.” 

4.4 Taloyhtiön vuokratontit 

Lähes kaikki asuntosijoittajat pitivät tärkeänä selvittää, onko tontti taloyhtiön 
oma vai vuokrattu. Suurin osa sijoittajista koki ongelmaksi sen, että joidenkin 
vuokratonttien kustannuksia voi olla vaikea saada selville. Erityisesti sellainen 
vuokratontti, jota ei voi lunastaa itselleen ja jossa todellisia kustannuksia on py-
ritty piilottelemaan, sai hyvinkin paljon kritiikkiä osakseen sijoittajilta. Tämä tu-
kee Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Kimmo Koskisen kehotusta, jossa 
hän kehoitta ihmisiä tekemään paljon selvityksiä rahastojen taustoista juuri kir-
javien ja monimutkaisten ehtojen vuoksi. (Brännare, 2019). Ainoastaan sijoittaja 
F totesi, että ei tiennyt ensimmäistä sijoitusasuntoa ostaessaan kyseisen taloyh-
tiön omistavan tontin, mutta piti sitä ehdottomana plussa myöhemmin siinä vai-
heessa, kun asia selvisi.  
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A: “[- -] mutta vuokratontti, jossa ei ole lunastusmahdollisuutta, ja missä on jopa mah-
dollisuus kiinteeseen vuokrankorotusperusteeseen, niin on pommi, johon en koskis 
pitkällä tikullakaan. [- -] Usein tyypillisesti varsinkin uudiskohteissa, niin pyritään ikä-
västi piilottelemaan niitä vuokratontin todellisia kustannuksia.” 

F: “Täs ekassa kämpässä… ni en ees kiinnittänyt huomiota, että oli omistustontti, en-
nen ku sit myöhemmin selvis.”  

4.5 Kriteerit taloyhtiöille 

Taloyhtiön kriteereissä oli vaihtelevuuksia vastausten suhteen. Osalla sijoittajista 
oli hyvinkin tarkkoja kriteerejä taloyhtiön suhteen, kun taas osalle sijoittajista 
suuretkaan ongelmat eivät olleet esteitä, jos hinta vain oli hyvä. Vastiketaso, suu-
ret tekemättömät linja- ja julkisivusaneeraukset 60–70 luvun taloissa sekä epä-
määräiset vuokratonttisopimukset olivat esiin nousseita esimerkkejä taloyhti-
öistä, joihin he eivät lähtisi mukaan sijoittajaksi.  

A: “Jos hoitovastike on selkeesti yli keskimääräisen vastikkeen, mä en välttämättä ees 
pyydä taloyhtiön tarkempia papereita tutustuttuvaks, kun mä ajattelen, että siinä on 
jotain mätää, joka syö sen sijoituksen tuottoa” [- -] “Mä oon käyttäny 5 € / neliö pk-
seudulla vähän niinku raja-arvona sille vastikkeelle. Tietysti jos on vuokratontti, niin 
silloin täytyy vähän erikseen määritellä.”  

H: “Esimerkiks se, et jos on tollanen 60-luvun talo, jossa on tekemättä linjasaneerauk-
set ja julkisivu näyttää miltä näyttää... niin kyl se todella korkeeks nostaa sen kynnyk-
sen, et sellaiseen lähtis. Se tulee kuitenkin ennemmin tai myöhemmin vastaan ja voi 
tulla todella kalliilla tavalla.” 

Sijoittaja C nosti esiin yhdeksi merkittäväksi taloyhtiön ongelmaksi niin sanotun 
“häirikkövuokranantajan”, jolla hän tarkoittaa vuokranantajaa, joka vuokraa 
asuntoa sellaisille vuokralaisille, joita taloyhtiön muut asukkaat eivät taloon ha-
luaisi. Vaikka ongelma tuottaa C:n mielestä paljon haittaa taloyhtiölle, se ei kui-
tenkaan ole kovin yleinen ongelma hänen mielestään. Häirikkövuokranantajan 
motiivina on vuokrata asuntoa korkeampaan vuokrahintaan henkilöille, joiden 
vuokran Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa vuokralaisen puolesta. C:n mukaan 
tällainen toiminta tuottaa paljon ongelmia taloyhtiöön ja ongelmavuokralaisen 
häätäminenkään ei auta, jos vuokranantaja hankkii vain uuden ongelmavuokra-
laisen edellisen tilalle. Taloyhtiön riski realisoituu käytännössä, kun asuntoon on 
vaikea saada vuokralaista ja jos saisi, niin vuokralainen ei talossa kauan viihdy.  

C: “Jos mä tiedän, että sellainen on taloyhtiössä (häirikkövuokranantaja) niin se on 
ehdoton ei. Se on täysin selvä, että sellaseen taloyhtiöön mä en lähde. Ja niissä taloyh-
tiössä, jossa tällainen olisi, niin lähtisin pois ja myisin asunnon... ilman muuta. Mitä 
olen kollegoilta kuullut... joille on sattunut tällaisia tapauksia niin hekin ovat pyrkineet 
pois tällaisista taloyhtiöistä. Se on sellainen hukkuva laiva. Niillä on tosi huono 
maine… vuokralaiset eivät pysy ja niissä on jatkuvaa ongelmien käsittelyä. Ehdoton 
ei vaikka olis kuinka hyvä asunto ja edullinen hinta” 

C kuitenkin korostaa, että taloyhtiössä oleva häirikkövuokralainen ei itsessään 
ole kuitenkaan kynnyskysymys, jos vuokranantajan motiivina on saada hyvä 
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vuokralainen ja kyseinen häirikkövuokralainen on sattunut asuntoon vain sattu-
man kautta.  

