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den toimintaan. Asuntorahastot ovat Suomessa suhteellisen uusi ilmiö ja niitä koske-

va tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Kansainvälisesti asuntorahastoja on ollut jo 

useiden vuosikymmenien ajan. Suomen markkinoilla tapahtuvaa kehitystä peilataan 
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The purpose and objective of the study is to understand and explain the role of the 

residential funds in the Finnish housing and real estate market. The study aims to 

investigate the effects that the residential funds have on the players in the Finnish 

housing market. Residential funds are a relatively new phenomenon in Finland and 

therefore research of them has so far been limited. Internationally residential funds 

have been around for several decades and the development in the Finnish market is 

compared to the international research. This phenomenon is studied using a qualita-

tive research. The empirical data was collected by interviewing twelve experts who 

work with residential funds. 

 

The results of the study show that the housing funds have entered the Finnish mar-

ket to stay. Finnish residential fund markets are in the development stage and are 

expected to evolve and grow in the coming years. Finnish residential markets are 

mainly owned by Finnish players. Over the next few years it is possible that the mar-

ket will see new foreign players. Housing funds have benefited significantly from the 

current economic situation. The low level of interest rates is seen as enhancing the 

attractiveness of the housing fund in the eyes of investors. As Residential funds have 

become more common, the regulatory supervision has also become more intense. 

Changes in laws could affect the residential funds in several ways during the coming 

years.  
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1. JOHDANTO  

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 
Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisten vuosi-

kymmenten aikana. Euroopan talous- ja rahaliittoon liittymisen (1999) sekä euron 

käyttöönoton (2002) myötä ulkomaiset sijoittajat ovat tulleet jäädäkseen Suomen 

kiinteistösijoitusmarkkinoille. Kiinteistösijoittajat olivat Suomessa ennen 2000-lukua 

suurimmaksi osaksi rakennusliikkeitä, pankkeja ja vakuutusyhtiötä. Ulkomaisten si-

joittajien myötä kiinteistösijoitusmarkkinoiden luonne muuttui ja transaktiovolyymit 

kasvoivat. Kiinteistöala on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut ammatti-

maisemmaksi ja kiinteistöjen tuotot pyritään nykyään maksimoimaan. (KTI Online 

2015; Koponen 2007) Kiinteistöt ovat merkittävä varallisuusluokka ja suuri tekijä ta-

loudellisessa kehityksessä. Vakaiden tuottojen ansiosta sijoittajat ovat kasvattaneet 

kiinteistösijoitusten osuutta sijoitusportfolioissaan sekä alalle on tullut täysin uusia 

toimijoita. Kiinteistösijoituksia on perinteisesti pidetty hyvänä suojana odottamatonta 

inflaatiota vastaan. Kiinteistösijoitusten tuotot kompensoivat inflaation mahdollista 

negatiivista vaikutusta muihin omaisuusluokkiin. (Hudson-Wilson et al. 2005) Kiin-

teistömarkkinoilla tehdyt innovaatiot, kehittynyt lainsäädäntö sekä lisääntynyt lä-

pinäkyvyys ovat houkutelleet kiinteistösijoitusmarkkinoille merkittävästi uusia pää-

omia. Lisääntyneet pääomat ovat ajaneet sijoittajat ja managerit etsimään sijoitus-

kohteita uudenlaisista kohteista ja uusilta markkinoilta. Uudet sijoitustuotteet tarjoa-

vat sijoittajille mahdollisuuden muokata kiinteistöallokaationsa vastaamaan heidän 

yksilöllisiä tarpeitaan. (Hoesli et al. 2008) 

 

Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto perustettiin vuonna 2005 ja ensimmäinen 

ainoastaan asuntoihin sijoittava asuntorahasto vuonna 2006. Ensimmäiset rahastot 

olivat lähtökohtaisesti suunnattu institutionaalisille sijoittajille sekä varakkaiden suku-

jen sijoitusyhtiölle. Rahastot mahdollistivat vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöille vie-

raan pääoman käytön kiinteistösijoituksissa. Kiinteistösijoitusten vaikuttavat tuotot 

2000-luvun alkupuolella ennen finanssikriisiä loivat kannustimia uusien innovatiivis-

ten tuotteiden kehittämiseen (Fuerst et al. 2013). Asuntojen hintojen tasainen nousu 

2000-luvulla sekä ennätysalhaiset korot ovat mahdollistaneet asuntorahastoille erin-
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omaiset tuotot verrattuna muihin sijoitusluokkiin. Hyvien tuottojen johdosta yhä use-

ammat tahot ovat olleet kiinnostuneita sijoittamaan asuntorahastoihin. Lisääntynei-

den pääomien myötä asuntorahastoista on kasvanut merkittäviä toimijoita Suomen 

asuntosijoitusmarkkinoille. Suomalaisten vaurastumisen myötä yksityishenkilöt ovat 

ryhtyneet sijoittamaan asuntoihin entistä ammattimaisemmin. Viimeisten vuosien 

aikana markkinoille on tullut yksityishenkilöille suunnattuja asuntorahastoja. Yksityis-

henkilöille suunnatuissa asuntorahastoissa sijoittajilta vaaditut pääomat ovat murto-

osan ammattimaisille sijoittajille suunnattuihin rahastoihin verrattuna. (KTI Online 

2016; Taloustaito 2015; Yle 2016) 

 

Asuntosijoittamisen ja asuntorahastojen suosion kasvuun on osaltaan vaikuttanut 

haasteet muissa kiinteistöluokissa. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on noin miljoo-

na neliötä tyhjää toimistotilaa. Joidenkin arvioiden mukaan luku olisi lähempänä kah-

ta miljoonaa neliötä, jos kaikki käyttämättömät toimistotilat laskettaisiin mukaan. On-

gelmat eivät rajoitu pelkästään pääkaupunkiseudun toimistotiloihin. Vastaavia haas-

teita on myös muissa kiinteistöluokissa eripuolella Suomea. Asuntosijoittaminen on 

perinteisesti tarjonnut vakaata kassavirtaa suhteellisen alhaiselle riskillä ja sijoittajien 

mielenkiinto asuntosijoittamista kohtaan on kasvanut. (KTI Online 2016) Asuntora-

hastot ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä mediassa. Asuntorahastot on nähty 

pelastuksena rakennusliikkeille, joilla on ollut taseissaan myymättömiä asuntoja tai 

jopa kokonaisia kerrostaloja. Asuntorahastoista on kirjoitettu myös kriittiseen sävyyn. 

Rahastojen asunnoista maksamia hintoja ja rahastojen arvonmääritysperiaatteita on 

kyseenalaistettu. Rahastojen on esitetty nostavan vuokria ja vääristävän tilannetta 

asuntomarkkinoilla. (Yle 2016; KSML 2014) 

 

Tutkielman tarkoitus on tutkia asuntorahastojen vaikutuksia Suomen kiinteistösijoi-

tusmarkkinoihin sekä löytää syyt asuntorahastojen lukumäärän ja hallinnoitavien 

pääomien kasvun takana. Asuntorahastot ovat Suomessa suhteellisen uusia. Niiden 

lukumäärä ja varallisuuden volyymi kasvavat jatkuvasti, mikä tekee niistä entistä 

merkittävämpiä toimijoita. REIT-yhtiöitä (Real Estate Investment Trust) on tutkittu 

erityisesti Yhdysvalloissa, missä niiden lukumäärä sekä hallinnoimat pääomat ovat 

aivan eri mittaluokassa kuin Euroopassa Suomesta puhumattakaan. Epäsuoraa ja 



10 
 

 

suoraa asuntosijoittamista käsittelevää tutkimusta on tehty laajemmin ja se luo poh-

jan asuntorahastoista tehtävälle tutkimukselle. (Hoesli et al. 2008; Morawski et al. 

2008; Dirk et al. 2012; Benefield et al. 2009) 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet sekä rajaukset 
 
Seuraavaksi esitetään tutkimuksen tavoitteet. Tutkimusongelmat on esitetty kysy-

mysten muodossa: 

 

- Mikä on asuntorahastojen rooli Suomen asuntosijoitusmarkkinoilla? 

 

Suomalaiset ovat perinteisesti asuneet omistusasunnoissa ja Suomen asuntomark-

kinoiden dynamiikka on ollut vuosikymmenien ajan muuttumaton. Viimeisen vuosi-

kymmenen aikana Suomen asuntosijoitusmarkkinoille on perinteisten toimijoiden 

rinnalle tullut uutena toimijana asuntorahastot. Asuntorahastojen rooli erityisesti kas-

vukeskuksissa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää asuntorahastojen roolia ja vaikutuksia Suomen asuntosijoitusmarkkinoilla. 

 

Päätutkimusongelmaan pyritään vastaamaan seuraavien alakysymysten avulla: 

 

- Mitkä tekijät ovat asuntorahastojen kasvun takana Suomessa? 

 

Asuntorahastojen lukumäärä ja hallinnoimat pääomat ovat kasvaneet tasaisesti vii-

meisten vuosien aikana. Asuntorahastojen raportoimien tietojen mukaan niiden hal-

linnoima varallisuus on noussut noin neljään miljardiin euroon. Tutkimuksessa pyri-

tään selvittämään syyt asuntorahastojen kasvulle niin sijoittajien, rakennusliikkeiden, 

managereiden, neuvonantajien kuin rahastoa myyvien henkilöiden näkökulmasta. 

 

- Ovatko asuntorahastot vastanneet niille asetettuihin odotuksiin? 
Asuntorahastot ovat sijoitustuotteena suhteellisen uusia Suomessa. Niiden suoriu-

tumisesta ei ole julkisista lähteistä saatavilla juurikaan tietoa. Ainoastaan viimeisten 

vuosien aikana perustettujen erikoissijoitusrahastojen tuotot ovat julkisia. Suljettujen 

asuntorahastojen tuotot ovat ainoastaan niiden sijoittajien ja managerien tiedossa. 
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Tutkimuksessa pyritään selvittämään ovatko sijoittaneet saaneet rahastoista tavoitte-

lemiaan tuottoja ja ovatko rahastot vastanneet niille asetettuihin odotuksiin. 

