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Asuntosijoittaminen
Moni on aloittanut vuokranantajana toimimisen perittyään vuokrattavaksi sopivan asunnon tai muutettuaan 
pois ensimmäisestä omistusasunnostaan. Näin vuokranantajaksi on ajauduttu ikään kuin vahingossa. Tällä 
tavalla aloittaneita vuokranantajia on kuitenkin usein purrut sijoituskärpänen, ja vuokranantajan salkku onkin 
pian kasvanut uusilla sijoitusasunnoilla. 

Vuokranantajaksi voi ryhtyä myös tietoisesti. Moni pohtii esimerkiksi asuntoon ja osakkeisiin sijoittamisen 
välillä, vaikka ne eivät kuitenkaan ole toisensa poissulkevia. Asuntosijoittamisen puolesta puhuu ehdotto-
masti se, ettei asuntosijoittaminen ole kovin herkkää suhdannevaihteluille. Varsinkin kasvukeskusten pienissä 
asunnoissa kysyntää riittää. Osakehuoneistot ja kiinteistöt säilyttävät myös hyvin arvonsa ajan kuluessa. Osa 
sijoittajista onkin rakentanut strategiansa puhtaasti arvonnousun varaan.

Ennen sijoitusasunnon hankkimista ja vuokranantajana toimimisen alkutaipaleella on tärkeää kasvattaa omaa 
tietämystä ja ottaa asioista selvää etukäteen. Sanonta saattaa kuulostaa lattealta, mutta asuntosijoittamisessa 
pitää erityisen osuvasti paikkansa se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Onnistuminen vuokrananta-
jana edellyttää tietoa ja asiantuntemusta aivan kuten onnistuminen muussakin sijoitustoiminnassa.

Silloin tällöin kuulee sanottavan, että sijoitusasunnon hoitamisesta on ylimääräistä vaivaa ja vuokralaisten 
kanssa esiin nousevat ongelmat syövät vuokratuoton vuosiksi eteenpäin. Suurin osa vuokrasuhteista sujuu 
kuitenkin ongelmitta ja monet karikot voi välttää omalla huolellisuudella. Tämä opas auttaakin kiinnittämään 
huomioita menestyksekkään asuntosijoittamisen / vuokrasuhteen kannalta oikeisiin asioihin. Vaikka opas on 
laadittu erityisesti aloittelevan asuntosijoittajan näkökulmasta, toimii se hyvänä käsikirjana ja muistilistana 
myös kokeneemmille vuokranantajille.

Olemme koonneet oppaaseen asuntosijoittajana ja vuokranantajana toimimisen kannalta tärkeimpiä asioita. 
Oppaan avulla tunnistat oman sijoitusstrategiasi ja tiedät, mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota 
uutta sijoituskohdetta etsiessäsi. Opas auttaa myös määrittelemään oikean vuokratason. Oppaan luettuasi 
tiedät, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota vuokralaisvalinnassa sekä miten laaditaan hyvä vuokra-
sopimus. Nämä kaikki ovat asioita, jotka paitsi parantavat omaa vuokratuottoasi myös pitävät vuokrananta-
jana toimimisen mielekkäänä.

Tällä hetkellä noin 2/3 vapaarahoitteisesta vuokra-asuntopuolesta on yksityisten vuokranantajien käsissä. Yk-
sityisiä vuokranantajia on noin 220.000. Markkinoiden toimivuuden kannalta on erityisen tärkeää, että nämä 
vuokranantajat pysyvät vuokranantajina ja että etenkin kysytyimmille alueille ja kysytyimpiin asuntotyyppei-
hin saataisiin lisää vuokranantajia. Vuokranantajana voit siis tuottoisan sijoituksen ohella olla osana todella 
tärkeää joukkoa!

”Oppaan luettuasi tiedät, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota 
vuokralaisvalinnassa sekä miten laaditaan hyvä vuokrasopimus.” 



Sijoitusstrategia
Moni vuokranantaja vuokraa asuntoaan ajattelematta kummemmin sellaisia asioita kuin sijoitusstrategia tai 
vuokratuotto. Etenkin uutta sijoitusasuntoa hankittaessa sijoitusstrategian tunnistamisen merkitys korostuu. 
Vuokranantajan kannattaa pohtia, millaista tuottoa hän tavoittelee. Jos harjoittaa asuntosijoittamista velka-
rahalla, on syytä miettiä myös sitä, millaisen lainariskin vuokranantaja on halukas ja kykeneväinen ottamaan. 
Sijoitusstrategian tunnistamisen täydentää tieto siitä aikajänteestä, jolla vuokranantaja aikoo sijoittaa.

Aivan kuten minkä tahansa sijoittamisen, myös asuntosijoittamisen taustalla on pyrkimys tuoton saamiseen. 
Asuntosijoittaja pyrkii saamaan tuottoa sille sijoitetulle pääomalle, joka on kiinni asunnossa.  Se, haluaako 
tuon tuoton säännöllisenä kuukausittaisena vuokratulona, asunnon arvonnousuna pitkän ajan kuluessa vai 
näiden yhdistelmänä, on kunkin vuokranantajan itsensä valittavissa.

Arvonnousu on tärkeä osa tuoton muodostumisessa. Sijoituskohdetta etsiessä ja sopivaa kaupunkia sekä 
aluetta haarukoidessa kannattaakin miettiä, missä asuntojen ja kiinteistöjen arvot tulevat todennäköisesti 
nousemaan. Pelkkään arvonnousuun ei kuitenkaan välttämättä kannata lyhyellä aikavälillä luottaa, sillä se 
on pitkälti spekulatiivista. Jos oma sijoitusstrategia ei ole vielä kirkkaana mielessä, voi olla järkevää tavoitella 
ensisijaisesti hyvää vuokratuottoa ja pidemmällä aikavälillä myös kohtuullista arvonnousua.