C: “Nää on kuitenkin aina väliaikaisia… ne saadaan ratkaistua. Jos on häirikkö vuok-
ranantaja, niin sitä on paljon vaikeampi saada hoidettua pois… Sitte vielä, jos se omis-
taa jopa kaks tai useamman asunnon”  

4.6 Taloyhtiön hallintoon osallistuminen 

Sijoittajat pitävät pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon osal-
listumista suositeltavana asiana, jolla on mahdollista saada lisäarvoa asuntosijoi-
tukselleen. Kaksi sijoittajaa mainitsi, että asuntosijoittajilla on yleensä enemmän 
tietoa ja taitoa kehittää taloyhtiötä taloudellisesti parempaan kuntoon kuin asu-
kasosakkailla keskimäärin, jonka vuoksi sijoittajat voivat olla voimavara taloyh-
tiön päätöksenteossa. Yhtiökokouksiin osallistumisesta ei voitu vetää suoraa joh-
topäätöstä sijoittajien kesken. Osa sijoittajista, niin kokeneemmista kuin nuorem-
mista osallistui hyvin vaihtelevasti yhtiökokouksiin. Osa osallistui säännöllisesti 
vuosittain, kun osa taas ei osallistunut juuri koskaan.  

Hallitukseen osallistumista pidettiin hyvänä asiana, vaikka valtaosa sijoit-
tajista korosti tapauskohtaisuutta tämän suhteen. Lähes kaikki sijoittajat totesi-
vat, että mikäli taloyhtiön asioita hoidetaan hyvin ja hallituksessa on päteviä hen-
kilöitä, niin hallitukseen ei ole välttämätöntä hakeutua. Myös pienet kokouspalk-
kiot suhteessa ajankäyttöön koettiin esteeksi. Yhtä lailla sijoittajille oli tärkeää 
seurata, miten taloyhtiön asioita hoidetaan ja mahdollisesti osallistua vaikutta-
maan asioihin, mikäli tilanne sitä vaatii. Sijoittajan kannattaa siis pohtia tapaus-
kohtaisesti hallitustyöstä saatavaa lisäarvoa sijoitukselleen ja suhteuttaa sitä 
oman ajankäytön arvoon.  

D: “Meillä on yhdessä talossa useita osakkeita, missä on suurin osa näistä meijän huo-
neistoista, niin se on erityisen tärkeää olla mukana siellä hallituksessa.” 

E: “Se on ihan tapauskohtaista ja riippuu sen sijoituksen arvosta… et onko järkevää 
käyttää aikaa hallitustyöskentelyyn, jos omistaa jonku pienen yksiön, ja jonka taloyh-
tiön hallituksessa on jo osaavaa porukkaa.” 

G: “En oo ite niin paljon perehtynyt tarkemmin niihin asioihin… kuten remonttien 
yksityiskohtiin ja sen sellaisiin… Et ei mulla oo oikeen tuoda sinne hallitukseen mitään 
uutta osaamista.” 

Etenkin sijoittaja C, joka toimii itse useassa taloyhtiön hallituksessa puheenjoh-
tajana, korosti hallitusammattilaisia hyvin positiivisena asiana asuntosijoittajan 
näkökulmasta. Hallitusammattilaisen nähtiin tuovan taloyhtiöön kaivattua ulko-
puolista näkemystä ja tietotaitoa. Hallitusammattilaisen nähtiin myös tuovan 
rohkeutta päätöksentekoon. Esimerkiksi sellaisen isännöitsijän vaihtaminen toi-
seen, jonka työhön talon osakkaat ovat olleet tyytymättömiä voi olla hankalaa 
asukasosakkaille. Varsinkin AKHA:n (asunto- ja kiinteistöalan 
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hallitusammattilaiset) jäseneksi hyväksyttyä hallitusammattilaista taloyhtiöissä 
voitiin pitää suurena plussana.  

Myös monet muut sijoittajat toivat esiin sen, että hallituksiin voi olla vaikea 
saada päteviä henkilöitä ja moni osakas saattaa pelätä hallitustyöskentelystä syn-
tyvää vastuuta. Kuitenkin kokeneemmat sijoittajat olivat sitä mieltä, että yleinen 
mielikuva vastuusta on liioiteltua, ja että tavallisella järjenkäytöllä ei juurikaan 
tule ongelmia.  

E: “Se on ihan kasvava ongelma, että taloyhtiöitten hallintoihin ei saada kiinnostu-
neita.”  

C: “Hallituksen palkkiot on hyvin pientä taloyhtiön kokonaiskuluissa, prosentin tai 
promillen luokkaa ja niillä ei ratkaista suuntaan eikä toiseen sen taloyhtiön taloutta, 
mutta niillä ratkaistaan niitä tärkeitä asioita, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. 
[- -] Hallitusammattilaisen suuremmat kokouspalkkiot maksavat varmaan vuosittain 
itsensä takaisin. [- -] Hallituksen muut jäsenetki pääsee yleensä helpommalla.” 

4.7 Asunto-osakeyhtiön sijoittaja- ja asukasosakkaiden väliset 
ristiriidat 

Sijoittajien ja taloyhtiön asukasosakkaiden välillä ei pääsääntöisesti nähty suuria 
ongelmia, jotka olisivat yleisiä ongelmia useissa taloyhtiöissä. Joitain poikkeusti-
lanteita on kuitenkin huomattu, joissa ristiriitoja saattaa syntyä. Esimerkiksi si-
joittaja A nosti esiin ainoana haastateltavana taloyhtiön Airbnb sijoittajat, joihin 
on hänen mukaansa kohdistunut hyvinkin negatiivista asennetta taloyhtiön mui-
den osakkaiden keskuudessa. Sijoittaja I kertoi yhdestä tapauksesta, jossa hän oli 
itse mukana osakkaana ja yhtiökokouksessa tuli “sijoittajat vastaan asukkaat” -
tilanne julkisivuremontin äänestyksen suhteen. Sijoittajat olisivat halunneet 
edullisempaa julkisivuremonttia, kun taas asukkaat vaativat hyvin mittavaa sa-
neerausta.  