 

- Miten asuntorahastojen roolin arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 

Asuntorahastot ovat Suomessa uusia toimijoita ja niiden hallinnoimat pääomat ovat 

kasvaneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Asuntorahastojen menestystä on 

selitetty julkisuudessa matalilla koroilla, asuntojen hintojen ja vuokrien jatkuvalla 

nousulla sekä yksityisen asuntokaupan hiljenemisellä. Tutkimuksessa pyritään selvit-

tämään alan toimijoiden näkemyksiä asuntorahastojen tulevaisuudesta ja kehityk-

seen vaikuttavista tekijöistä. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan suomalaisia asuntoihin sijoittavia rahastoja riippu-

matta yhtiömuodosta.  Vaikka tutkimus on maantieteellisesti rajattu koskemaan 

Suomea, peilataan Suomessa tapahtunutta kehitystä aikaisempaan kansainväliseen 

tutkimukseen. REIT-yhtiöt ovat suosittuja etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa, missä 

niitä on tutkittu laajasti. Euroopassa REIT-yhtiöiden lukumäärä ja hallinnoimat pää-

omat ovat kasvaneet 2000-luvulla.  Yhtenä tekijänä kasvun takana ovat yksittäisten 

maiden lainsäädännöissä tehdyt muutokset, jotka ovat mahdollistaneet REIT-

yhtiöiden perustamisen. REIT-yhtiöistä tehty kansainvälinen tutkimus koskee muita-

kin kiinteistöluokkia kuin pelkästään asuntoja. Aikaisemmassa tutkimuksessa paino-

tetaan asuntoihin sijoittavia REIT-yhtiöitä käsitteleviä tutkimuksia. Muihinkin kiinteis-

töluokkiin sijoittavia REIT-yhtiöitä koskevaa tutkimusta hyödynnetään. (Cotter et al. 

2015; Capozza et al. 2003; Ooi et al. 2006; (Sotelo et al. 2013) Tutkimuksessa tutki-

taan rahastoja managerin, sijoittajan, rakennuttajien sekä neuvonantajien näkökul-

masta. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
 
Tutkielmassa sovelletaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadulli-

sen tutkimuksen aineistonkeruu on suoritettu haastatteluin. Teoriaosuuden aineisto 

koostuu suomalaisista ja ulkomaisista kiinteistösijoittamista käsittelevistä teoksista ja 

alaa käsittelevistä artikkeleista. Teoriaosuudessa käsitellään lisäksi kiinteistörahasto-
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ja koskevaa lainsäädäntöä. Kansainvälinen tutkimus asunto- ja kiinteistörahastojen 

osalta painottuu REIT-yhtiöihin, jotka ovat saavuttaneet useissa maissa merkittävän 

roolin. REIT-yhtiöistä tehtyä kansainvälistä tutkimusta peilataan Suomen asunto- ja 

kiinteistörahastomarkkinoilla tapahtuneeseen kehitykseen.  

 

Empiriaosuuden aineisto on kerätty haastatteluista ja haastatelluilta sekä julkisista 

lähteistä käyttöön saaduista materiaaleista. Haastateltuina oli toimijoita useilta asun-

torahastoalan osa-alueilta.  Tutkittavasta ilmiöistä saatiin näin mahdollisimman laaja 

ja kattava kuva. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahtatoista asiantuntijaa, jotka 

ovat toimineet joko suoraan tai välillisesti asuntorahastojen parissa. Haastateltavat 

voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: managereihin, sijoittajiin, rahastojen myyjiin, neu-

vonantajiin sekä rakennusliikkeiden edustajiin. Kustakin ryhmästä haastateltiin vähin-

tään kahta henkilöä. Lisäksi haastateltiin juristia, joka ei työskentele asuntorahasto-

jen parissa. Juristin haastattelu suoritettiin ensimmäiseksi ja siinä käytiin läpi lain-

säädännön Suomessa mahdollistamat asuntorahastotyypit. Managerilla tarkoitetaan 

henkilöä, joka hallinnoi asuntorahastoa. Sijoittajalla tarkoitetaan institutionaalisen 

sijoittajan edustajaa, jonka työnantaja on sijoittanut asuntorahastoihin. Rahastojen 

myyjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työkseen myy rahastotuotteita joko institutionaa-

lisille sijoittajille tai yksityishenkilöille. Neuvonantajalla tarkoitetaan henkilöä, joka 

toimii neuvonantajana tai välittäjänä kiinteistötransaktioissa. Rakennusliikkeen edus-

tajalla tarkoitetaan rakennusliikkeen johdossa toimivaa tahoa, jonka edustama yritys 

on myynyt kohteita asuntorahastoille. Yksityishenkilöitä ei haastateltu, koska haluttiin 

luoda näkemys asuntorahastomarkkinoista alan asiantuntijoiden lausuntojen pohjal-

ta. 

 

1.4 Tutkimuksen viitekehys 
 
Tutkimus käsittelee asuntorahastojen toimintaa Suomen kiinteistömarkkinoilla. Asun-

torahastot ovat Suomessa uusia toimijoita, mutta niiden toiminta pohjautuu samoihin 

lainalaisuuksiin kuin muualla maailmassa, missä markkinat ovat kehittyneempiä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä 

osassa käsitellään Suomen asunto- ja kiinteistömarkkinoita sekä niiden tarjontaa ja 

kysyntää sääteleviä tekijöitä. Toisessa osassa käsitellään suoraan ja epäsuoraan 
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kiinteistösijoittamiseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä pääpaino on epäsuoraa kiinteistösijoittamista koskevassa tutkimuksessa. Kiin-

teistösijoittamista on lähestytty teoreettisessa osiossa useasta näkökulmasta. Kiin-

teistöt eroavat muista omaisuusluokista. Niiden erityispiirteet on pyritty tuomaan kat-

tavasti esille aikaisemman tutkimuksen avulla. Epäsuora sijoittaminen on tuonut kiin-

teistösijoittamiseen uusia ulottuvuuksia ja tuonut sen lähemmäksi muita omaisuus-

luokkia. Epäsuoran kiinteistösijoittamisen erityispiirteitä ja ominaisuuksia pyritään 

selventämään teorian toisessa osassa. Erityisesti tarkastelun alla ovat markkinoiden 

kehitys, rahastojen exitointi, kiinteistöjen arvonmääritys, strategia, tuotot, riskit sekä 

likviditeetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Viitekehys. 

 
Teoreettinen aineisto koostuu alan julkaisuista. Teoreettinen viitekehys on esitetty 

kuviossa 1. Aineistossa on pyritty painottamaan tieteellisiä julkaisuja. Teoreettisissa 

osioissa on käytetty myös kirjalähteitä. Tutkimuksen empiriaosiossa tutkitaan Suo-

men asuntomarkkinoiden kehitystä verrattuna aikaisempaan kansainväliseen tutki-

mukseen ja markkinoiden kehitykseen sekä pyritään arvioimaan, miten Suomen 

markkinat tulevat kehittymään. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 
 
Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ja niiden tar-

koitus. 
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Asuntorahasto: Asunto-omaisuuteen suoraan sijoittava rahasto.  Rahaston juridisella 

ja oikeudellisella muodolla ei ole vaikutusta käsitteeseen tässä tutkielmassa. 

 

Ammattimainen sijoittaja: Ammattimaisia sijoittajia ovat esimerkiksi suuret yhtiöt sekä 

rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset. Sijoituspalvelulain (SipaL, 14.12.2012/747) 

mukaan myös muu asiakas voi olla ammattimainen, jos asiakas täyttää lainsäädän-

nön edellytykset ja palveluntarjoaja arvioi, että asiakas kykenee tekemään itsenäisiä 

sijoituspäätöksiä sekä ymmärtämään näihin päätöksiin liittyvät riskit.  

 

Ei-ammattimainen sijoittaja: Ei-ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan sijoittajaa, 

joka ei täytä lainsäädännön edellytyksiä ollakseen ammattimainen sijoittaja. (SipaL 

18 §) Tyypillisesti yksityishenkilöt.  

 

Finanssikriisi: Finanssikriisillä tarkoitetaan Yhdysvalloista vuonna 2007 alkunsa saa-

nutta rahoitusmarkkinoiden kriisiä. (Dirk et al. 2012) Finanssikriisillä tarkoitetaan täs-

sä tutkielmassa vuosia 2007 - 2009.  

 

Kiinteistörahasto: Kiinteistö-omaisuuteen suoraan sijoittava rahasto.  Rahaston juri-

disella ja oikeudellisella muodolla ei ole vaikutusta käsitteeseen tässä tutkielmassa. 

 
LTV: Loan to value. Mittaa kiinteistön velkaisuusastetta. Tunnusluku saadaan las-

kemalla miten suuri on kiinteistöön kohdistuvan lainan osuus suhteessa kiinteistön 

markkina-arvoon. (Brueggeman et al. 2008; Kau et al. 1994) 

 
REIT: Real Estate Investment Trust. Kiinteistörahastomalli joka mahdollistaa verote-

hokkaan kiinteistösijoittamisen. Ensimmäiset REIT-yhtiöt ovat perustettu Yhdysval-

loissa 1960-luvulla. (Cannon et al. 2011; Chan et al. 2003) Suomessa toimintaa sää-

telee kiinteistörahastolaki (KRL, 19.12.1997/1173).  

 

Volatiliteetti: Tarkoittaa rahoitusinstrumentin tuoton keskihajontaa. Tunnusluvulla 

avulla voidaan arvioida ja mitata rahoitustuotteen riskiä. (Till 2001) 

 

Vivutus: Vivutuksella tarkoitetaan velasta saatavan vipuvaikutuksen hyödyntämistä. 

Vipuvaikutuksen avulla omalle pääomalle saadaan korkeampi tuotto. Vivutuksen 
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määrää mitataan vieraan pääoman määrällä suhteessa omaan pääomaan. Suuri 

velkavipu antaa mahdollisuuden myös suurempiin tuottoihin, mutta samalla sen voi-

daan katsoa lisäävän sijoituksen riskiä. (Knüpfer et al. 2009) 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksen rakenne on esitetty kuviossa 2. 

  

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkimus koostuu viidestä kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa käydään läpi 

tutkimuksen taustaa ja tavoitteita sekä määritellään tutkimusongelma ja rajataan tut-

kimuksen aihe. Johdannossa käsitellään myös tutkimuksen metodologiaa sekä tut-

kimuksen keskeisiä käsitteitä.  

 

Toinen kappale käsittelee Suomen kiinteistö- ja asuntomarkkinoita sekä kiinteistösi-

joittamisen teoriaa ja tarjonnan sekä kysynnän vaikutusta kiinteistömarkkinoihin. 

 

Kolmannessa kappaleessa käsitellään epäsuoraa kiinteistösijoittamista sekä REIT-

yhtiöiden kehitystä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, rahastojen exitointeja sekä ar-

vonmääritystä. Kappaleessa käsitellään myös aikaisempaa tutkimusta. 