Vuokratuotto
Asuntosijoittamisen tuotto koostuu siis kahdesta osasta: vuokratuotosta ja arvonnoususta. 
Vuokratuottoa, arvonnousua sekä niihin vaikuttavia tekijöitä on luontevaa tarkastella erikseen. Tässä oppaas-
sa tarkastellaan nimenomaisesti bruttotuottoa, eikä näin ollen huomioida velkaosuuksien (sijoittajan velkavi-
pu, yhtiölaina tms.) vaikutusta tuottoon.

Vuokratuotto tarkoittaa säännöllistä kassavirtaa asunnosta. Tämän laskemiseksi tulee selvittää asunnosta 
vuosittain saatava vuokran määrä sekä menot, jotka asunnon hankinnasta, remontoinnista ja hoidosta aiheu-
tuvat. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota asunnon kulumiseen, tyhjänä oloon ja tuleviin peruskorjaustarpei-
siin.

Vuokratuoton laskemiseen on monia tapoja, mutta alla oleva laskukaava on varmasti yksi tyypillisimmistä. 
Kaavassa on huomioitu vuokranantajana toimivan yksityishenkilön maksama pääomatulovero.

( kuukausivuokra - vastikkeet ) x ( 100 - pääomavero% ) x 12

 velaton ostohinta + remontit + varainsiirtovero

Esimerkki: 
Veikko ostaa 20 m2 kokoisen sijoitusasunnon, jonka velaton ostohinta on 60 000 euroa. Veikko maksaa va-
rainsiirtoveroa 1200 euroa (2 %). Veikko arvioi remonttivaraksi 500 euroa / m2. Tämä tekee 10 000 euroa. Kuu-
kausivuokraksi Veikko on kaavaillut 480 euroa. Hoitovastiketta Veikko maksaa 110 euroa kuukaudessa. Veikon 
pääomatuloveroprosentti on 30. Veikko tietää, että pienille yksiöille on alueella kysyntää, joten hän ei ota 
vuokratuottolaskelmassaan huomioon mahdollisia tyhjiä kuukausia.

( 480 euroa – 110 euroa ) x ( 100 – 30 ) x 12
      = 4,37 %

60 000 euroa + 10 000 euroa + 1200 euroa

Asunnon vuokratuotto voi vaihdella kovastikin riippuen asunnon hankintaan, hoitoon ja vuokraamiseen liit-
tyvistä tekijöistä. Vuokratuotto vaihtelee usein kolmen ja kymmenen prosentin välillä, mutta ainakin viiden 
prosentin tuottoa olisi hyvä tavoitella.



Vuokrataso
Kuukausivuokra on vuokra, jonka vuokralainen maksaa vuokranantajalle kuukausittain. Siihen eivät sisälly 
erilliskorvaukset, jotka vuokralainen maksaa käytön mukaisesti. Tyyppiesimerkki tällaisesta korvauksesta on 
vesi, jonka vuokralainen yleensä maksaa yhtiön käytänteistä riippuen henkilöluvun mukaan tai mittarin pe-
rusteella.

Vuokran suuruus on hyvä määritellä perusteellisesti markkinatilanteeseen pohjaten. Vuokran suuruuteen vai-
kuttavat keskeisesti asunnon koko, asunnon sijainti sekä asunnon varustelu ja kunto. Merkitystä voi antaa 
myös sille, onko asuntoon odotettavissa suuria remontteja. Ne voivat toteutusvaiheessa aiheuttaa vuokralai-
selle merkittävääkin haittaa, mutta toisaalta toteuduttuaan nostaa asunnon tasoa huomattavasti.

Lähtökohtaisesti on tärkeää tietää alueen vuokrataso. Vuokratason selvittämiseen vuokranantajan kannattaa 
hyödyntää internetiä, varsinkin jos ei ole ennestään tietoa alueen vuokratasosta. Tietoa alueella pyydetystä 
vuokratasosta löytää vuokraussivustoilta (esim. vuokraovi.com ja oikotie.fi). Suurimpien kaupunkien toteutu-
neita vuokria voi tarkastella ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tarjoamasta 
asuntojenvuokrat.fi-palvelusta. Alueellista vuokratasoa voi selvittää myös kysymällä muilta tutuilta asunto-
sijoittajilta tai vaikka ystäviltä, jotka asuvat vuokralla. Myös kiinteistön- ja vuokranvälittäjiltä voi tiedustella 
alueen vuokratasoa. Lisäksi vuokratilastoja on saatavilla Tilastokeskuksen sivuilla.

Vuokrauksen ajankohta voi myös vaikuttaa vuokran määrään. Erityisesti opiskelijakaupungeissa vuokrausse-
songin aikana pyydetyt vuokrat ovat normaalia korkeimmat verrattuna muuhun ajankohtaan. Tällaisia ovat 
esimerkiksi alkusyksy, jolloin useat uudet opiskelijat muuttavat uudelle paikkakunnalle ja ovat uuden asun-
non tarpeessa. Myös lapsiperheet muuttavat mielellään kesällä, jolloin esimerkiksi koulua ei tarvitse vaihtaa 
kesken lukuvuoden.