A: “Meijän taloyhtiössä on ollu paljon Airbnb vuokranantajia. Ja nimenomaan näihin 
Airbnb vuokraajiin tai muihin lyhytaikaista majotusta tarjoaviin vuokranantajiin, niin 
heihin kohdistuu hyvinkin negatiivista… suoranaista haukkumista yhtiökokouksissa 
ja ihan epäasiallista käytöstä”  

I: “Kyl siin oli niinku selkeen jako (julkisivuremontin toteutustavassa) ... sijottajat vas-
taan asukkaat [- -] Asukkaat vei voiton. Varmaan talon kannalta ihan hyvä, mut sijoi-
tuksen kannalta ihan surkee. Se ei kuitenkaan yhtään korota sen huoneiston arvoa… 
tai no riippuu ihan tähystyshorisontista.”  

Sijoittaja D:llä vaikutti olevan eniten henkilökohtaista kokemusta asukkaiden ja 
sijoittajien välisistä ristiriitatilanteista.  

D: “Joku pelkää, että joku remontti aiheuttaa tällaista ja tällaista tai joku pelkää, jos 
talon talonmies vaihdetaan huoltoyhtiöön... että palvelun laatu heikkenee...mitä 
yleensä kyllä tapahtuukin, mutta se laskee kustannuksia.”  
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Varsinkin sellaiset taloyhtiöt, joissa on vuokrattavaa liiketilaa, on saattanut ai-
heuttaa yhteentörmäyksiä osakkaiden välillä. Myös sijoittajille verotuksellisesti 
hyödyllinen pääomavastikkeiden tulouttaminen on aiheuttanut vastakkainaset-
telua asukkaiden ja sijoittajien välillä joissain taloyhtiöissä, vaikka moni muu si-
joittaja olikin sitä mieltä, että yleensä asukasosakkaat on helppo saada vakuutet-
tua tulouttamisesta, jos asian osaa vain esittää oikein, sillä tulouttamisesta ei ole 
asukasosakkaille yleisesti ottaen negatiivisia vaikutuksia. Tulouttamisesta voi 
olla asukasosakkaille hyötyä myös siinä mielessä, että asuntoa myydessä sijoit-
tajat voivat olla kiinnostuneempia tekemään tarjousta asunnosta, jonka taloyhti-
össä vastikkeen et tuloutettu ja näin ollen asunnosta voi saada paremman hin-
nan.  

E: “Välillä pääomavastikkeiden ja lainaosuussuoritusten tulouttamisesta…siinä sen 
huomaa et siinä on jonkinmoinen kahnaus aina toisinaan (sijoittajaosakkaiden ja asu-
kasosakkaiden välillä). [- -] Kieltämättä se on aika harvinainen tilanne asukasosak-
kaalle et milloin se tulouttaminen oikeesti tuottais ongelmia. Myös siinä asiassa sillä 
isännöitsijällä on iso vaikutus et minkälaiseks se keskustelu siellä hallituksessa me-
nee”.   

D: “Otetaan esimerkkinä taloyhtiön liiketilat. Sijoittaja voi haluta sinne kapakan... ne 
maksaa hyvin vuokraa, mutta asukkaat eivät välttämättä haluakaan koska se tuo me-
teliä”.  

Suurin osa sijoittajista, joilla oli vähemmän kokemusta osakkaana olemisesta eri 
taloyhtiöissä, raportoivat pääasiassa olevan kuitenkin tyytyväisiä yhteiseen pää-
töksentekoon. Suuret ristiriitatilanteet eivät siis voi tämän aineiston perusteella 
olla kovin yleinen trendi taloyhtiöissä. 

B: “Ei mulla ainakaan näissä taloyhtiöissä oo ollu mitään tietoa... et olis ollu mitään 
vääntöä sijottajien ja asukasosakkaiden välillä. [- -] Uskon kyllä, et monissa taloissa on 
varmasti tapauksia et tulee jonkinlaisia riitoja. ”  

4.8 Taloyhtiöiden tiedottaminen  

Taloyhtiöiden tiedottamisessa oli vaihtelevia näkökulmia. Suurin osa sijoittajista 
ja varsinkin ne, joilla oli kokemusta useammasta taloyhtiöstä, olivat sitä mieltä, 
että taloyhtiöllä olisi parannettavaa yleisessä tiedottamisessa, mutta eivät näh-
neet sitä erityisen suurena ongelmana. Kuitenkin osa sijoittajista oli tyytyväisiä 
taloyhtiöiden tiedottamiseen eikä siinä nähty ongelmaa, vaikka myös yhden si-
joitusasunnon omaavissa sijoittajissa oli henkilöitä, jotka mainitsivat puutteita 
heidän sijoitusasunnon taloyhtiön tiedottamisessa. Moni sijoittaja mainitsikin 
kirjepostin lähettämisen olevan edelleen hyvin yleistä taloyhtiöissä. 

A: “Mä oon kahessa taloyhtiössä osakkaana ja mä oon molempien tiedotukseen ihan 
tyytyväinen. Yleensä aika paljon tulee vielä kirjepostia… se on itseasiassa aika yllättä-
vää”.  
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C: “Jokasesta hallituksen kokouksesta pitäis pystyä tiedottamaan sellaiset asiat mitkä 
vaikuttaa osakkaisiin. [- -] Sellaista, että olis liikaa tiedottamista niin ei taida olla.”  

D: “No yleensähän tiedottaminen tai viestiminen menee aina pipariks, ellei se mee sat-
tumalta oikein… Joissain taloyhtiöissä on ihan hyvää tiedottamista ja joissain se unoh-
tuu. Ehkä ongelmana on se, että siellä ei oo ketään viestijää, vaan se tiedottaminen on 
isännöitsijän vastuulla. ”  

F: “Tiedottaminen tuolla meijänki taloyhtiössä on ollu aika puutteellista ja aion kyllä 
siitä mainita seuraavassa yhtiökokouksessa... Isännöitsijän tiedotustaidot on ollu aika 
heikot. Yhtiökokouksesta on täytyny soittaa, et missä ja milloin se järjestetään. Se on 
aiheuttanut itelle ylimääräistä työtä.  