 

Johdanto

Teoria Empiria Johtopäätökset

• Kiinteistö- ja 
asuntomarkkinat

• Kiinteistösijoittaminen

• Kiinteistörahasto-
sijoittaminen

• REIT-yhtiöt

• Asuntorahastot 
Suomessa

• Haastattelut

• Tulokset

• Johtopäätökset 

• Yhteenveto

• Jatkotutkimus
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Tutkimuksen empiriaosio alkaa neljännestä kappaleesta. Siinä esitellään tutkimus-

metodologia ja kuvataan tutkimuksen toteuttaminen. Neljännessä kappaleessa käsi-

tellään tutkimustulokset, asuntorahastojen tilanne markkinoilla, vaikutukset markki-

noihin, markkinoiden reagointi asuntorahastojen määrän ja hallinnoimien pääomien 

kasvuun sekä asuntorahastojen tulevaisuutta. 

 

Viimeisessä eli viidennessä kappaleessa käydään läpi työn tuloksia ja rajoituksia 

sekä tehdään johtopäätökset tutkimuksesta sekä määritellään tunnistetut jatkotutki-

mustarpeet. 
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2. KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN  
 

2.1 Kiinteistösijoitusmarkkinat Suomessa 
Suomen ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden koko vuonna 2015 oli arvioil-

ta 54,5 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2014 oli noin 4,4 miljardia euroa. Asuntojen 

osuus kiinteistömarkkinoista oli vajaa kolmasosa. Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat 

ovat olleet murroksessa kansainvälisten sijoittajien tultua Suomen markkinoille 2000-

luvun alkupuolella Euroopan talous- ja rahaliittoon liittymisen sekä euron käyttöön-

oton jälkeen. Kansainvälistymisen myötä Suomen kiinteistömarkkinat ovat muuttu-

neet ammattimaisemmiksi ja transaktiovolyymit ovat kasvaneet merkittävästi. Vuo-

desta 2002 vuoteen 2006 transaktioiden volyymi kasvoi Suomessa 2,0 miljardista 

eurosta 5,5 miljardiin euroon eli lähes kolminkertaistui. (Koponen 2007) Ulkomaisten 

toimijoiden osuus transaktiovolyymista oli parhaimmillaan yli puolet. Finanssikriisin 

puhkeamisen jälkeen transaktiovolyymi laski jopa alle 2000-luvun alun tason. Kiin-

teistötransaktioiden volyymi oli Suomessa 2000-luvulla korkeimmillaan vuonna 2007, 

jolloin se ylitti kuuden miljardin euron rajan. Transaktioista noin 60% oli ulkomaisten 

toimijoiden tekemiä. Finanssikriisin jälkeen transaktiovolyymi putosi alle kahteen mil-

jardiin euroon ja ulkomaisten toimijoiden osuus laski noin 17%:iin. Vuosina 2014 ja 

2015 transaktiovolyymi on noussut lähelle finanssikriisiä edeltävää aikaa ja myös 

ulkomaisten toimijoiden osuus on kasvanut. Asuntojen transaktiovolyymi oli vuonna 

2015 noin 1,2 miljardia euroa. Asuntorahastojen osuus transaktiovolyymista oli noin 

800 miljoonaa euroa. (KTI Online 2016; KTI 2016; Catella 2016a) Vuonna 2016 

transaktiovolyymin ennustetaan rikkovan vuoden 2007 ennätyksen. (Catella 2016b) 

 

KTI Kiinteistöindeksi mittaa indeksissä mukana olevien toimijoiden kiinteistösijoitus-

ten tuottoja. Indeksissä on mukana noin 40% institutionaalisten sijoittajien ja kiinteis-

tösijoitusyhtiöiden kiinteistökannasta. Asunnot ovat olleet vuodesta 2008 lähtien par-

haiten tuottanut kiinteistöluokka. Vuosina 2008 – 2015 asuntojen kokonaistuotto on 

ollut vähintään kaksi prosenttia korkeampi kuin muilla kiinteistöluokilla. Asuntojen 

kokonaistuoton kasvuun on vaikuttanut niillä tehtyjen transaktioiden määrän kasvu. 

Asuntojen tuottovaatimukset ovat laskeneet ja niiden arvot ovat vastaavasti nous-

seet. Asuntojen tarjoama vakaa ja matalariskinen kassavirta on tehnyt niistä houkut-
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televan sijoituskohteen yhä useammille sijoittajille. Kiinteistösijoitusten tuotto muo-

dostuu netto- sekä arvonmuutostuotosta. Yhdessä nämä muodostavat kokonaistuo-

ton. Asuntojen nettotuottoprosentti on pysynyt vuosina 2000-2015 5-6% välillä kes-

kiarvon ollessa noin 5,5%. Arvonmuutosprosentti on vaihdellut vuosittain 0,0%-6,3% 

välillä. Arvonmuutostuotto on kuitenkin ollut joka vuosi positiivinen. Toimistojen, liike-

tilojen ja tuotannollisten tilojen osalta arvonmuutos on ollut useana vuonna negatiivi-

nen. (KTI Online 2016) 

 

Kuvio 3. Asuntoportfoliokauppojen volyymi 2005-2015. (KTI Online 2016) 

 
Kuviossa 3. on esitetty asuntoportfoliokauppojen volyymi Suomessa vuosina 2005-

2015. Vuosina 2005-2012 asuntoportfoliokauppojen volyymi oli hyvin maltillinen. Vo-

lyymi vaihteli vuosittain noin 100 – 270 miljoonan euron välillä. Asuntoportfoliokaup-

pojen volyymi lähti merkittävään nousuun vuonna 2013. Volyymi noin 2,5 kertautui 

verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2015 transaktiovolyymi oli noin 1,25 miljardia 

eli lähes kuusinkertainen verrattuna vuosien 2005 - 2012 keskimääräiseen volyymiin. 

Volyymiin kasvuun ovat vaikuttaneet asuntorahastot. Asuntorahastot ovat myyneet ja 

ostaneet asuntoportfolioita vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla. Lähes kaikissa 

asuntotransaktioissa sekä ostaja että myyjä on ollut suomalainen. Kiinteistötransak-

tioiden kasvu liittyy ainakin osittain laskeneisiin tuottovaatimuksiin. KTI:n (KTI Kiin-

teistötieto Oy) mukaan kaikkien kiinteistötyyppien tuottovaatimukset ovat Suomessa 

20-vuoden vertailussa ennätyksellisen matalalla tasolla. Tämä näkyy myös transak-

tiovolyymeissa. (KTI Online 2016) Asuntojen osuus Suomen kiinteistötransaktioista 

oli 2000-luvun puolivälissä ainoastaan muutaman prosentin luokkaa. Asuntojen 

osuus lähti kasvuun finanssikriisin jälkeisinä vuosina. Vuonna 2015 asuntojen osuus 
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Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KTI 9,30 % 7,20 % 5,60 % 5,50 % 5,50 % 7,80 % 9,90 % 11,40 % 4,90 % 3,60 % 6,60 % 6,20 % 5,60 % 4,10 % 5,40 % 6,60 %

Valtion 5v obligaatio 4,10 % 4,50 % 4,40 % 3,30 % 3,30 % 2,90 % 3,60 % 4,20 % 3,90 % 2,70 % 1,80 % 2,10 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,50 %

Ero 5,20 % 2,70 % 1,20 % 2,20 % 2,20 % 4,90 % 6,30 % 7,20 % 1,00 % 0,90 % 4,80 % 4,10 % 4,80 % 3,30 % 4,60 % 6,10 %

kaikista Suomessa tehdyistä kiinteistötransaktioista oli yli 20%.(KTI 2016)  Investoin-

timarkkinoilla on mahdollista valita useista varallisuusluokista. Kiinteistöt kilpailevat 

muiden varallisuusluokkien kanssa sijoittajien varallisuudesta.  Kiinteistösijoituksissa 

tärkeimmät muuttujat ovat kiinteistön kassavirran lisäksi riskittömästä korosta ja kas-

savirtojen riskiprofiilista muodostuva tuottovaatimus. Riskitön korko muodostuu vel-

kakirjamarkkinoilla eli kiinteistömarkkinoiden ulkopuolella. Riskittömällä korolla tar-

koitetaan valtion kymmenen vuoden velkakirjan korkoa. Kassavirtojen riskiprofiilin 

määrittely tapahtuu rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden yhteistyöllä. Kiin-

teistömarkkinoiden riski-informaatiota verrataan muihin rahoitusmarkkinoiden varalli-

suuseriin. (Archer et al. 1997; Hordijk et al. 2008) 

 

Taulukko 1. KTI:n kiinteistösijoitusten tuotto verrattuna valtion 5 v obligaatioon. (KTI 
Online 2016) 

 
 

 

 

Taulukossa 1. on esitetty KTI:n kiinteistöindeksin ja valtion viiden vuoden obligaation 

välinen ero eli yield gap vuosina 2000-2015. Suurimmillaan yield gap oli vuosina 

2006 ja 2007. Ulkomaiset sijoittajat tulivat tuolloin Suomen markkinoille ja transak-

tiovolyymit olivat ennätyskorkeita. Vuonna 2015 yield gap oli lähes yhtä suuri kuin 

vuosina 2006 – 2007, vaikka kiinteistöjen tuotot olivat 4-5% matalammat kuin huip-

puvuosina. Suuri yield gap johtuukin pääosin ennätysalhaisesta korkotasosta. Hoesli 

et al. (2004) mukaan velkakirjamarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat kiinteis-

töjen tuottovaatimuksiin. Korkotasojen lasku vaikuttaa laskevasti kiinteistöjen tuotto-

vaatimuksiin. Kiinteistömarkkinoilla muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaammin verrat-

tuna velkamarkkinoihin.  