Usein sopiva taso ei ole markkinoiden korkein, eikä alhaisin. Näin päästään tuotoltaan tyydyttävään vuokraan, 
mutta edistetään vuokralaisten sitoutumista vuokrasuhteeseen ja velvollisuuksien hoitamiseen. Suurimpia 
myrkkyjä vuosittaiselle vuokratuotolle kun on asiansa huonosti hoitava vuokralainen tai tyhjiä kuukausia ai-
heuttava tiheä vaihtuvuus.

Vuokran pysyminen yleisen hintakehityksen ja vuokrien kasvun tahdissa on syytä varmistaa asianmukaisel-
la vuosittaisella korotusehdolla vuokrasopimuksessa. Korotusperusteen tulee olla yksiselitteinen ja perustua 
esim. elinkustannusindeksiin tai kiinteään korotusprosenttiin. On tärkeää muistaa tehdä korotusehdon mu-
kainen vuokrankorotus vuosittain. Jos vuosittaiset vuokrankorotukset jäävät tekemättä, vuokra jää helposti 
laahaamaan yleisestä vuokratasosta. Toisaalta taas liian suuri vuokra voi karkottaa hyvän vuokralaisen.

On hyvä huomata, että asunnosta saatavissa oleva vuokra ei ole puhtaaksi sidoksissa asunnon neliömääräi-
seen kokoon, vaan esimerkiksi huonelukumäärällä on merkitystä. Näin pienestä kaksiosta saatava vuokratuot-
to voi olla huomattavasti parempi kuin vastaavankokoisesta yksiöstä.

”Usein sopiva taso ei ole markkinoiden korkein, eikä alhaisin. ”



Hoitokulut
Asunnon kuukausittaiset hoitokulut koostuvat asunto-osakeyhtiössä ennen kaikkea yhtiölle maksettavista 
vastikkeista, joilla katetaan kiinteistön ylläpidosta ja hoidoista aiheutuvat kustannukset. Näihin kustannuksiin 
sisältyvät mm. lämmityksestä, jätehuollosta, kunnossapidosta ja yhteisten tilojen hoidosta aiheutuvat kus-
tannukset. Lisäksi kuukausittain vuokranantaja saattaa maksaa yhtiölle vuokralaiselta perimänsä erilliskorva-
ukset kuten vesimaksun. Vastikkeiden suuruus vahvistetaan vuosittain yhtiökokouksessa. Niiden tasoon voi 
vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti yhtiön hallintoon etsien edullisimpia mahdollisia ratkaisuja yhtiölle aiheu-
tuvien kulujen pienentämiseksi.

Pääomatulovero
Vuokratuotosta maksetaan vähennysten jälkeen pääomatulovero, joka on vuonna 2015 30 prosenttia enin-
tään 30 000 euron pääomatuloista ja 33 prosenttia 30 000 euroa ylittävältä osalta.

Tyhjänä olo
Erityisesti alueilla, joissa uutta vuokralaista ei varmuudella löydä kovin nopeasti, kannattaa vuokratuottolas-
kelmassa huomioida tyhjät kuukaudet. Asunnon ostamista harkitsevan onkin tärkeää selvittää alueen, talon ja 
itse asunnon vuokrattavuus. Vuokratuoton voi laskea saatavaksi esimerkiksi 11 kuukaudelta esimerkkilaskel-
massa käytetyn 12 kuukauden sijaan. Itsensä huijaaminen vuokratuottolaskelmissa ei kannata, sillä voi käydä 
niin, että uusi sijoitusasunto voi osoittautua täysin kannattamattomaksi tyhjien kuukausien vuoksi.

Ostohinta
Onnistunut asuntokauppa luo hyvän pohjan korkean vuokratuoton saamiseen. Mitä edullisemmin kauppa on 
tehty, sitä korkeammaksi vuokratuotto kohoaa. Asuntojen yleinen hintataso määräytyy asuntomarkkinoilla, 
mutta kohdekohtainen vaihtelu on suurta. Kohteen hinta riippuu paljon myös asunnon koosta, kunnosta ja 
iästä sekä sijainnista. Lisäksi merkitystä on taloyhtiön kunnolla ja odotettavissa olevilla remonteilla. Esimer-
kiksi kohteen, jossa putkiremontti on tuloillaan, voi saada edullisemmin, mutta tällöin on varauduttava put-
kiremontin aiheuttamiin huomattaviinkin kustannuksiin. Tällöin voi olla kannattavaa hankkia useampi edul-
lisempi sijoitusasunto yhden kalliin sijaan. Kun yksi asunto on remontin alla, saa muista kuitenkin normaaliin 
tapaan vuokratuloa.

Remontit
Sijoitusasunnotkin tarvitsevat aika ajoin kohennusta, sillä jo tavanomaisen kulumisen seurauksena asunnon 
pinnat ja kalusteet kuluvat. Tuottolaskelmaa tehdessä onkin hyvä huomioida remonttikustannukset sekä 
odotettavissa olevista taloyhtiön teettämistä että itse teetetyistä remonteista. Tuottolaskelmaan remontti-
kustannukset voi itse arvioida asunnon kunnon perusteella tai vaihtoehtoisesti voi hyödyntää laskennallista 
remonttivaraa. Osviittaa voi hakea esimerkiksi Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen laskelmista, joissa 
remonttivarana käytetään pääkaupunkiseudulla 700€ / m2 ja muissa suurissa kaupungeissa 500€ / m2.



Arvonnousu
Asuntosijoittamisen tuoton toinen elementti on hintakehitys. Se voi olla erityisesti pitkällä aikavälillä jopa 
merkittävämpi tekijä tuoton muodostuksessa kuin vuokratuotto erityisesti, jos hintojen muutos on vauhdi-
kasta.