F: “Tosi heikosti tulee tietoa taloyhtiöltä, koska tiedän kuitenki, että siellä on tehty kar-
totuksia ja näin poispäin... ja tulevaisuudessa on remontteja. Mut niistä ei oo tehty mi-
tään tiedotusta mulle. [- -]”  

Yhtenä selkeästi suurimpana heikkoutena taloyhtiöiden tiedottamisessa nousi 
huonosti tehdyt kunnossapitotarvesuunnitelmat, eli miten tulevaisuudessa ta-
pahtuvista remonteista on tiedotettu. Sijoittajat toivovat, että taloyhtiöissä tiedo-
tettaisiin pidemmälle kuin lain määräämät viisi vuotta. 

 

C: “Kaikkineensakin siinä (kunnossapitotarvesuunnitelmissa) olis paljon parannetta-
vaa. [- -] Hyvin tehty kunnossapitotarvesuunnitelma on mun mielestä ihan yks kes-
keinen asia. [- -] Sillon ku on huono kunnossapitotarveselvitys, niin yleensä se tiedot-
taminen tapahtuu niin että ensimmäisen kerran tieto tulee keväällä yhtiökokouskut-
sussa, jossa lukee... että kattoremontti on tulossa ja se maksaa näin ja näin paljon.”  

H: “Usein se taloyhtiön tiedottaminen on sitä, että lähetetään yhtiökokouskutsu ja sen 
liitteenä oleva materiaali. Sitä mielummin näkis jonkin verran enemmän... mutta toi-
saalta jos ei ole mitään kerrottavaa niin se on ihan ymmärrettävää.  [- -] Se mikä on 
mennyt eteenpäin, on se, että yhtiökokouskutsun mukana olevat tiedotteet... niin ne 
on laadultaan parantuneet. Siellä on enemmän muun muassa selkeyttä ja hinta-arvi-
oita…” 

4.9 Kehitysehdotukset taloyhtiöille 

Lopuksi haastateltavat kertoivat omat mielipiteensä siitä, mitä suomalaiset 
asunto-osakeyhtiöt voisivat tehdä paremmin asuntosijoittajien näkökulmasta. 
Selkeästi tärkeimpänä kehityskohteena nähtiin pitkän aikavälin suunnitelmalli-
suuden parantaminen. Ongelmina nähtiin esimerkiksi se, että monet taloyhtiön 
laatimat dokumentit oli tehty lain vaatimilla minimivaatimuksilla ja osakkaille 
saattoi herkästi jäädä epäselvä kuva taloyhtiön asioista. Asiaa voisi parantaa te-
kemällä muun muassa parempia kunnossapitotarvesuunnitelmia ja tilinpäätök-
siä, joihin olisi käytetty enemmän vaivannäköä kuin mitä lain vaatima minimi 
vaatii. Talousasioista kehityskohteiksi nähtiin muun muassa hallituksen tar-
kempi huomion kiinnittäminen tilinpäätöksen ja vastikelaskelman johtopäätök-
siin, kun ollaan tekemässä taloyhtiön talousarviota. Näin ollen talousarvion 
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luvut olisivat paljon tarkempia ja hoitovastikkeen taso voidaan asettaa mahdol-
lisimman lähelle todellisia kustannuksia.  

A: “Sijoittajan näkökulmasta, kun lukee paljon noita taloyhtiöiden papereita… niin kyl 
ne sellaiset hyvin selkeet taloyhtiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset, jopa talo-
yhtiön strategia, hyvät korjaussuunnitelmat, täsmällinen informaatio… et yleensä se 
ensivaikutelma siihen asuntoon syntyy niitten yhtiöpapereiden kautta. [- -] Mä nään 
et se on sellanen myyntivaltti, joka lisää sen ostajan luottamusta sitä taloyhtiötä koh-
taan.” 

C: “Eli käytettäisiin niitä tilinpäätöksen tietoja oikeesti hyväksi. Jos meillä on ihan lii-
kaa hoitoylijäämää, ja meillä ei oo remonttia tulossa, niin me voidaan laskea sitä hoi-
tovastiketta. Mä oon lasketuttanu monessa taloyhtiössä sitä alaspäin, kun ei oo tarvetta 
pitää sitä niin korkealla. [- -] Isännöitsijät ovat varovaisia tässä”. 

H: “Edelleen sellainen vielä pitkäjänteisempi tekeminen taloyhtiössä. [- -] Et niihin te-
kemisiin sitoudutaan taloyhtiönä, se kyllä todennäköisesti tois kustannussäästöjä ja 
ainakin se pienentäis niitä riskejä. Mitä vähemmän tulee yllätyksiä, niin kyllä se hel-
pottaa merkittävästi sijoittajan elämää.” 

Tiedottamisen parantaminen oli myös monen sijoittajan mielestä tärkein kehitys-
kohde pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden lisäksi. Yhtenä konkreettinen esi-
merkkinä tästä oli idea digitaalisesta kanavasta, johon voitaisiin viedä kaikki ta-
loyhtiön tiedotukset ja dokumentit, ja josta pystyisi seuraamaan mitä taloyhti-
össä tapahtuu. Myös taloyhtiöiden välillä oli hyvin paljon vaihtelua tiedottami-
sen laadussa. Toisissa taloyhtiöissä tiedotettiin hyvin suppeasti kerran vuodessa 
yhtiökokouskutsun yhteydessä esimerkiksi tulevasta hissiremontista, josta ei ol-
lut sen tarkempaa tietoa, kun toisissa yhtiökokouskutsuissa oli taas selkeitä 
hinta-arvioita ja muita oleellisia tietoja selkeyttämässä asioita osakkaille. Sijoitta-
jat toivovat enemmän laadukasta ja selkeää tiedottamista.  

E: “No varmaan toi mistä mainitsinkin, et tää digitaalisuuden yhdistäminen… et olis 
kaikki (taloyhtiön tiedotusmateriaalit) jossain yhdessä tietokannassa useammallakin 
vuodelta. Ja sit varmaan nää yhtiökokouskutsut... ne on hyvin erilaisia. Jostain niistä 
ei saa niitä oleellisia tietoja irti ei mistään.”  