 

KTI julkaisee vuosittain markkinakatsauksessaan listauksen 30 suurimmasta kiinteis-

tösijoittajasta Suomessa. Vuonna 2015 kymmenestä suurimmasta kiinteistönomista-

jasta kuusi oli suomalaisia vakuutus- tai eläkevakuutusyhtiöitä. (KTI 2016) Viimeisten 

vuosien aikana sijoittajarakenteessa on kuitenkin tapahtunut muutoksia. Listalle on 
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tullut useita ulkomaisia toimijoita sekä listalla jo olleet yhtiöt ovat saaneet ulkomaisia 

omistajia. Transaktiovolyymista ulkomaisten osuus oli vuonna 2015 noin 46%, kun 

se edellisinä vuosina on ollut noin 30%. (Catella 2016a) Edellä mainittu muutos kiin-

teistönomistuksissa kertoo markkinoiden kansainvälistymisestä Suomessa. Useat 

perinteiset suomalaiset kiinteistöomistajat ovat myyneet omaisuuttaan ulkomaisille 

toimijoille. Samanaikaisesti usea suomalainen eläkevakuutusyhtiö on ilmoittanut jul-

kisesti aikovansa jatkossa tehdä kiinteistösijoituksia ulkomaille ja pienentävänsä 

Suomen painoa kiinteistöallokaatiossaan (KTI 2016). Vuonna 2013 Kotimaisten insti-

tutionaalisten sijoittajien osuus Suomen kiinteistömarkkinoista oli 33,8%. Vuoden 

2015 lopussa kotimaisten institutionaalisten sijoittajien osuus oli noin 29%. Laskua 

oli tapahtunut noin 5%. Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden jakauma kiinteistötyy-

peittäin oli vuonna 2015 seuraava: toimisto 29,2%, kaupalliset kiinteistöt 25,9% 

asunnot 28,6%, tuotannolliset kiinteistöt 8,1%, hotellit 4,6% ja muut 3,7%. Rakli 

2015; KTI 2016) 

 

2.2 Asuntomarkkinat Suomessa 
 
Suomen asuntomarkkinoiden koko on noin 2,6 miljoonaa asuntoa, joista 44% on ker-

rostaloasuntoja ja 40% omakotitaloja. Asuntojen lukumäärän mukaan laskettuna lä-

hes 70% suomalaisista asuu omistusasunnossa. Loput noin 30% ovat  erityyppisiä 

vuokra-asuntoja. Suursijoittajien omistamien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 

osuus Suomen asuinvarallisuudesta on asuntojen lukumäärän mukaan vain noin 

6%. Noin neljännes asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Noin puolet vuokra-

asuntokannasta on valtion tukemaa asuntokantaa. Tuetusta asuntokannasta yli puo-

let on kuntien tai niiden tytäryhtiöiden omistamia. Suuria tuettujen asuntojen omista-

jia ovat kuntien lisäksi suuret yksityiset kiinteistösijoitusyhtiöt kuten SATO, VVO ja 

Avara. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista noin 60% on yksityisten piensijoittajien 

omistamia. Ammattimaisten sijoittajien omistuksessa on noin 140.000 vuokra-

asuntoa. Tyypillisiä ammattimaisia sijoittajia asuntomarkkinoilla ovat vakuutusyhtiöt 

kuten Varma, Ilmarinen, Keva ja LähiTapiola. Eläkeyhtiöt ovat olleet suurimpia omis-

tajia asuntosijoitusyhtiöissä kuten SATO, VVO ja Avara. Suomen asuntokannan ar-

voksi arvioidaan noin 235 miljardia euroa, josta yksityisten kotitalouksien osuus on 

noin 193 miljardia euroa, piensijoittajien 14 miljardia euroa, kuntien 10 miljardia eu-
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roa ja ammattimaisten sijoittajien 18 miljardia euroa. Ulkomaiset toimijat eivät ole 

toistaiseksi olleet aktiivisia Suomen asuntomarkkinoilta alhaisista tuottovaatimuksista 

sekä hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä johtuen. Suurimmat yksityiset vuokra-

asuntojen omistajat ovat Helsingin Kaupunki noin 53 000 asunnolla, VVO noin 41 

000 asunnolla ja SATO noin 24 000 asunnolla. (KTI 2014a; KTI 2015; KTI 2016, KTI 

Online 2016; Rakli 2015; Sato 2014; VVO 2014; KTI 2014b) 

 
Suomen asuntomarkkinoita on viime vuosien aikana kuvattu usein termillä eriytynyt. 

Väestö siirtyy pääkaupunkiseudulle sekä kasvukeskuksiin. Samalla pienemmät paik-

kakunnat kärsivät muuttotappiosta. Ilmiö on käynnistynyt jo 1990-luvulla. Muuttotap-

pioalueilla ongelmiksi ovat nousseet tyhjät asunnot ja niistä aiheutuva asuntopää-

oman vajaakäyttö ja asuntojen pääoma-arvojen aleneminen. Asuntoja omistavat ta-

loudet kärsivät tappioita ja niille aiheutuu monenlaisia ongelmia asuntojen arvojen 

laskusta. Vastaavasti kaupunkialueilla, erityisesti Helsingin seudulla, ongelmat ovat 

täysin toisenlaisia. Tarjonta ei pysty vastaamaan kysyntään alueilla. Tarjonnan puut-

teesta johtuen hinnat sekä vuokrat kohoavat ja aiheuttavat kustannuksia kotitalouk-

sille. Kohoavilla hinnoilla ja vuokrilla on vaikutuksia yritysten työvoiman saantiin. 

(Huovari et al. 2002) Lähivuosien aikana vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostalotuotan-

non painopiste tulee olemaan pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Ennustei-

den mukaan jopa yli 50% uudistuotannosta toteutetaan Helsingin seutukunnan alu-

eelle. Helsingin osuus on aikaisemmin 2000-luvulla ollut 30-40% välillä. (Rakennus-

teollisuus 2016a) Suomessa on vuosina 2004-2015 aloitettu vuosittain noin 12000 – 

23000 rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen. Rakennusvolyymiltaan alhaisimmat 

vuodet nähtiin finanssikriisin jälkeen vuosina 2009 ja 2010. Vuonna 2009 aloitettiin 

ainoastaan noin 12000 rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen. Finanssikriisin jäl-

keen myynnissä olevien uusien asuntojen lukumäärä lähes kaksinkertaistui ja samal-

la uusien rakennettavien asuntojen lukumäärä miltei puolittui. Valtionhallinnon tasolla 

tilanteeseen reagoitiin luomalla ns. ”välimallin” korkotukilainoitus vuosille 2009 ja 

2010. Tuen tavoitteena oli tukea työllisyyttä ja pitää yllä asuntorakentamista vaikeas-

sa suhdannetilanteessa. Rakennusliikkeillä oli runsaasti omistusasuntotuotantoon 

suunniteltuja hankkeita, joiden rakentamista ei voitu aloittaa kysynnän puutteen ja 

epävarman taloustilanteen vuoksi. ”Välimallin” avulla näitä hankkeita pystyttiin siir-

tämään vuokra-asuntotuotantoon. ”Välimallin” avulla toteutettiin yhteensä noin 7400 

asuntoa, joista viimeiset valmistuivat vuonna 2012. ”Välimallin” suurimpana houkut-
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timena oli valtion maksama korkotuki. Korkotukea maksetaan 75% omavastuukoron 

(3,40%) ylittävältä osalta enintään 10 vuoden ajan. Kohteita oli mahdollista lainoittaa 

maksimissaan 90% hankinta-arvosta. Lainansaanti oli mahdollista mille tahansa 

maksukykyiselle yhteisölle. Yhteisön ei tarvinnut olla ARAn (Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus) yleishyödylliseksi nimeämä, kuten aikaisemmissa korkotukimal-

leissa. Välimallin korkotukilainoja myönnettiin yhteensä 1100 miljoonaa euroa, josta 

noin 23% myönnettiin asuntorahastoille. (Rakennusteollisuus 2016a; ARA 2011; Ra-

kennusteollisuus 2016b) 

 
Asuntojen vuokrat sekä hinnat ovat nousseet Suomessa tasaisesti 2000-luvun alusta 

lähtien. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 

vuodesta 2000 vuoteen 2015 mennessä noin 73%. Muualla Suomessa nousua oli 

tapahtunut noin 64%. Vuokrien nousu on ollut tasaista ja riippumatonta taloudessa 

tapahtuneista muutoksista. Asuntojen hinnat nousivat Suomessa vuosina 2000 – 

2006 yhteensä lähes 50%. Finanssikriisin seurauksena asuntojen hinnat jämähtivät 

paikoilleen noin kolmen vuoden ajaksi kunnes ne vuonna 2010 lähtivät nousuun. 

Nousua jatkui kolmen vuoden ajan vuoteen 2013 asti. Pääkaupunkiseudulla hinnat 

ovat yhä nousseet lievästi vuosina 2014 ja 2015. Muualla Suomessa hinnat ovat läh-

teneet lievään laskuun. (Tilastokeskus 2016c; Tilastokeskus 2016d) 

 

2.3 Tarjonta ja kysyntä asuntomarkkinoilla 
 

Vapaasti toimivilla markkinoilla hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Normaalissa markkinatilanteessa tämä tilanne ei kuitenkaan toteudu johtuen kaavoi-

tuspolitiikasta, jonka vaikutus hintoihin voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. 

(Roulac et al. 2006) Asuntojen hintojen nousuun vaikuttaa kysynnän lisäksi tarjolla 

olevan asuntokannan määrä. Tarjonnan määrään vaikuttaa maankäytön sääntely 

sekä rakentamiseen liittyvät rajoitteet. Viranomaiset säätelevät tonttitarjontaa sekä 

vaikuttavat rakentamiseen erilaisin säädöksin. Maankäytön suunnittelun tavoitteena 

on maankäyttö- ja rakennuslain (MKRL, 5.2.1999/132) mukaan ”järjestää alueiden 

käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 

sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
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kehitystä.”  Maankäyttölakiin on vuonna 2006 lisätty maininta riittävän asuntotuotan-

non edellytysten parantamisesta.  