Hintakehitykseen vaikuttavat koko maan yleinen talouskehitys, mutta myös asunnon sijaintipaikkaan liittyvät 
tekijät. Hintakehitys on voimakkainta kasvavilla kaupunkiseuduilla, kun taas heikosta talouskehityksestä kär-
sivillä muuttotappioalueilla hintakehitys voi olla jopa negatiivista. Hintakehitykseen vaikuttavat myös asunto-
kohtaiset tekijät kuten asunnon omistusaikana tehdyt remontit.

Asunnon myynnistä saatu voitto on luovutusvoittoa, josta maksetaan vähennysten jälkeen pääomatulovero, 
joka on vuonna 2015 30 prosenttia enintään 30 000 euron pääomatuloista ja 33 prosenttia 30 000 euroa ylit-
tävältä osalta.



SIJOITUSASUNTO
Sijainti
Tilastojen valossa sellaisia kaupunkeja tai kohteita ei juuri ole, joissa sekä kuukausittainen vuokratuotto että 
arvonnousu voisivat toteutua maksimaalisesti. On kuitenkin tiettyjä yleistyksiä, jotka pätevät silloin, kun ha-
lutaan päästä lähelle tätä. Sillä, onko kaupunki muuttovoittoinen vai ei, on suuri merkitys vuokrattavuuteen. 
Muuttovoittoisissa kaupungeissa ja erityisesti niiden keskustojen läheisyydessä olevilla ”nousevilla” alueilla 
voidaan saavuttaa hyvä kuukausituotto ja pitkän tähtäimen arvonnousu.

Vaikka muuttotappioisella paikkakunnalla voisikin tehdä lyhytjänteisesti hyvin tuottoisaa vuokrausta, ovat 
riskit etenkin paikkakunnan asuntomarkkinaa ja sosioekonomista taustaa sekä tulevaisuudennäkymiä huo-
nommin tuntevalle turhan suuret.

Sijainnin osalta oma merkityksensä on luonnollisesti sillä, onko kohde lähellä kouluja ja työpaikkoja. Mitä 
enemmän näitä on, sitä useampi vuokralainen on halukas kohdetta vuokraamaan. Sen sijaan mitä tiukemmin 
kohteen vuokrattavuus on sidoksissa esimerkiksi yhteen ainoaan teollisuuden alaan, sitä suurempi tyhjien 
kuukausien riski siihen sisältyy, mikäli kyseiselle teollisuuden alalle sattuu osumaan laskusuhdanne.
Kaupungin keskustan läheisyys tuo vuokrattavuuteen myös palveluiden saatavuuteen liittyvän elementin. 
Palveluiden tulisi olla lyhyen ajan päässä, kuljettiinpa niihin sitten jalkaisin tai joukkoliikennevälineillä.

Koko
Sijoitusasuntoa hankittaessa huomiota kannattaa kiinnittää muun muassa taloyhtiön kokoon. Kovin pienestä 
asunto-osakeyhtiöstä ei osaketta välttämättä kannata ostaa. Vaikka taloyhtiön koko puolittuu, ei vastike puo-
litu. Esimerkiksi kattoremontti tai lumityöt maksavat yhtiölle suunnilleen saman verran riippumatta siitä, onko 
talossa kaksi vai kaksitoista kerrosta.

Myös huoneiston koolla on merkitystä. 60-neliöisen kaksion omistaja maksaa putkiremontista kolminkertai-
sen määrän verrattuna 20-neliöisen yksiön omistajaan. Vuokra ei kuitenkaan ole isommassa asunnossa kol-
minkertainen. Tämä näkyy väistämättä vuokratuotossa. Uutta sijoitusasuntoa etsiessä kannattaakin kiinnittää 
huomiota neliöiden määrään.

Talous
Myös pienempi vastike parantaa vuokratuottoa. Vastiketta alentavat esimerkiksi tehokas hallinto, yhtiön omis-
tamat liikehuoneistot tai yhtiöllä oleva muu omaisuus. Joko yhtiö voi saada liiketiloista vuokratuloja tai sitten 
liikehuoneistojen osakkaat todennäköisesti maksavat yhtiölle asuinhuoneistoja korkeampaa vastiketta. Tämä 
selviää yhtiöjärjestyksestä. Pieni vastike ei kuitenkaan aina ole tie onneen: se voi olla myös merkki siitä, ettei 
yhtiötä pyöritetä kovin suunnitelmallisesti.



Isännöitsijältä kannattaa ostovaiheessa tiedustella, kuinka osakkaiden maksusuorituksia käsitellään yhtiön 
kirjanpidossa. Mikäli esimerkiksi pääomavastikkeet tuloutetaan, voi osakas vähentää maksamansa pääoma-
vastikkeet verotuksessa. Myös muiden osakkaiden tai isännöitsijän yleisestä asennoitumisesta tulouttami-
seen kannattaa kysyä. Lisätietoa rahastoinnista ja tuloutuksesta saat esimerkiksi Suomen Vuokranantajien ja 
Isännöintiliiton laatimasta Rahastointiohjeesta.

Kunto
Asunnon ja ennen kaikkea taloyhtiön kunto ja tulevat remontit ovat keskeisiä tekijöitä asunnon hinnan mää-
räytymisen ja ostopäätöksen taustalla. Remonttitarpeen kartoittaminen onkin syytä tehdä erittäin perusteel-
lisesti sijoitusasuntoa ostettaessa.