F: “Joku tällainen online hallinnanohjausjärjestelmä… kevyttiedotusväline kanava kai-
kille sijoittajille tai asunnon omistajille et mitä tapahtuu. [- -] Ja sit näkis sieltä sitä isän-
nöitsijän aktiivisuutta... ja pystyis vähän niinku saamaan seurantaa siihen.” 

Sijoittaja D sanoi tarkastelevansa taloyhtiöiden lisä- ja täydennysrakentamisen 
mahdollisuutta sijoituspäätöksissään. Hän myös toivoi, että taloyhtiöt pyrkisivät 
aktiivisemmin selvittämään mahdollisuuksia lisärakentamiselle ja että Suomessa 
tässä olisi paljon parannettavaa. Sijoittajista pelkästään D ja H mainitsivat lisära-
kentamisen mahdollisuuden taloyhtiöissä, josta voidaan ehkä päätellä, että sijoit-
tajat eivät pääsääntöisesti ole tarkastelleet lisärakentamisen mahdollistamaa ta-
loudellista tulevaisuuden etua sijoituspäätöksissään. Vaikka myös H sanoi tie-
dostavansa lisärakentamisen tuoman mahdollisen taloudellisen edun, ei hän ol-
lut tarkastellut taloyhtiöiden rakennusoikeuksia, koska hän tekee sijoituslaskel-
mat mielellään pessimistis-realistisesti eikä ota huomioon mahdollisia positiivi-
sia skenaarioita, jotka toteutuessaan toisivat parempaa vuokratuottoa. Sijoittaja 
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D nosti myös tärkeimmäksi taloyhtiöiden kehitysehdotukseksi pitkäjänteisen 
strategisen suunnittelun, johon myös tämä lisärakentamisen suunnittelu ja toteu-
tus voi sopia hyvin.  

D: “Lisärakentaminen saattaa olla monelle taloyhtiölle tuhannen taalan paikka. [- -] 
Kyllä mulla on sellainen käsitys, että taloyhtiöt ei hyödynnä tarpeeks (lisärakentami-
sen mahdollisuutta). Se vaatii taloyhtiöltä aktiivisuutta. Mä nään, että sitä hyödynne-
tään aika vähän Suomessa.” 

D: “Pitkän aikavälin systemaattinen strategia. Eli se että... mikä on vaikka meidän 10-
vuoden tai 25-vuoden strategia siihen et me kehitetään meijän omistaja-arvoa. Yrityk-
set tekee tällaisia strategioita niin miksei taloyhtiötkin? Niiden strategioiden ei tarvitse 
olla mitään kymmensivusia, eikä kannatakaan olla, vaan muutamalla lauseella kuvata 
sitä, et miten me kasvatetaan meidän omistaja-arvoa… [- -] Ja varsinkin kun puhutaan 
alasta, missä ei oo mitään pikavoittoja olemassa.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

5.1 Tulokset ja pohdinta  

Tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa käsitys siitä, kuinka suuri merkitys 
asunto-osakeyhtiöillä on asuntosijoittajien sijoituspäätöksiin ja mitä ongelmia si-
joittajat kokevat asunto-osakeyhtiöiden taloudenpidossa ja hallinnossa. Asunto-
osakeyhtiöt ovat Suomessa yleinen ja uniikki hallintamuoto, joten aikaisempaa 
tieteellistä tutkimusta asuntosijoittajien suhteesta asunto-osakeyhtiöihin ei juuri-
kaan ole. Tämän vuoksi tutkimuksessa pyrittiin pikemminkin kuvailemaan il-
miötä, kuin esittämään eksakteja yleistettäviä faktoja asuntosijoittajien suhtautu-
misesta taloyhtiöihin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä esiteltiin aluksi 
asuntosijoittamista yleisellä tasolla sekä asuntomarkkinoiden väärinhinnoittelu-
tilanteita.  Vuorelan (2019) ja Nikolan (2011) tutkimustulokset osoittavat, että 
myös taloyhtiöissä on niin sanottuja väärinhinnoittelutilanteita, jotka vaikuttavat 
taloyhtiössä myytävien asuntojen hintoihin. Taloyhtiöiden omaisuutta ei ole kes-
kimäärin arvostettu tarpeeksi myytävien asunto-osakkeiden hintoihin asunto-
kaupoissa, eikä myöskään taloyhtiön kuuden vuoden sisällä tulevat putkiremon-
titkaan ole alentaneet myytävän asunnon hintaa tarpeeksi. Nämä voidaankin liit-
tää Chincon ja Myerin (2016) tutkimustulosten jatkoksi asuntomarkkinoiden vää-
rinhinnoittelutilanteista, joita asunto-osakeyhtiöt uniikkina hallintamuotona 
ovat aiheuttaneet. Teoreettisen viitekehyksen kappale asuntomarkkinoiden te-
hokkuudesta on siksi keskeinen osa-alue tutkimuksen kannalta. Lisäksi luvussa 
esiteltiin asuntomarkkinoiden erityispiirteitä Suomessa sekä asunto-osakeyhtiöi-
den perusperiaatteet sijoittajille oleellisista näkökulmista tarkasteltuina. 