 

Taloustieteen näkökulmasta viranomaisten väliintuloa perusteellaan ns. markki-

naepäonnistumisilla. Markkinaepäonnistumisten taustalla ovat yksityisten toimijoiden 

päätösten ulkoisvaikutukset ja julkishyödykkeiden kysyntä. Ulkoisvaikutukset ovat 

joko positiivisia tai negatiivisia. Onnistuneen sääntelypolitiikan tilanteessa kasvusta 

saatavat tuottavuushyödyt saadaan maksimoiduiksi suhteessa kasvusta syntyneisiin 

kustannuksiin. Sääntelyä voidaan tehdä usealla tavalla riippuen sääntelyn tavoitteis-

ta. Sääntelyllä voidaan pyrkiä rajoittamaan alueen kokoa ja väestönkasvua tai vaih-

toehtoisesti luoda arkkitehtonisesti kaunis kokonaisuus. Tyypillisiä keinoja rajoittaa 

kaupunkien kasvua ovat maankäytön ja talouden ohjaus sekä määrittämällä alueita, 

joille ei voida rakentaa. Rakentamisen sääntely tapahtuu rakennuslupien myöntämi-

sen kautta. Rakennusluvissa otetaan kantaa rakennettavien neliöiden määrään sekä 

rakennusten kerrosmääriin. Vaikka tutkimukset viittaavat siihen, että rakentamisen 

sääntely ja rajoittaminen nostavat asuntojen hintoja, on taloudellisia nettovaikutuksia 

kansantaloudelle ja kotitalouksille vaikea mitata ja määrittää.  (Cheshire 2012; Quig-

ley et al. 2005; Schauman 2014)  

 

Glaeser et al. (2007) havaitsivat, että asuntomarkkinoilla olevilla toimijoilla on halu 

maksaa miellyttävästä sijainnista korkeampaa hintaa. Malleilla ei kuitenkaan pystytty 

osoittamaan, että maksetaanko asunnoista liian korkea hintaa vai onko sijainnin joh-

dosta korkeampi hinta perusteltu. Vuokra- ja omistusasuntojen havaittiin olevan tyy-

piltään hyvin erityyppisiä kuten myös vuokralla sekä omistusasunnoissa asuvien 

henkilöiden. Omistusasumiseen liittyvät kustannukset kuten ylläpito ja remontit ovat 

suuria eikä niitä huomioida tarpeeksi. Omistusasunnoissa asuvilla havaittiin olevan 

suuremmat tulot kuin vuokralla asuvilla, mutta omistusasunnoissa asuvien tulojen 

vaihtelun havaittiin olevan selvästi suurempaa. Tämän seurauksena vuokrien kasvun 

tulisi olla vakaampaa kuin omistusasuntojen hintojen kasvun. McCarthy et al. (2004) 

havaitsivat asuntojen hintojen nousuodotusten olevan suurin muuttuja asuntokuplien 

ja asuntojen hintojen äkillisten kasvun takana. Kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla mark-

kinainformaatio johdetaan tyypillisesti toteutuneista kaupoista ja pyyntihinnoista. Si-

joittajien tuloveroasteet, arvonnousuodotukset ja korjauskustannukset heijastuvat 
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saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Markkinatoimijoiden odotukset ja erilais-

ten sijoittajien verotusasteet vaikuttavat vuokran ja hinnan väliseen yhteyteen.  

 

2.4 Kiinteistöt sijoitusinstrumenttina 
 
Kiinteistösijoitukset tarjoavat keinon hajauttaa sijoitussalkun riskiä ja tuovat siihen 

velkainstrumenttien piirteitä. Perinteisesti kiinteistöihin on sijoitettu suoraan ostamal-

la kiinteistöjä yrityksen omaan taseeseen. Kiinteistöt ovat osakkeiden sekä korko- ja 

rahastosijoitusten ohelle yksi vaihtoehtoinen tapa sijoittaa varoja. Kiinteistösijoituk-

sista saatava hajautushyöty on suurempi kun sijoituksia on tehty sekä koti- että ul-

komaisiin kiinteistöihin. Kiinteistöallokaation optimaalinen osuus sijoitussalkusta on 

15-25%. Ulkomaisten ja kotimaisten sijoitusten optimaalinen suhde vaihtelee ta-

pauskohtaisesti. Kiinteistön omistaminen tarjoaa sijoittajille hajautushyödyn lisäksi 

täyden päätäntävallan strategiaan ja manageeraukseen liittyvään päätöksentekoon 

sekä on pääsääntöisesti verotehokasta institutionaalisille sijoittajille. Hajautushyödyn 

saadakseen tulee sijoittajan sijoitussalkun olla merkittävän kokoinen, jotta kiinteistö-

sijoitukset ovat mahdollisia. Kiinteistöt asettavat sijoittajille myös vaatimuksia. Niiden 

suuri yksikkökoko vaatii paljon pääomaa, likviditeetti on matala, informaatio on epä-

symmetristä ja ne vaativat merkittäviä resursseja managerointiin koko elinkaarensa 

ajan. Informaation epäsymmetria näkyy siinä, että myyjällä on tyypillisesti enemmän 

tietoa kohteesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista kuin ostajalla. Tämä korostuu erityi-

sesti ulkomaisten ostajien kohdalla. Arvopaperistetuissa kiinteistösijoituksissa on-

gelmat ovat vähäisempiä, mikä voi johtaa parempaan riski-tuotto rakenteeseen. Ar-

vopaperistettuja kiinteistösijoituksia on usean tyyppisiä; suljettuja ja avoimia rahasto-

ja, listattuja kiinteistösijoitusyhtiötä sekä REIT-rahastoja. Ulkomaiset sijoittajat pysty-

vät pienentämään riskiä ”yhteisyritysten” (joint venture) kautta. Yhteisyrityksissä he 

sitouttavat paikallisen toimijan mukaan sijoitukseen. Yhteisyritysten perustamiseen 

liittyy kuitenkin useita haasteita niiden luonteesta johtuen. Sijoitus on mahdollista 

tehdä myös club deal -rakenteella. Club-deal -rakenteesta on kyse, kun sijoittajia on 

tavallista vähemmän eli 2-5 kappaletta, strategia on tiukasti rajattu, sijoittajat ovat 

suuria ja heillä on tavallista suurempi kontrolli rahaston hallinnointiin. (Hoesli et al. 

2008; Gau et al. 1990; Morawski et al. 2008; Hoesli et al. 2004: INREV 2012) 
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Kuvio 4. Kiinteistösijoittamisen nelikenttämalli. (Hoesli et al. 2008) 

 

Kiinteistöihin voidaan sijoittaa kuvion 4. mukaisesti, joko sijoittamalla omaa pääomaa 

tai lainoittamalla kiinteistöjä. Sijoittamalla omaa pääomaa sijoittajan tuotot muodos-

tuvat kiinteistön tuottamista kassavirroista sekä markkinoiden määrittämästä kiinteis-

tön arvosta. Kiinteistöjä lainoitettaessa sijoittajan tulee määrittää kiinteistölainoituk-

sen riski verrattuna riskittömään korkoon ja tuotto määräytyy tämän kautta. Sijoituk-

set voidaan tehdä joko julkisesti listattujen instrumenttien kautta tai sijoittamalla yksi-

tyisesti. Julkisilla listatuilla markkinoilla kaupankäynti on läpinäkyvämpää, likvidimpää 

ja hinnoittelu tehokkaampaa. Yksityisiltä markkinoilta puuttuu kauppapaikka, joten 

markkinat eivät ole yhtä läpinäkyviä sekä transaktiokustannukset voivat olla suurem-

pia. Yksityiset markkinat voivat kuitenkin tarjota sijoittajille korkeampia tuottoja johtu-

en tiedon epäsymmetriasta ja riskin jakamisen mahdollisuudesta. Julkisilla markki-

noilla volatiliteetti on tyypillisesti suurempaa kuin yksityisillä markkinoilla. Kiinteistö-

jen tuottojen ja osakkeiden välillä ei ole voimakasta korrelaatiota. Tämä luo tasapai-

noa sijoitussalkkuun. Kiinteistöjen volatiliteetti ei ole yhtä voimakasta kuin muilla 

omaisuusluokilla ja kiinteistöt reagoivat muutoksiin taloudessa hitaammin kuin muut 

sijoitusinstrumentit. (Hoesli et al. 2008) 

 

Hudson-Wilson et al. (2005) mukaan kiinteistösijoitukset voidaan jakaa neljään luok-

kaan niiden tyypin mukaan. Jako on Hoesli et al. (2008) nelikenttämallin (kuvio 4) 

mukainen. 

 
 Pääoma 

Laina

JulkinenYksityinen
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1. Yksityinen kiinteistöomaisuus joko yksittäisinä omaisuuserinä tai yhteissijoi-

tuksina. 

2. Yksityinen kiinteistölainoitus joko yksittäisinä lainoina tai isompina kokonai-

suuksina. 

3. Epäsuorat sijoitukset listattuihin yhtiöihin esim. REIT. 

4. Sijoittamalla velkakirjoihin (CMBS). 

 
Kiinteistöt eroavat sijoitusinstrumenttina osakkeista ja velkakirjoista merkittävästi. 

Osake- ja velkakirjamarkkinat ovat lähes täydelliset: transaktiokulut ovat matalat, 

informaatiota on saatavilla ja se on tyypillisesti luotettavaa, tuotteet ovat jaettavissa 

ja kenelläkään yksittäisellä toimijalla ei ole voimaa vaikuttaa markkinoihin. Kiinteistö-

alalla tilanne on päinvastainen: transaktiokustannukset ovat korkeat, informaatiota 

on saatavilla rajatusti, tuotteet eivät ole jaettavissa, toimijoita on rajatusti johtuen 

suurista pääomavaatimuksista ja yksittäiset toimijat voivat vaikuttaa markkinoiden 

hinnoitteluun. (Goslings et al. 1992) Sijoituskohteena kiinteistöihin liittyy tiettyjä eri-

tyispiirteitä. Piirteet voidaan jakaa taloudellisiin ja fyysisiin. Taloudelliset erityispiirteet 

muodostuvat kiinteistöjen niukkuudesta, pitkäikäisyydestä, muunneltavuudesta sekä 

sijainnillisuudesta. Fyysiset erityispiirteet muodostuvat paikkasidonnaisuudesta, si-

jainnin ainutlaatuisuudesta sekä kiinteistöjen hävittämättömyydestä. Kiinteistömark-

kinoille ja -sijoittamiselle tyypillisiä piirteitä ovat suuri yksikkökoko, alhainen likvidiys, 

julkisen sektorin tekemät interventiot, jakautuneisuus osamarkkinoihin, informaation 

puutteellisuus sekä julkisen markkinapaikan puuttuminen. Kiinteistöt ovat olleet pe-

rinteisesti pitkäaikaisia ja vakaita sijoituskohteita eikä niille ole tyypillistä pikavoittojen 

hakeminen. (Olkkonen et al. 1997) Asuntomarkkinat eroavat ominaisuuksiltaan 

useista muista hyödyke- ja sijoitusmarkkinoista. Seuraavat 10 tekijää tekevät asun-

tomarkkinoista Arnottin (1987) mukaan luonteeltaan erityislaatuisen:  

1. Välttämättömyys: Asunnosta saadaan suojaa ja se täyttää inhimilliset perustar-

peet. 