Asunnon pintojen ja kalusteiden remonttitarpeiden selvittämiseen otollisin paikka on asuntonäytössä. Näy-
tössä kannattaakin katsoa lävitse tarkkaan asunnon kunto keittiökoneista suihkutilan laatoitukseen. Pienis-
täkin korjaustarpeista kertyy nopeasti suuri kuluerä, jos tarpeita on lukuisia. Moni ostaja kiinnittää ensim-
mäisenä huomionsa juuri asunnon sisäpuoliseen ilmeeseen. Huoneiston hyvä kunto, neutraalit värit ja tietyt 
mukavuudet ovat toki tärkeitä vuokrattavuuden kannalta, mutta pelkkään kauniiseen kuoreen ei kannata 
luottaa.

Suhteellisesti pintojen korjaamisen kustannus on kuitenkin aina huomattavasti pienempi kuin taloyhtiön 
isoista remonteista syntyvät kulut. Vuokranantajan ja erityisesti vuokraustoiminnan kannattavuuden kannalta 
taloyhtiön kunnolla on huomattava merkitys. Lisätietoa yhtiöstä saat esimerkiksi isännöitsijältä, isännöitsijän-
todistuksesta ja kunnossapitotarveselvityksestä sekä kiinteistönvälittäjältä.

Taloyhtiöiden remonttien selvittäminen vaatii perehtymistä taloyhtiön asiakirjoihin. Asiakirjoista selviävät 
taloyhtiöissä tehdyt remontit, joiden pohjalta voi päätellä, milloin seuraavan kerran tarve vastaavanlaisen 
remontin tekemiseen on edessä. Nykyisin taloyhtiön hallitus on yhdessä isännöitsijän kanssa velvollinen laa-
timaan kunnossapitotarveselvityksen tulevien viiden vuoden remonteista jo ennakkoon ja tuomaan sen yh-
tiökokoukselle tiedoksi vuosittain. Kunnossapitotarveselvityksestä ilmenevät siten ennakoidut remonttitar-
peet.

Hyvässä taloyhtiössä korjaukset ovat siis suunnitelmallisia ja yhtiö on laatinut lain vaatiman kunnossapitotar-
veselvityksen lisäksi esimerkiksi pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). On kuitenkin hyvä huomata, että selvi-
tyksiä ja suunnitelmia on moneen lähtöön. Asiantuntijan laatima yksityiskohtaisempi selvitys on aina muuta-
maa ranskalaista viivaa parempi. Mikäli ymmärrät tilinpäätöksestä edes jotain, kannattaa sekin ehdottomasti 
vilkaista.

Remontit vaikuttavat vuokratuottoon
Remontit vaikuttavat usein myös saatavaan vuokraan, sillä jos remontista aiheutuu asumiselle haittaa, on 
vuokralaiselle annettava remontin ajaksi alennusta vuokrasta. Jos taas asumisen huoneistossa on estynyt ko-
konaan, tulee vuokralainen vapauttaa vuokranmaksusta tältä ajalta. Vuokranalennuksista ja vuokranvapau-
tuksista seuraa väistämättä lovi vuokratuloon. Erityisesti putkiremontin tapauksessa tämä vuokratuloton jak-
so voi jatkua useita kuukausia. 

Normaalia vähäisempi tai kokonaan uupumaan jäävä vuokratulo on syytä ennakoita hyvissä ajoin. Erityisesti 
tämä on syytä huomioida, jossa sijoitusasunnon hankintaa on käytetty pankkilainaa. Tällöin taloudenpito ja 
lyhennykset on suunniteltava niin, ettei lainanmaksu vaarannu pitkittyneenkään remontin seurauksena. Pan-
kin kanssa voi myös esimerkiksi neuvotella lyhennysvapaista kuukausista remontin ajaksi. 



Kuten aiemmin on todettu, ostovaiheessa laadittavaan tuottolaskelmaan on syytä ottaa mukaan remonttivara. 
Remonttivaran voi määritellä asuntokohtaisesti remonttitarpeiden kartoittamisen pohjalta. Vaihtoehtoisesti 
on mahdollista käyttöön arviolukua. Erityishuomio kannattaa antaa hintavimmille taloyhtiöremonteille, joita 
ovat putki-, julkisivu- ja kattoremontti sekä hissi- ja ikkunaremontit. Tarkempaa arviota varten tulee perehtyä 
paitsi yhtiön papereista ilmeneviin tiedossa oleviin remontteihin myös eri remonttien hintahaarukoihin. Kan-
nattaa kuitenkin muistaa, ettei tyhjä kunnossapitotarveselvitys tarkoita sitä, etteikö isojakin remontteja olisi 
lähivuosina tulossa. Remonttivara tulee ehdottomasti aina huomioida vuokratuoton laskemisessa.

Remonttien seurauksena asunnon kunto nousee ja taso saattaa parantua huomattavastikin. Tämä kunnon ja 
tason parantuminen kannattaa huomioida vuokrankorotuspuolella. Sopimukseen onkin syytä ottaa mukaan 
vuokrankorotusehto. Mallin löydät esimerkiksi Suomen Vuokranantajien vuokrasopimuspohjasta.

Vuokralaisen valinta
Sopivan vuokralaisen etsimiseen on olemassa monia eri keinoja. Vuokralainen voi löytyä esim. välittäjän tai 
tuttavan kautta taikka vuokranantajan itse tekemän vuokrailmoituksen avulla. Eri foorumeja vuokrailmoituk-
sen tekemiseen on olemassa useita. Ilmoitus voi olla esim. perinteinen lehti-ilmoitus, mutta varsinkin interne-
tistä löytyy nykyään useita maksuttomia ja maksullisia asuntojen vuokraussivustoja. 