Tutkimustulosten perusteella sijoittajat pitävät taloyhtiöitä merkittävässä 
roolissa asuntosijoittamisessa ja käyttävät tarpeeksi paljon aikaa taloyhtiön asia-
kirjojen tarkasteluun ennen tarjouksen jättämistä. Voidaan siis todeta, että 
asunto-osakeyhtiön rooli ei ole suinkaan merkityksetön sijoittajille asunto-osak-
keen ostotilanteessa. Sijoittajilla oli kuitenkin jonkin verran vaihtelevuuksia siinä, 
kuinka tarkasti taloyhtiön asioihin tutustutaan ennen tarjouksen jättämistä. Ai-
neiston perusteella ei voida tehdä suoraa johtopäätöstä, tarkastelevatko koke-
neemmat sijoittajat taloyhtiön asiakirjoja tarkemmin kuin aloittelevat sijoittajat. 
Molempien osapuolien välillä oli eroavaisuuksia prosessin toteutuksessa. Sijoit-
tajilla oli myös erilaisia tyylejä asunto-osakeyhtiön tarkastelemiseksi. Kaikki si-
joittajat kertoivat lukevansa oleellisimpia asiakirjoja, kuten taloyhtiön tilinpää-
töstä, toimintakertomusta ja kunnossapitotarveselvitystä. Kokeneemmat sijoitta-
jat tarkastelivat todennäköisemmin yhtiöjärjestystä negatiivisten yllätysten va-
ralta. Toiset sijoittajat olivat mielellään yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai 
hallitukseen, kun taas toiset hoitivat pääasiallisesti kiinteistövälittäjän kanssa tar-
vittavien asiakirjojen hankinnan.  Näistä voidaan olettaa, että sijoitusprosessin 
toteuttaminen on jokseenkin henkilökohtainen prosessi, eikä siitä voida vetää 
yleistettävää toimintatapaa.  
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Sijoittajat ymmärsivät hyvin myös asunto-osakeyhtiön tulevien remonttien ta-
loudellisen vaikutuksen asuntosijoituksen tuottoon ja pitivät tärkeänä selvittää, 
mitä remontteja taloyhtiöön on tehty ja mitä on tulossa. Remonttivara on yksin-
kertainen tapa arvostaa tulevat remontit asunnon nykyarvoon ja näin huomioida 
niiden vaikutus potentiaaliseen vuokratuottoon. Moni sijoittaja sanoikin käyttä-
vänsä remonttivaraa vuokratuottolaskelmissaan. Omaa asuntoa ostavat yksityis-
henkilöt tuskin käyttävät sitä samoissa määrin etsiessään omaa kotia, josta voi-
daankin päätellä, että Nikolan (2011) tutkimustulokset taloyhtiön tulevan linja-
saneerauksen vaikutuksesta myytävän asunnon hintaan on todennäköisemmin 
asuntosijoittajan tiedossa silloin, kun sijoittaja on jättämässä tarjousta, sillä sijoi-
tuspäätös perustuu pitkälti vuokratuottolaskelmaan ja laskelmassa on huomioitu 
remonttivara. Toisaalta tämä antaa tilaa jatkotutkimukselle esimerkiksi asun-
toflippaajien näkökulmasta asiaan, joiden sijoitusstrategia perustuu asunnon 
myyntivoittoon vuokratuoton sijasta. (Kallunki & Martikainen, 2008, 97–100). Lä-
hes kaikki haastateltavat sijoittajat sanoivat tarkastelevansa myös taloyhtiön 
muuta omaisuutta epäsuorasti vastikelaskelmien kautta. Myös tässä asiassa ar-
vostus tapahtuu vuokratuottolaskelman kautta, kun hoitovastike on vuokratuot-
tokaavan yhtenä muuttujana ja taloyhtiön muusta omaisuudesta saatavat tulot 
pienentävät hoitovastikkeen määrää. Siinä mielessä voidaan olettaa, että Vuore-
lan (2019) tulokset varakkaiden taloyhtiöiden alihinnoittelutilanteista ovat her-
kemmin asuntosijoittajien tiedossa kuin omaa kotia ostavien yksityissijoittajien.  

Nämä edellä mainitut tulokset tukevat Chincon & Mayerin (2016) oletusta 
siitä, että inhimilliset tekijät, jotka liittyvät vahvasti omaa kotia ostaviin ja myy-
viin yksityishenkilöihin, ovat vahvasti läsnä myös asunto-osakeyhtiöihin liitty-
vissä väärinhinnoittelutilanteissa. Toisin sanoen asuntosijoittajat tunnistavat 
näitä tilanteita paremmin ja osaavat todennäköisesti hyödyntää niitä tarjouskil-
pailuissa muihin ostajiin nähden.  

Sijoittajat olivat pääsääntöisesti tietoisia mediassa esillä olleiden vuokra-
tonttien vaaroista (mm. Kortelainen, 2018; Rakennuslehti, 2018), ja ottivat ne huo-
mioon sijoituslaskelmissaan. Osalle vuokratontti epämääräisillä sopimuseh-
doilla oli jopa ehdoton esimerkki sellaisesta taloyhtiöstä, johon ei sijoittaisi edes 
erittäin hyvällä myyntihinnalla. Taloyhtiölainoista oli myös erilaisia mielipiteitä, 
eikä niistä voitu muodostaa yhtä selkeää sijoittajien tukemaa linjaa. Taloyhtiölai-
nat saivat osakseen sekä puolustusta, että kritiikkiä. Taloyhtiölainojen vastausten 
tulkinnasta voidaan esittää varovainen arvio siitä, että monet sijoittajat eivät ole 
lähtökohtaisesti huomioineet tai pitäneet mediassa esillä olevia taloyhtiölainojen 
riskitekijöitä (mm. Kalliosaari & Koskinen, 2018; Ranta, 2018) olennaisena tarkas-
telemisen arvoisena asiana. Vain muutama sijoittaja sanoi tarkastelevansa 
asunto-osakeyhtiön omistajarakennetta toisinaan. 

Asunto-osakeyhtiöiden hallinnoista sijoittajilla oli mielenkiintoisia mielipi-
teitä. Oleellisimpana teemana nousi se, että osallistuminen taloyhtiön hallituk-
seen on yleensä suositeltavaa ja siitä on todennäköisesti mahdollista saada lisä-
arvoa sijoitukselleen, mutta lisäarvo suhteessa sijoituksen pääomaan on tärkeää 
arvioida tapauskohtaisesti. Asia siis riippui sijoittajien mielestä siitä, kuinka pä-
teväksi sijoittaja kokee taloyhtiön nykyisen hallituksen ja kuinka suuri omien 
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osakkeiden arvo on taloyhtiössä. Sijoittajat eivät nähneet suuria ongelmia osak-
kaiden välillä muutamia poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Tästä voidaan siis 
olettaa, että Suomen taloyhtiöissä ei todennäköisesti kovin usein ole tilanteita, 
joissa sijoittajaosakkaiden ja asukasosakkaiden välillä olisi merkittäviä intressi-
ristiriitoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti asuntosijoituksen tuottoon.  