2. Tärkeys: Asunto on useille merkittävin yksittäinen kulutushyödyke.  

3. Pitkäkestoisuus: Kulutushyödykkeistä asunnot ovat kaikkein pitkäikäisimpiä. 

4. Paikkasidonnaisuus: Asunnot eivät ole liikuteltavissa kohtuullisilla kustannuksilla.   
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5. Jakamattomuus: Asunnot eivät vaihda omistajaa osina vaan kauppaa käydään 

kokonaisista asunnoista. 

6. Heterogeenisuus: Asuntojen ominaisuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti. 

7. Markkinoiden ohuus: Ostajien preferenssit ja asuntojen ominaisuudet kohtaavat 

ainoastaan ajoittain.  

8. Tarjonnan epäjatkuvuus: Asuntojen tarjonta on lyhyellä aikavälillä joustamatonta, 

koska niiden tuottaminen vie aikaa. Pitkällä aikavälillä tuotanto vastaa kysynnän ja 

tarjonnan muutoksiin.  

9. Epäsymmetrinen informaatio: Markkinoilla toimivat eivät ole täysin tietoisia toisten 

osapuolien preferensseistä ja asuntojen ominaisuuksista.  

10. Transaktiokustannukset: Asuntoa vaihtaessa syntyy kustannuksia useista eri 

asioista kuten veroista ja muuttokustannuksista.  

 

Kiinteistösijoitusten lisääminen sijoitussalkkuun tarjoaa sijoittajille useita hyötyjä. 

Hudson-Wilson et al. (2003) mukaan kiinteistöt tarjoavat seuraavia hyötyjä hajaute-

tussa sijoitussalkussa: 

1. Riski pienenee kun sijoitetaan omaisuusluokkiin, jotka reagoivat eri tavalla 

muutoksiin taloudessa. 

2. Absoluuttisen tuoton saavuttaminen, joka on kilpailukykyinen muiden omai-

suusluokkien kanssa. 

3. Suojautuminen inflaatiota vastaan. 

4. Muodostaa salkku vastaamaan koko sijoitusympäristöä. 

5. Tuottavat vahvaa ja vakaata kassavirtaa. 

 

Kiinteistösijoitusta tehtäessä tulee tehdä päätös sijoitetaanko kiinteistöihin suoraan 

vai epäsuoraan. Epäsuoriin kiinteistösijoituksiin liittyy erilaisia riskejä kuin suoriin 

kiinteistösijoituksiin. Listatuissa epäsuorissa kiinteistösijoituksissa sijoituksen arvoa 

ei määritellä kiinteistöarvioitsijan toimesta vaan se määräytyy osakemarkkinoilla ky-

synnän ja tarjonnan mukaan. Epäsuorassa sijoittamisessa kiinteistön manageroinnin 
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hoitaa ulkopuolinen taho. Sijoittajan työmäärä vähenee tämän myötä. Sijoituksen 

arvo ei määräydy pelkästään omistettujen kiinteistöjen mukaan vaan siihen vaikuttaa 

esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiön strateginen asema, manageroinnin laatu sekä vel-

kavivun käyttö. (Morawski et al. 2008) Instutionaalisen sijoittajan näkökulmasta kiin-

teistöt tarjoavat pidemmän aikavälin sijoituksen, joka indeksiin sidottujen vuokrien 

kanssa tarjoaa hyvän suojan inflaatiota vastaan. Instutionaalisilla sijoittajilla kuten 

vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöllä on lainsäädännöstä johtuen pitkäaikaisia vastuita 

ja kiinteistöt ovat niihin hyvä vastine. Vuokrasopimukset on tyypillisesti sidottu inflaa-

tioon ja vuokria voidaan korottaa inflaation mukaan. Kiinteistöt tarjoavat mahdolli-

suuden velkavivun käyttöön ja etenkin matalan korkotason aikana kiinteistöjen tuotot 

ylittävät niiden riskin. Joissain tilanteissa voidaan puhua jopa ”ilmaisista lounaista”. 

(Hoesli et al. 2004; Hoesli et al. 2008) Kiinteistösijoitusten toimiminen suojana inflaa-

tiota on myös kyseenalaistettu. Goslings et al. (1992) mukaan kiinteistöt toimivat 

suojana inflaatiota vastaan niin pitkään, kun niiden arvona käytetään arviokirjan mu-

kaista arvoa, joka nousee inflaation vaikutuksesta. Kiinteistöjen tarjoama inflaatio-

suoja poistuisi, mikäli kiinteistöjen arvona käytettäisiin niiden markkina-arvoa. 

Clayton et al. (2005) tutkivat arviokirjojen ja toteutuneiden kauppahintojen eroja Yh-

dysvalloissa vuosina 1985-1998 eivätkä havainneet niiden välillä olevan eroa. 

Clayton et al. (2005) tutkimustulostulos asettaa Goslings et al. (1992) väitteen ky-

seenalaiseksi. 

 

Muutokset kiinteistöalaan liittyvässä lainsäädännössä, alhainen korkotaso sekä sijoit-

tajien vastenmielisyys osakemarkkinoita kohtaan ovat tuoneet kiinteistömarkkinoille 

merkittäviä määriä uutta pääomaa. Pääomien lisääntyminen on johtanut tuottovaati-

musten laskuun sekä muutoksiin kiinteistöomistuksissa. Yritykset ovat myyneet 

omistamiaan kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiölle ja vastineeksi he ovat saaneet kiin-

teistösijoitusyhtiön osakkeita. (Hoesli et al. 2008) Yritykset pystyvät tällä tavoin pie-

nentämään omaa riskiään. He omistavat jatkossa osuuden isosta kokonaisuudesta, 

jonka hallinnointi on helpompaa sekä sijoitukset ovat mahdollisesti likvidimpiä. Kiin-

teistösijoitusmarkkinoilla tapahtuneet innovaatiot sekä lisääntynyt läpinäkyvyys ovat 

houkutelleet merkittäviä määriä lisää pääomia. Kiinteistöalan sisällä tämä on aiheut-

tanut huolta kiinteistöjen kassavirtatuottojen heikkenemisestä kiinteistöjen arvojen 

noustessa. Pääomien lisääntymisen myötä rahastojen ja sijoittajien lukumäärä ovat 
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kasvaneet. Kiinteistösijoitusyhtiöiden lukumäärän kasvu mahdollistaa sijoitusten te-

kemisen kansainvälisesti. Tarve perustaa oma toimisto maahan, johon kiinteistösijoi-

tuksia halutaan tehdä, on poistunut. Uudet kiinteistösijoitustuotteet ovat tehneet kiin-

teistösijoituksista helpommin lähestyttäviä sijoittajille. Institutionaaliset sijoittajat ovat 

saaneet mahdollisuuden räätälöidä kiinteistösijoituksiaan omien tarpeidensa mukai-

sesti. Markkinoille on tullut laajempi valikoima sijoitustuotteita, joilla on erilainen ma-

turiteetti, vivutusaste, likviditeetti sekä riski-tuotto profiili. Kansainvälistymisen ja ma-

nagerien määrän uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Kehityksen uskotaan ulot-

tuvan maihin, joissa muutosta ei ole vielä tapahtunut. Kiinteistöalasta tulee kehityk-

sen myötä entistä läpinäkyvämpää ja kansainvälisempää. (Hoesli et al. 2008) Kiin-

teistöjen hintojen noustessa ja tuottovaatimusten laskiessa kiinteistösijoittamisen 

parissa työskentelevät henkilöt kohtaavat samoja haasteita kuin muissakin omai-

suuslajeissa. Saadakseen kiinteistöistä riittäviä riskikorjattuja tuottoja joutuvat mana-

gerit ja sijoittajat etsimään mahdollisuuksia uusilta kiinteistösijoittamisen alueilta. 

(Hudson-Wilson et al. 2005) 

 

Kiinteistösijoitusten tuottoja verrataan usein valtion velkakirjoihin. Kiinteistösijoituksiin 

liittyy kuitenkin riskejä, jotka erottavat ne muista vaihtoehtoisista sijoitusinstrumen-

teista. Brueggeman et al. (2008) mukaan sijoittajien tulee huomioida seuraavat riskit 

kun he tekevät sijoituspäätöksiään: 

1. Liiketoimintariski. Taloudellinen tilanne voi vaikuttaa kiinteistöjen vuokralaisiin 

ja vuokria jää maksamatta sekä tiloja tyhjenee. 

2. Taloudellinen riski. Taloudellinen riski on suurempi mitä enemmän sijoitusta 

varten otetaan lainaa. 

3. Likviditeettiriski. Kiinteistöjen likviditeettiriski on suhteessa korkea. Erityisesti 

epävarmassa taloudellisessa tilanteessa kiinteistöjen myynti voi viedä aikaa.  

4. Inflaatioriski. Odottamaton inflaatio voi heikentää kiinteistöjen tuottoa. Kiinteis-

töt ovat kuitenkin perinteisesti pärjänneet hyvin kun inflaatiota on ollut. 

5. Hallinnointiriski. Kiinteistöt vaativat jatkuvaa hallinnointia. Kiinteistöjen tuotot 

ovat riippuvaisia hallinnointiyhtiön kyvyistä ja innovatiivisuudesta. 
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6. Korkoriski. Kiinteistöt ovat tyypillisesti korkeasti vivutettuja ja korkotason muu-

tokset vaikuttuvat merkittävästi niiden tuottoihin. 

7. Lainsäädännöllinen riski. Kiinteistöjä säädelleen laeissa tarkasti. Muutokset 

lainsäädännössä voivat vaikuttaa kiinteistöjen tuottoihin. 

8. Ympäristöriski. Muutokset ympäristössä sekä mahdolliset ympäristövahingot 

voivat vaikuttaa negatiivisesti kiinteistöjen arvoihin ja tuottoihin. 

 

Kiinteistömarkkinoiden dynamiikka muodostuu kolmesta osamarkkinasta: tilamarkki-

nasta, investointimarkkinasta ja kiinteistökehitysmarkkinasta. (Geltner et al. 2007) 

Tilamarkkina on kiinteistömarkkinoiden osamarkkina, jossa tilojen vuokra ja kassavir-

ta muodostuvat niihin kohdistuvan kysynnän ja tarjonnan seurauksena. Kysyntä tila-

markkinoilla on dynaamista ja reaalitalouden syklien lisäksi siihen vaikuttavat eri toi-

mialojen trendit. Tilojen tarpeissa tapahtuvat muutokset voivat näkyä tilamarkkinoilla. 