Vuokrausilmoitus kannattaa tehdä huolellisesti. Kun ilmoitus on tehty hyvin ja riittävän kattavasti, herättää se 
enemmän kiinnostusta potentiaalisissa vuokralaisehdokkaissa ja tekee asunnosta houkuttelevamman. Myös 
esimerkiksi mahdollinen lemmikkieläinkielto kannattaa mainita vuokrailmoituksessa, jotta vuokranantaja ei 
kuluta turhaan omaa eikä lemmikin omistavan vuokralaisen aikaa.

 

Ilmoitukseen kannattaa laittaa ainakin:

1. Asunnon perustiedot (esim. koko ja tyyppi)
2. Sijainti
3. Vuokran ja erilliskorvausten sekä vakuuden määrä
4. Sopimuksen kesto ja asunnon vapautumisajankohta
5. Mahdolliset erityisehdot (esim. lemmikki- tai tupakointikielto)
6. Kuvat
7. Yhteystiedot



Huolellisesti tehdyllä vuokralaisen valinnalla vuokranantaja voi merkittävästi vaikuttaa vuokrauksen kannat-
tavuuteen sekä välttää mahdollisia häiriötilanteita. Oikein valittu vuokralainen on edellytys toimivalle vuok-
rasuhteelle. Yksi vuokranantaja suosii eläkeläisiä, toinen opiskelijoita ja kolmas perheitä. Yhtä ainoaa oikeaa 
vuokralaisryhmää ei luonnollisesti ole. Sen sijaan on muutamia seikkoja, joihin vuokranantajan kannattaa 
kiinnittää huomiota vuokralaista valitessaan.

Maksukyky
Ensimmäiseksi kannattaa tietenkin varmistua vuokralaisen maksukyvystä. Luottotiedot tarkistamalla voi sel-
vittää, kuinka vuokralainen on selvinnyt aiemmista maksuvelvoitteistaan. Puhtaat luottotiedot omaava vuok-
ralaisehdokas on useimmille vuokranantajista se ensimmäinen vaihtoehto. Maksuhäiriömerkintöjä on kuiten-
kin yhä useammalla, jopa joka kymmenennellä suomalaisella aikuisella. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisiksi 
osuu väistämättä myös luottotietonsa menettäneitä henkilöitä. Maksuhäiriömerkintöjä silmäilevien vuokra-
nantajien onkin hyvä pitää mielessä, ettei yksi maksuhäiriömerkintä automaattisesti tarkoita huonoa vuok-
ralaista. Sen sijaan suuremman maksuhäiriömerkintämäärän pitäisi jo soittaa vuokranantajan hälytyskelloja 
etenkin, jos vuokrasaatavat liikkuvat sadoissa euroissa ja velkojina on vuokrataloyhtiöitä, perintätoimistoja tai 
yksityishenkilöitä.

Luottotietojen tarkistamisen lisäksi vuokralaiselta kannattaa tiedustella tämän opiskelu- tai työtilannetta. 
Vuokranantaja voi myös pyytää nähtäväkseen esimerkiksi palkkakuitin. Sen sijaan yhteyden ottaminen vuok-
ralaisen työnantajaan ei ole sallittua, vaan esimerkiksi työnantajan käyttämisen suosittelijana tulisi lähteä 
vuokralaisen omasta aloitteesta.
Vuokralaisehdokkaan henkilöllisyys tulee varmistaa toteamalla se esimerkiksi passista tai ajokortista. Myös 
huoneistoon asumaan tulevien henkilötiedot saa ja kannattaa selvittää (vuokralaisen mahdollisen puolison 
nimi ja henkilötunnus sekä lasten osalta syntymävuodet).
Vuokralainen voi halutessaan itse esittää myös suosituksen aiemmalta vuokranantajaltaan. 

Sen sijaan vuokralaisen uskonnollinen tai sukupuolinen suuntautuminen tai mikään muu vuokrasuhteeseen 
liittymätön tieto ei kuulu vuokranantajalle. Vuokranantajalla ei ole myöskään mahdollisuutta saada tietoa 
vuokralaisen mahdollisista rikosrekisterimerkinnöistä. 

Vuokralaista koskevien tietojen keräämisen ja säilyttämisen suhteen vuokranantajan kannattaa tutustua 
Vuokrauksen tietosuojaohjeeseen.

Vuokrasuhteen kesto
Vuokralaiselta kannattaa selvittää, etsiikö hän asuntoa pitkäksi vai lyhyeksi aikaa. Moni pitkäaikaisen vuokralai-
sen haluava vuokranantaja valitsee vuokralle opiskelutaipaleensa aloittavan nuoren tai eläkeläispariskunnan. 
Yleensä nuoren opiskelijan luottotiedot ovat kunnossa ja vuokra maksetaan opintotuella. Tosin opiskelijan 
muutoin käytettävissä olevat varat ovat usein pienet, mikä saattaa joskus heijastua myös vuokranmaksuky-
kyyn. Eläkeläiset taas pitävät asunnon todennäköisesti hyvässä kunnossa ja elävät häiritsemättä naapureita.

Joillekin nuoret pariskunnat edustavat mielikuvaa asunnossa pitkään viihtyvistä vuokralaisista. On kuitenkin 
todennäköistä, että jossain vaiheessa pariskunta muuttaa omaan asuntoon tai sitten tiet erkanevat. Nuori 
opiskelijakin saattaa saada seuraavana vuonna houkuttelevamman opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta ja 
eläkeläispariskunta saattaa aikanaan muuttaa esimerkiksi hoitokotiin. Jos vuokranantajan haaveissa on pitkä-
aikainen vuokralainen, kannattaakin vuokralaisen valinnan lisäksi kiinnittää itse vuokrasuhteen aikana huo-
miota siihen, että vuokralainen viihtyy asunnossa.