Asuntosijoittajien kokemat suurimmat ongelmat asunto-osakeyhtiöissä ja 
kehitysehdotukset näihin ongelmiin voidaan kiteyttää pitkälti pitkän aikavälin 
suunnitelmallisuuden kehittämiseen sekä tiedottamisen laatuun. Pitkän aikavä-
lin suunnitteluun liittyy olennaisesti taloyhtiön strategia. Taloyhtiön strategian 
merkitys on todettu ja strategiaa koskevia ohjekirjoituksia on laadittu muun mu-
assa Isännöinti- ja Kiinteistöliiton toimesta. (Isännöintiliitto ym., 2012). Sijoittajat 
kuitenkin toivoisivat vielä johdonmukaisempaa suunnitelmallisuutta pidem-
mälle tulevaisuuteen, kuin mitä lain vaatima minimi seuraavalle viidelle vuo-
delle vaatii. (Asunto-osakeyhtiölaki 6 luku § 3). Käytännön tasolla tämä voidaan 
nähdä esimerkiksi tarkempien remonttiselvityksen laatimisena esimerkiksi 10 
vuoden päähän ja että näiden remonttien rahoitussuunnittelu aloitettaisiin jo hy-
vissä ajoin. Myös aktiivisempi lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuuksien 
selvittäminen nähtiin asiaksi, jota asunto-osakeyhtiöt voisivat selvittää tarkem-
min osana laadukasta pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta.  

Useissa taloyhtiöissä nähtiin puutteita tiedottamisen laadussa ja siihen toi-
vottiin parannusta yleisellä tasolla. Tiedottamisen puutteet liittyvät myös vah-
vasti pitkän aikavälin suunnitelmallisuuden puutteisiin. Jos taloyhtiössä ei olla 
suunniteltu remonttien ajankohtia hyvin, ei niistä silloin voida tiedottaakaan laa-
dukkaasti. Suurin osa sijoittajista koki, että tiedottaminen tapahtuu pääasialli-
sesti kerran vuodessa yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävän materiaalin 
kautta, ja näissä yhtiökokouskutsuissa on paljon vaihtelevaisuuksia yhtiöiden 
kesken. Moni sijoittaja toivoi yleisesti ottaen informatiivisempia yhtiökokouskut-
suja, joissa kerrottaisiin tarkemmin käsiteltävistä asioista. Yhdessä tapauksessa 
sijoittajalla ei ollut edes tietoa tulevan yhtiökokouksen ajankohdasta ja hän joutui 
selvittämään asiaa oma-aloitteisesti taloyhtiön hallitukselta. Muutama sijoittaja 
mainitsi myös sen, että taloyhtiöissä on yleisesti hyödynnetty heikosti digitaali-
sen tiedottamisen mahdollisuuksia. Konkreettisena esimerkkinä tästä oli tiedot-
taminen kirjepostitse, mikä on taloyhtiöissä vielä kovin yleistä. Digitaalinen tie-
dotusjärjestelmä oli yksi konkreettinen kehitysidea viedä taloyhtiön tiedotta-
mista paremmalle tasolle.  

Kiteytettynä pitkän aikavälin suunnitelmallisuuden ja tiedottamisen paran-
taminen nähtiin siis kokonaisvaltaisena etuna, joka auttaa koko taloyhtiöitä mu-
kaan lukien asukasosakkaita. Laadukkaissa taloyhtiöissä myytävät asunnot saa-
vat todennäköisesti enemmän kiinnostusta osakseen, joka voi vaikuttaa positii-
visesti asunnon myyntihintaan.  
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5.2 Tutkimuksen arviointi 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla sijoittajien subjektiivisia kokemuksia 
asunto-osakeyhtiöistä heidän sijoituspäätöksissään ja aiheesta ei ole aikaisempaa 
tieteellistä tutkimusta, ei tämän tutkimuksen tuloksia voida sellaisenaan yleistää 
kattamaan koko Suomen asuntosijoittajakuntaa. Sijoituspäätökset tehdään 
yleensä subjektiivisesti sijoittajan omien motiivien ja tavoitteiden kautta, eikä si-
joitusprosessiin ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita. Asuntomarkki-
noilla myytävät huoneistot ja asunto-osakeyhtiöt ovat lähtökohtaisesti aina omia 
uniikkeja yksilöitä. Näin ollen myös asuntosijoittamisen heterogeeninen luonne 
rajoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Tästä voidaan todeta, että jos tutki-
mustulosten reliabiliteettiä haluttaisiin kasvattaa niin, että tulosten johtopäätök-
set voisi yleistää koko Suomen asuntosijoittajia koskeviksi periaatteiksi, täytyisi 
otantaa laajentaa huomattavasti. Reliabiliteetillä tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sitä, kuinka luotettavasti toteutetut haastattelut tutkimusmenetelmänä mittaavat 
tutkittavaa ilmiötä, eli sijoittajien suhtautumista taloyhtiöihin. Toisaalta tutki-
muksen validiteettia voidaan pitää hyvänä, sillä tehdyt haastattelut sopivat oi-
kein hyvin tutkittavan ilmiön kuvailemiseen, joka antaa valmiuksia tarkemmille 
jatkotutkimuksille. Validiteetilla tarkoitetaankin tutkimusmenetelmän soveltu-
vuutta mitata haluttua ilmiötä. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 231). Validiteettia saa-
tiin parannettua sillä, että haastateltaviksi valittiin monipuolisesti erilaisia sijoit-
tajia vasta-alkajista kokeneisiin sijoitusammattilaisiin. Haastatteluiden kestoa ei 
pyritty rajoittamaan ajan puolesta, vaan haastateltavat saivat puhua ja antaa vas-
tauksiaan kaikessa rauhassa. Hyvää validiteettia puoltaa myös se, että tutkimus-
tuloksista voitiin vetää paljon yhtymäkohtia mediassa esillä oleviin ajankohtai-
siin asunto-osakeyhtiöitä koskeviin keskustelunaiheisiin.   