Tilojen käyttötarkoitusta muutetaan, jotta niistä saadaan parhaat tuotot esim. teolli-

suuskiinteistöistä asunnoiksi. Tilojen kysyntään voi vaikuttaa myös kiinteistömarkki-

noiden ulkopuolella tapahtuvat innovaatiot. Tilakysyntä ja sen riskisyys ovat peräisin 

kiinteistömarkkinoiden ulkopuolisesta reaalitaloudesta. Kauppahintojen kasvu heijas-

tuu usein myös tilamarkkinoille. Kiinteistökehitysmarkkinoilla tuotetaan lisää tilaa sil-

loin, kun kiinteistöjen markkina-arvot ovat korkeampia kuin uuden tilan tuottamisesta 

aiheutuvat kustannukset. Kustannukset sisältävät myös kiinteistökehittäjän tuotto-

vaatimuksen.  (Archer et al. 1997) 
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3. EPÄSUORA KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN 
 

3.1 Epäsuorat kiinteistösijoitusinstrumentit 
 

Epäsuora kiinteistösijoitus on mahdollista tehdä joko listaamattomaan tai listattuun 

sijoitusinstrumenttiin. Listaamattomat kiinteistösijoitusinstrumentit keräävät tyypilli-

sesti pääomat yksityisesti eikä niillä ole julkista kauppapaikkaa. Listatut kiinteistösi-

joitusinstrumentit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena ja niille on olemassa julki-

nen kauppapaikka. Yleisesti puhutaan asunto- tai kiinteistörahastoista riippumatta 

niiden juridisesta rakenteesta. INREV (2012) (European Association for Investors in 

Non-listed Real Estate Vehicles) määrittelee, että kyseessä on listaamaton kiinteistö-

rahasto jos seuraavat kriteerit täyttyvät: ulkopuolinen manageri hallinnoi rakennetta, 

sijoittajia on vähintään kolme ja on olemassa ennalta määritetty strategia, jonka mu-

kaan sijoituksia kiinteistövarallisuuteen tehdään. Kiinteistörahastot voivat olla joko 

suljettuja tai avoimia. Suljetuille rahastoille on lähtökohtaisesti sovittu tietty toimikau-

si, jonka päättyessä kohteet myydään ja rahaston toiminta päättyy. Avoimet rahastot 

ovat toiminnassa toistaiseksi eikä niille ole määritelty päättymispäivää. Suljetut ja 

avoimet rahastot eroavat ominaisuuksiltaan. Rahastojen erot on listattu Skinner et al. 

(2005) mukaisesti alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 2. Avoimen ja suljetun rahaston ominaisuudet. (Skinner et al. 2005) 

 

Avoin rahasto Suljettu rahasto

Rahaston toimikausi Jatkuva  Toimikausi on määritetty 

Strategia Kehittyy toiminnan mukana  Usein selkeästi määritetty 

Likviditeetti
 Osuudet voidaan lunastaa 

säännöllisesti 
 Normaalisti ei likvidi 

Arviointi
Kriittinen rahasto-osuuden 

hinnoittelulle
 Mitataan arvon kehitystä ja 

palkitsemista varten 

Rahasto-osuuksien hinnoittelu Osto-myyntihinnoittelu
 Ostajan ja myyjän välinen 

neuvottelu 
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Kiinteistörahaston tuotto muodostuu sen omistaman kiinteistöomaisuuden vuokra- ja 

arvonmuutostuotosta. Kaushik et al. (2012) tutkivat kiinteistösijoitusrahastojen suo-

riutumista Yhdysvalloissa vuosina 1990-2008. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 

184 kiinteistösijoitusrahastoa. Aktiivisesti hoidetut kiinteistösijoitusrahastot tuottivat 

merkittävästi markkinoita paremmin, jos vuosia 2006 - 2008 ja finanssikriisiä ei huo-

mioida. Asuntomarkkinoiden lainakriisi ja yksi modernin ajan merkittävimmistä las-

kusuhdanteista heijastui suoraan kiinteistösijoitusrahastojen arvoihin, vaikka kiinteis-

törahastoilla ei ollut suoranaista sidosta asuntolainoihin. Fuerst et al. (2013) tutkivat 

listaamattomien kiinteistörahastojen tuottoja vuosina 2001-2007. Heidän näkemyk-

sensä mukaan finanssikriisin seurauksena listaamattomien kiinteistörahaston viran-

omaissääntelyn arvioitiin tiukentuvan. Myös kiinteistörahastojen sijoittajien arvioitiin 

haluavan enemmän päätösvaltaa kiinteistörahastojen tekemiin päätöksiin. Dirk et al. 

(2012) havaitsivat, että finanssikriisin jälkeen voimaan tulleet muutokset lainsäädän-

nössä vaikuttavat sekä rahastojen sijoittajiin että rahastojen managereihin. Valvonta 

on lisääntynyt ja muutokset tekevät toiminnasta yhä läpinäkyvämpää. 2010-luvulla 

voimaan tulleet Basel III ja Solvenssi II asettavat tarkempia standardeja toiminnalle. 

Niiden tarkoituksena on lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä sekä pienentää markkina-

toimijoiden ottamia riskeja. 

 

Epäsuorien kiinteistösijoitusmarkkinoiden ja managerien lukumäärän kasvu mahdol-

listaa sijoittamisen kansainvälisille markkinoille, joille pääsy olisi muuten haastavaa. 

Epäsuoran kiinteistösijoituksen avulla sijoittaja pystyy vähentämään sijoitukseen liit-

tyvää riskiä. Sijoitus tehdään suureen portfolioon sen sijaan että ostettaisiin yksittäi-

nen kohde. Sijoittaja saa hyödyn hajautuksesta samalla pääomalla. Pienempikin si-

joittaja pääsee nauttimaan perinteisesti suurempien institutionaalisten sijoittaen 

saamasta hyödystä. (Hoesli et al. 2008) Kiinteistörahastojen lukumäärän kasvusta 

johtuen sijoittajilla on yhä enemmän valinnanvaraa tehdessään päätöstä mihin ra-

hastoon tai rahastoihin varoja sijoitetaan. Kaushik et al. (2013) havaitsivat, että kiin-

teistösijoitusrahastoihin sijoittavat toimijat jahtaavat tuottoja ja sijoituspäätökset teh-

dään rahaston edellisen kahden kuukauden suoriutumisen perusteella. Tällä hetkellä 

pääomia keräävät rahastot tulevat todennäköisesti keräämään pääomia myös jat-

kossa. 
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Kiinteistörahastot ovat osittain muuttaneet kiinteistösijoittamisen luonnetta. Kiinteistöt 

ovat olleet aikaisemmin tyypillisesti pitkäaikainen sijoitus. Morawski et al. (2008) mu-

kaan lyhytaikaisia sijoituksia listattuihin kiinteistösijoitusyhtiön ei voida luokitella kiin-

teistösijoituksiksi. Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden arvoissa havaittiin lyhyellä 

aikavälillä osakkeille tyypillistä heilahtelua. Heilahtelun nähtiin johtuvan muutoksista 

sijoittajien asenteissa. Morawski et al. (2008) havaitsivat, että joissain tilanteissa 

REIT-yhtiöt jopa johtavat kiinteistömarkkinoita. Tutkimuksessa nousi esille mahdolli-

suus, että pystytäänkö REIT-yhtiöiden tuottojen pohjalta ennustamaan suorien kiin-

teistösijoitusten tuottoja. Mikäli ennustaminen on mahdollista, tulisi suoriin kiinteistöi-

hin sijoittaa kun REIT-yhtiöiden arvot ovat korkealla. Suorien kiinteistösijoitusten ar-

vojen voidaan tällöin odottaa nousevan.  

 

Kiinteistö- ja asuntorahasto voidaan lähtökohtaisesti muodostaa kahdella tavalla. 

Portfolio voidaan muodostaa joko rakennuttamalla uusia kohteita tai hankkimalla 

olemassa olevia kohteita yksittäin tai isompi kokonaisuus kerralla. Portfolion muo-

dostamiseen kuluu sekä aikaa että kustannuksia. Mansfieldin (1999) mukaan koko-

naiskustannuksen muodostavat muun muassa markkinatutkimuksen suorittaminen, 

kohdeanalyysit, asiantuntijakustannukset, sopimuskustannukset, kaupankäyntikulut 

sisältäen verot ja viranomaismaksut sekä kiinteistöportfolion rakentamiseen kuluvas-

ta ajasta aiheutuvat kustannukset. Sijoittajan näkökulmasta helpommaksi tulee ole-

massa olevan portfolion hankkiminen. Tutkimuksessa ei tutkittu, että kummalla taval-

la tuotot ovat korkeammat. Osa kiinteistön tuotosta muodostuu kiinteistökehitykses-

sä. Kiinteistökehityksestä saatava kate puuttuu jos kohteet ostetaan valmiina 

(Graaskamp 1992). Kiinteistörahastojen kehityksen taustalla on ollut suotuisa talous-

tilanne. Suuri osa 2000-luvulla perustetuista kiinteistörahastoista on perustettu nou-

susuhdanteen aikana. Mikäli rahastoja jouduttaisiin exitoimaan laskusuhdanteen ai-

kana, voisi se vaikeuttaa kiinteistömarkkinoiden normaalia sykliä. Tämän riskin arvi-

oidaan kuitenkin olevan vähäinen johtuen kiinteistörahastojen pienestä osuudesta 

koko maailman kiinteistöomaisuudesta. (Hoesli et al. 2008) 
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3.2 REIT-yhtiöt kansainvälisesti 
 
REIT-yhtiöt ovat Yhdysvalloista lähtöisin oleva epäsuoran kiinteistösijoittamisen 

muoto. Ensimmäinen REIT-yhtiö on perustettu 1960-luvulla. REIT-yhtiöiden suosio 

kasvoi 1970-luvun lopulla, kun niiden avulla saatiin kiinteistösalkkuja hajautettua se-

kä likvidiyttä parannettua. Yksi REIT-yhtiöiden perustamisen tarkoituksista oli tehdä 

kiinteistösijoittamisesta järjestäytyneempää sekä saada institutionaaliset sijoittajat 

osallistumaan kiinteistömarkkinoille. REIT-yhtiöiden pääomat Yhdysvalloissa ovat 

kasvaneet viimeisten vuosikymmenien aikana räjähdysmäisellä vauhdilla. Vuonna 

1987 pääomat olivat 11miljardia dollaria, vuonna 1997 ne olivat 141 miljardia dollaria 

ja vuonna 2007 puolestaan 312 miljardia dollaria. Institutionaalisten sijoittajien osuus 