Vuokralainen ulkomailta
Ulkomaalaisen vuokralaisen kohdalla maksukyvyn selvittäminen saattaa olla hankalampaa. Tällaisella hen-
kilöllä ei välttämättä ole suomalaista henkilötunnusta. Vaikka henkilötunnus löytyisikin, on se saattanut olla 
voimassa vasta niin vähän aikaa, ettei maksuhäiriömerkintöjä olisi vielä edes teoriassa ehditty rekisteröidä. 
Ulkomaalaiselta henkilöltä voikin pyytää nähtäväkseen tämän kotimaassa mahdollisesti käytössä olevaa osoi-
tusta luottokelpoisuudesta.

Muualta tuleva vuokralainen on usein yhtä hyvä vuokralainen kuin suomalainenkin. Erilainen kulttuuritausta 
saattaa kuitenkin koetella esimerkiksi naapurussuhteita. Vuokralaiseksi tulevan ulkomaalaisen kanssa saat-
taakin silloin tällöin olla perusteltua käydä kädestä pitäen läpi perusasioita aina järjestyssäännöistä laitteiden 
oikeaoppiseen käyttöön sekä vuokrasuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Ulkomaalaisten osalta on huomioitava, ettei vuokranantaja saa jättää vuokralaista valitsematta tämän etnisen 
taustan perusteella. Sen sijaan vuokranantajalla ja vuokralaisella on hyvä olla yhteinen kieli arjen sujuvoitta-
miseksi.



Vuokrasopimus
Sopimusehtojen miettiminen tarkkaan kannattaa poikkeuksetta. Hyvin laadittu sopimus takaa parhaiten on-
gelmattoman ja pitkäaikaisen vuokrasuhteen. Tällä on suuri merkitys myös asunnosta saatavaan tuottoon.
Hyvän sopimuksen perusedellytyksenä on se, että sopimuksessa noudatetaan lakia ja Hyvää vuokratapaa. 
Hyvä sopimus on tehty kirjallisesti ja on myös selkeä sekä yksiselitteinen. Vuokranantajan kannattaa muistaa, 
että epäselvä sopimusehto tulkitaan viime kädessä laatijansa vahingoksi. Suosittelemmekin ottamaan yhteyt-
tä Suomen Vuokranantajien lakineuvontaan, mikäli jokin sopimustekninen seikka mietityttää. Jos sopimuk-
seen kirjataan normaalista poikkeavia erityisehtoja, on tärkeää varmistua siitä, että molemmat osapuolet ovat 
ymmärtäneet ehtojen sisällön samalla tavalla.

Vuokrasopimuksen vähimmäissisältö:
1. Osapuolet
2. Vuokrakohde
3. Sopimuksen kesto (toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen)
4. Vuokran määrä ja erilliskorvaukset
5. Vakuus

Erityistä huomiota kannattaa lisäksi kiinnittää muun muassa vuokrankorotusehtoon ja vuokralaiselta vaadit-
tavaan kotivakuutukseen. Vuokrasopimuksessa on myös hyvä varautua esimerkiksi vesimaksun nousemiseen 
tai vesimaksuperusteen muuttumiseen. Mikäli yhtiö alkaa vuokrasuhteen aikana laskuttaa aiemmin henkilö-
luvun mukaan maksettua vesimaksua todellisen kulutuksen mukaan, voi vuokranantaja vaatia vuokralaista 
maksamaan vesimaksun kulutuksen mukaan vain, jos tästä on nimenomaisesti sovittu. Se, että vuokrananta-
jaosakas maksaa yhtiölle vedestä enemmän kuin mitä vuokralainen maksaa vuokranantajalle, voi syödä vuok-
ratuloa satojakin euroja vuodessa.

Suosittelemme käyttämään Suomen Vuokranantajien malleja toistaiseksi voimassa olevasta sekä määräaikai-
sesta vuokrasopimuksesta. Sopimusmallit on laadittu pitkäaikaisella kokemuksella ja erilaisten ongelmatilan-
teiden ehkäisy silmällä pitäen. Netissä on tarjolla paljon erilaisia vuokrasopimuspohjia, mutta valitettavasti 
niiden laatu ei aina ole taattu. Yksisivuinen paperi saattaa näyttää monisivuista houkuttelevammalta, mutta 
sovittavat asiat jäävät tällöin auttamatta liian suppeiksi.

Onpa netissä kiertävissä sopimuspohjissa suoria lainvastaisuuksiakin. Esimerkiksi alivuokrausta ei voida lain 
mukaan kieltää, vaikka kyseinen lauseke monessa muussa mallipohjassa onkin. Puhumattakaan siitä, että 
paitsi yksityishenkilöiden myös monien välittäjien laatimissa vuokrasopimuksissa on usein mainittu vuokraso-
pimuksen kestoksi vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Laki ei 
kuitenkaan suoranaisesti tunne tällaista vaihtoehtoa, mistä aiheutuukin vaikeita tulkintaongelmia erityisesti 
irtisanomisajan alkamisen ja laskemisen suhteen.

Sopimus on siis joko puhtaasti määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.  Toistaiseksi voimassa olevas-
sa vuokrasopimuksessa osapuolet voidaan sitoa vuokrasopimukseen siirtämällä ensimmäistä mahdollista 
irtisanomisajan alkamispäivää. Mallin tilanteeseen sopivasta lausekkeesta sekä sopimussakosta löydät Suo-
men Vuokranantajien vuokrasopimusmallista. Irtisanomisajan alkamispäivän siirtoa koskevalla ehdolla vältät 
vuokralaisten tiheän vaihtuvuuden. Tällä tavalla vähennät ylimääräistä työtä ja parannat vuokratuottoa.