5.3 Jatkotutkimukset 

Aiheesta on mahdollista tehdä lisää mielenkiintoista jatkotutkimusta. Esimer-
kiksi ammatti-isännöitsijöiden kokemuksia taloyhtiöiden taloudellisesta kehittä-
misestä asuntosijoittajien näkökulmasta olisi hyvä tutkia. Lisäksi kahden sijoitta-
jan esimerkit lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksista suomalaisissa 
asunto-osakeyhtiöissä herättivät mielenkiintoisia ajatuksia jatkokysymyksille. 
Kuten kappaleessa 2.3 todettiin, vuokrat ovat nousseet merkittävästi pääkaupun-
kiseudulla 2000-luvulla ja ratkaisuksi on ehdotettu asuntojen tarjonnan runsasta 
lisäämistä. (Brotherus, 2017). Voisiko sellainen lisä- ja jälleenrakentaminen, jolla 
on tavoitteena luoda lisää asuinhuoneistoja asunto-osakeyhtiöihin, olla yksi po-
tentiaalinen väline luoda lisää asuntotarjontaa väestötiheillä alueilla ja näin ollen 
auttaa osaltaan ongelman ratkaisemisessa? Sellaiset isännöitsijät, jotka ovat olleet 
aktiivisesti mukana lisä- ja täydennysrakentamisprojekteissa, voisivat tuoda ar-
vokkaita näkökulmia asiaan. Myös julkishallinnon mielipiteet olisivat mielen-
kiintoisia jatkotutkimuksen kannalta. Lisä- ja täydennysrakentamisella voisi 
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mahdollisesti olla konkreettista hyötyä myös asuntosijoittajille, kuten tutkimus-
tulosten muutama esimerkki antoi olettaa. Voiko aktiivisella lisä- ja täydennys-
rakentamisella saada taloyhtiöille merkittäviä lisätuloja, jotka vaikuttaisivat po-
sitiivisesti taloyhtiön asuntojen hintoihin tulevaisuudessa ja näin ollen toisivat 
lisätuottoa asuntosijoittajalle? 

Yksi kokenut asuntosijoittaja ja hallitusammattilainen nosti esiin ter-
min ”häirikkövuokranantaja”, jota voisi olla aiheellista tutkia lisää, sillä se koet-
tiin erityisen negatiiviseksi asiaksi taloyhtiössä ja jolla on suuri vaikutus asunto-
sijoittajaan sekä talon muihin osakkaisiin. Tässä tutkimuksessa ei selvinnyt 
kuinka tyypillinen kyseinen ilmiö on koko Suomen mittakaavassa, sillä vain yksi 
sijoittaja toi ongelman esiin. Myös asunto-osakeyhtiöiden velkariskit ja riskisten 
asunto-osakeyhtiöiden rahoituksensaannin ongelmat ovat kansantaloudellisesti 
tärkeitä ja hyödyllisiä lisätutkimuksen aiheita.  
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LIITE  

Liite 1. Haastattelukysymykset  
 

1. Taustatiedot 
a. Kuinka monta sijoitusasuntoa sinulla on ja onko asunnot jollain tietyllä paik-
kakunnalla?   
b. Kuinka pitkään olet sijoittanut asuntoihin? 
c. Voit halutessasi kertoa jotain muuta asuntosijoittamiseen oleellista taustatie-
toa itsestäsi 

 

2. Miten toteutat taloyhtiön tarkasteluprosessin lyhyesti pääpiirteissään? 
Mitä tietoa hankit ja miten hankit sitä? Kauan käytät prosessiin aikaa?  
 

3. Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä dokumentteja tarkastellessasi taloyhtiön ta-
lousasioita? Mitä asioita otat näissä huomioon?  
 

4. Mikä on suhtautumisesi taloyhtiölainoihin? 
 

5. Miten suhtaudut siihen, onko tontti taloyhtiön vuokralla vai omistaako 
yhtiö tontin?  Jos vuokralla, niin miten tarkasti tutustut vuokrasopimuk-
sen ehtoihin?  
 

6. Miten ja kuinka tarkasti lasket taloyhtiön menneitä ja tulevia remontteja 
asunnon hintaan?  
 

7. Jos taloyhtiöllä on ollut muuta omaisuutta kuten kiinteistötiloja, oletko 
huomioinut niitä sijoituspäätöslaskelmissa?  
 

8. Mitkä ovat olleet suurimpia ongelmia tai hälytysmerkkejä taloyhtiöiden 
talousasioissa? Miksi?  
 

9. Kiinnitätkö huomiota taloyhtiön ei-taloudellisiin, enemmän hallinnolli-
siin asioihin? (Esimerkiksi isännöitsijän ammattitaito, yhtiön tiedottami-
nen yms.)  Jos kyllä, niin mitkä näistä ovat tärkeimpiä?  

 
10. Osallistutko taloyhtiön hallintoon esimerkiksi olemalla mukana yhtiöko-

kouksissa tai hakeutumalla taloyhtiön hallitukseen? Koetko, että osallis-
tumisesta on mahdollista saada lisäarvoa sijoitukselle? 
 

11.  Oletko huomannut ristiriitoja taloyhtiön päätöksenteossa sijoittajaosak-
kaiden ja asukasosakkaiden välillä?  
 

12. Oletko kokenut ongelmaksi saada asuntosijoittajan näkökulmasta hyödyl-
lisiä asioita läpi yhtiökokouksissa, kuten esimerkiksi vastikkeiden 
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tulouttaminen rahastoinnin sijasta?  
 

13. Koetko, että taloyhtiöt tiedottavat tarpeeksi hyvin sijoittajalle merkityksel-
lisistä asioista? Esimerkiksi tulevista remonteista yms.?  
 

14. Koetko jotain muita asioita ongelmiksi taloyhtiössä? Miksi? 
 

15.  Oletko asettanut kriteerejä taloyhtiön suhteen sijoituspäätöksissäsi? Jos 
olet, niin millaisia?  
 

16.  Mitä asioita taloyhtiöt voisivat tehdä paremmin sijoittajan näkökulmasta? 
Mikä on tärkein kehityskohde?  