Asiakaspalvelu
Senkin jälkeen, kun pohjatyöt on tehty huolella ja vuokralainen on muuttanut asuntoon, vuokranantaja voi 
vielä vaikuttaa vuokratuottoon. Tärkeää on, että vuokralainen viihtyy asunnossa.

Yksi tärkeimmistä vuokralaisen viihtyvyyteen vaikuttavista seikoista on asunnon kunto. Vuokranantajan onkin 
hyvä silloin tällöin päivittää huoneiston pintoja. Pintojen uusiminen on suhteellisen edullista, ja sen vaikutus 
asunnon yleisilmeeseen on suuri. Usein vuokranantaja ja vuokralainen sopivat esimerkiksi siitä, että vuokralai-
nen hoitaa maalaustyöt ja vuokranantaja kustantaa maalit. Tällöin vuokranantajan ei tarvitse maksaa maala-
rille ja vuokralainen saa vastaavasti itseään miellyttävät seinäpinnat. Mikäli vuokralaiselle annetaan lupa teh-
dä asunnossa remonttia, kannattaa yksityiskohdista kuitenkin sopia huolella ikävien yllätysten välttämiseksi. 
Apuna voit käyttää esimerkiksi Suomen Vuokranantajien mallia sopimukseksi korjaus- ja muutostöistä.

Toinen vuokralaisen viihtyvyyttä parantava seikka on itse vuokrasuhteen ja kommunikoinnin sujuvuus. On 
tärkeää, että vuokranantaja toimii oikein ja muistaa esimerkiksi ilmoitusvelvollisuutensa. Laissa on annettu 
eri ilmoituksille minimivaatimukset, mutta hyvässä vuokrasuhteessa vuokranantajan yhteydenotot eivät jää 
tähän. Ei toki ole suotavaa, että vuokranantaja ramppaa ovella viikoittain, mutta silloin tällöin on hyvä kysellä 
kuulumiset. Pahimmassa tapauksessa vuokralainen muuttaa pois asunnosta jonkin sellaisen seikan vuoksi, 
josta vuokranantajalla ei ole ollut aavistustakaan. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa vuokralainen uskaltaa ot-
taa mieltä askarruttavia asioita esille ja asiat etenevät keskustelemalla.

Monista vuokrasuhteeseen liittyvistä asioista - niin hyvistä kuin huonoista - on parempi keskustella vuokra-
laisen kanssa puhelimitse tai kasvotusten. Esimerkiksi häiritsevän elämän ilmetessä on vuokralaiselle ensin 
hyvä soittaa ja tiedustella tämän kantaa väitettyihin häiriöihin. Toki purkuvaroitus on erikseen toimitettava 
säädetyllä tavalla tarpeen niin vaatiessa, mutta ensimmäisenä yhteydenottotapana haastemiehen toimittama 
purkuvaroitus tuntuu vuokralaisesta mitä todennäköisimmin melko ankaralta. Myös esimerkiksi lähestyvästä 
putkiremontista ja käytännön järjestelyistä kannattaa ensin soittaa vuokralaiselle. Perään laitetaan sitten lain 
vaatima kirjallinen ilmoitus remontista ja ehdotus vuokranalennuksesta.

Useat kokeneet konkarit ovat todenneet, että aivan kuten muussakin asiakaspalvelusta, myös vuokralle anta-
misesta on hyvä pyytää vuokralaisilta palautetta. Kun vuokranantaja tietää, mikä edellisen vuokralaisen kans-
sa meni hyvin ja missä taas olisi ollut parannettavaa, osaa hän panostaa uudessa vuokrasuhteessa oikeisiin 
asioihin.

”Hyvässä vuorovaikutussuhteessa vuokralainen uskaltaa ottaa mieltä  
askarruttavia asioita esille ja asiat etenevät keskustelemalla.” 



TESTAA TIETOSI
Mitkä väittämistä ovat oikein ja mitkä väärin? Katso vastaukset sivun alareunasta. 

1.   Asuntosijoittamisen tuotto koostuu vuokratuotosta ja arvonnoususta. 

2.    Kun lasketaan vuokratuottoa, vuokratulosta vähennetään asunnon hankintahinta. 

3.    Vuokranantajan kannattaa pyytää asunnostaan aina mahdollisimman korkeaa vuokraa. 

4.    Sijoitusasuntoa ostettaessa kannattaa arvioida alueen työnantajien tulevaisuudennäkymät. 

5.    Jos pääomavastike tuloutetaan, vuokranantaja voi vähentää sen verotuksessaan. 

6.    Hyväkuntoinen asunto huonokuntoisessa yhtiössä on parempi kuin huonokuntoinen asunto
         hyväkuntoisessa yhtiössä. 

7.     Vaikka tulevia remontteja ei olisi tiedossa, kannattaa vuokratuottolaskelmassa ottaa huomioon
         remonttivara. 

8.    Ennen vuokrasopimuksen tekemistä on tarkistettava vuokralaisen luottotiedot. 

9.    Vuokrasopimus tulee laatia huolellisesti, sillä vuokranantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa 
          vuokrasopimuksen ehtoja enää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Suomen Vuokranantajien lakineuvonta auttaa jäseniään kaikissa 
vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa aina vuokrasopimuksen laadinnasta
 vakuuden palauttamiseen.

Vastaukset: 1O, 2V, 3V, 4O,  5O, 6V, 7O, 8O, 9O
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