REIT-yhtiöiden pääomista oli vuonna 2008 noin 76 prosenttia. Kansainvälisesti 

REIT-yhtiöiden markkina-arvot kävivät vuonna 2006 lähellä 1000 miljardin dollarin 

rajaa, mutta laskivat finanssikriisin seurauksena muutaman vuoden aikana noin 400 

miljardiin dollariin. Vuosina 2009–2012 REIT-yhtiöiden pääomat nousivat yli vuoden 

2006 tason ja lähelle 1000 miljardin dollarin haamurajaa. (Cannon et al. 2011; Chan 

et al. 2003; Sotelo et al 2013) 

 

REIT-yhtiöiden tuotot ovat historiallisesti olleet merkittävästi korkeampia kuin suorien 

kiinteistösijoitusten. REIT-yhtiöiden tuotot korreloivat osakemarkkinoiden kanssa sel-

västi voimakkaammin kuin suorien kiinteistösijoitusten. REIT-yhtiöt tarjoavat huomat-

tavaa hajautushyötyä sijoitussalkkuun. (Lee 2014) REIT-yhtiöiden huonona puolena 

voidaan pitää, että markkina-arvoon vaikuttavat yleiset kurssivaihtelut, eikä niinkään 

REIT-yhtiön omistaman varallisuuden eli kiinteistöjen arvot. Yhdysvaltalaiset REIT-

yhtiöt pärjäsivät 1990-luvulla paremmin kuin eurooppalaiset REIT-yhtiöt. 2000-luvulla 

tilanne on kääntynyt toisinpäin. Yhtenä tekijänä on Euroopassa vielä REIT-yhtiöiden 

osalta osittain kehittymässä oleva lainsäädäntö. (Dirk et al. 2012; Fuerst et al. 2013). 

Goslings et al. (1992) havaitsivat REIT-yhtiöiden tuottojen olleen Yhdysvalloissa kor-

keampia kuin suorien kiinteistösijoitusten. Korkeammat tuotot johtuivat vieraan pää-

oman käytöstä. REIT-yhtiöiden käyttämä velkavipu oli tyypillisesti suurempi kuin suo-

rissa kiinteistösijoituksissa. Ero suorien kiinteistösijoitusten ja REIT-yhtiöiden tuotois-

sa selittyi lähes kokonaan velkavivun vaikutuksella. Isossa-Britanniassa suorat kiin-

teistösijoitukset tuottivat hieman paremmin kuin REIT-yhtiöt. Ero tuloksissa saattaa 
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johtua tarkastelujaksosta. Yhdysvalloissa tuottoja oli tutkittu 30 vuoden ajalta ja Isos-

sa-Britanniassa 10 vuoden ajalta. Dirk et al. (2012) mukaan REIT-yhtiöt nauttivat 

veroedusta verrattuna osakkeisiin. REIT-yhtiöille on kuitenkin määritelty lainsäädän-

nöstä tiukat rajat voitonjaolle. Esimerkiksi Suomessa REIT-yhtiön tulee jakaa 90% 

tuloksestaan osinkoina sijoittajille. Vaatimus vaikeuttaa REIT-yhtiön orgaanista kas-

vua. Lähes puolet REIT-yhtiöiden pääomista on edelleen Yhdysvalloista, missä ky-

seinen rakenne on kehitetty. Seuraavaksi suurimmat markkinat noin 10% osuudella 

ovat Hong Kongissa, Japanissa ja Australiassa. Kanadan, Iso-Britannian, Singapo-

ren ja Ranskan osuus on jokaisen maan osalta noin 5%. Yhteensä nämä kahdeksan 

maata edustavat noin 95% koko maailman REIT-markkinoista. Seuraavissa kappa-

leissa perehdytään syvällisemmin REIT-yhtiöiden ja markkinoiden tilanteeseen Yh-

dysvalloissa ja Euroopassa, joissa markkinat ovat kehittyneimmät. (Sotelo et al. 

2013; EPRA) 

 

3.2.1 REIT-yhtiöt Yhdysvalloissa 
 
Dirk et al. (2012) julkaisivat vuonna 2012 tutkimuksen, jossa tutkittiin REIT-yhtiöiden 

kehitystä ja suoriutumista kansainvälisesti niiden 50-vuotisen historian aikana. Real 

Estate Investment Trust Act – laki hyväksyttiin Yhdysvalloissa vuonna 1960. Lain 

tarkoituksena oli vähentää sijoitusriskiä ja kasvattaa läpinäkyvyyttä julkisilla kiinteis-

tömarkkinoilla. Vasta vuonna 1986 hyväksytyt veronkevennykset mahdollistivat 

REIT-yhtiöiden kasvun kolmanneksi tärkeimmäksi omaisuuslajiksi osakkeiden ja vel-

kakirjojen jälkeen. Listattujen kiinteistömarkkinoiden arvon arvioidaan olevan nyky-

ään yli biljoona dollaria. REIT-yhtiöiden menestyksen edellytyksenä ja mahdollistaja-

na on sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa ollut lainsäätäjien sekä finans-

sialan toimijoiden asettuminen yhteisten tavoitteiden taakse. Edunvalvojien rooli on 

ollut avain REIT-yhtiöiden äkilliselle kasvulle. Aasiassa ja Euroopassa REIT-yhtiöt 

ovat tulleet mahdollisiksi laajemmin vasta 2000-luvulla. Niiden kehitykseen vaikuttaa 

yhä kehittyvä lainsäädäntö. 
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Kuvio 5. REIT-yhtiöiden listautumiset Yhdysvalloissa. (Sotelo et al. 2013) 

 
Kuviossa 5. on esitetty REIT- yhtiöiden listautumiset Yhdysvalloissa. REIT-yhtiöt läh-

tivät Yhdysvalloissa räjähdysmäiseen kasvuun 1990-luvun alussa. Ylirakentamisesta 

johtuen kiinteistökehittäjien taseissa oli useita korkeasti vivutettuja kiinteistöjä, joiden 

uudelleenrahoitus ei ollut mahdollista. Kohteita oli aikaisemmin myyty vakuutusyhtiöl-

le. Uusista riskiluokituksista johtuen vakuutusyhtiöt eivät kokeneet niitä enää houkut-

televiksi sijoituskohteiksi. Ratkaisu tilanteeseen oli uuden lainsäädännön mahdollis-

tama listautuminen. Vuosien 1993 ja 1994 aikana Yhdysvaltoihin syntyi 95 uutta 

REIT-yhtiöitä. Yhtiöt keräsivät listautumisissaan pääomia yhteensä noin 16,5 miljar-

dia dollaria. (Dirk et al. 2012; Sotelo et al. 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 6. REIT-yhtiöiden jakauma toimialoittain lukumäärän mukaan Yhdysvalloissa. 
(Sotelo et al. 2013) 
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Yhdysvalloissa on mahdollista perustaa eri kiinteistöluokkiin sijoittavia REIT-yhtiöitä.  

Kuviossa 6. on esitetty REIT-yhtiöiden jakauma toimialoittain. Lukumäärältään eniten 

on perustettu toimistoihin, kauppakeskuksiin, hotelleihin sekä asuntoihin sijoittavia 

REIT-yhtiöitä. Eniten pääomia on sitoutunut kauppakeskuksiin, asuntoihin, tervey-

denhuollon kiinteistöihin sekä toimistoihin sijoittaviin REIT-yhtiöihin. (Sotelo et al. 

2013) Yhdysvalloissa yhä noin 38% REIT-yhtiöiden johtajista on rahastojen alkupe-

räisiä perustajia huolimatta siitä, että suurin osa rahastoista on perustettu 1990-luvun 

alussa. 115 listatun REIT-yhtiön tuottojen perusteella aikavälillä 1999-2012 ne REIT-

yhtiöt, joiden johdossa on rahaston perustaja, ovat tuottaneet huonommin kuin ne 

rahastot, joita johtaa ulkopuolinen johtaja. (Noguera 2015) 

 

3.2.2 REIT-yhtiöt Euroopassa 
 

REIT-yhtiöiden markkinat ovat Euroopassa kehittyneimmät Isossa-Britanniassa ja 

Ranskassa. Maiden osuus Euroopan REIT-markkinoista oli pääomilla mitattuna  

vuoden 2014 lopussa noin 80%. Lukumäärällä mitattuna REIT-yhtiöitä on perustettu 

paljon myös Belgiaan, Bulgariaan ja Turkkiin. REIT-yhtiöiden hallinnoimat pääomat 

ovat näissä maissa pienet verrattuna Isoon-Britanniaan ja Ranskaan. (EPRA 2014) 

Euroopassa lainsäädäntö mahdollistaa REIT-yhtiön perustamisen kuudessatoista 

maassa. Maat ovat listattu liitteessä 4. REIT-yhtiöitä oli vuoden 2014 lopussa perus-

tettu yhteensä kymmenessä Euroopan maassa. REIT-yhtiöitä oli yhteensä 133 kap-

paletta ja niiden markkina-arvo oli yhteensä noin 180 miljardia euroa. Suomessa ei 

vielä raportin julkaisuhetkellä ollut REIT-yhtiötä. (EPRA 2014) Isossa-Britanniassa oli 

ennen REIT-yhtiöitä mahdollistavaa lainsäädäntöä yritetty vastaavantyyppistä HIT-

yhtiötä (Housing Investment Trust). HIT-yhtiöiden taustalla oli sijoitusten lisääminen 

vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon veroetujen avulla.  HIT-yhtiöt eivät me-

nestyneet Isossa-Britanniassa. Niitä perustettiin ainoastaan yksi, joka sekään ei me-

nestynyt. HIT-yhtiöiden ongelmia sijoittajien näkökulmasta olivat Sotelo et al.(2013) 

mukaan: 

1. Yhtiöt pystyivät sijoittamaan ainoastaan asuntoihin. 
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2. Yhtiöt joutuivat maksamaan 24% suurempaa veroa verrattuna suoraan omis-

tettuihin kiinteistöihin. 

3. Yhtiön markkina-arvon tuli olla vähintään 30 miljoonaa puntaa ja yhtiön tuli ol-

la listattuna Lontoon pörssissä 

4. Olemassa olevista kiinteistösijoitusyhtiöistä ei voinut muodostaa HIT-yhtiötä 

5. Ei ollut olemassa riittävästi kiinteistökantaa, jotta yhtiön olisi saanut perustet-

tua riittävän nopealla aikataululla 

6. Ennen HIT-statuksen saamista olisi pitänyt kärsiä epäedullisesta veroasemas-

ta 

7. Yhtiöt eivät voineet omistaa yli 85.000 punnan arvoisia asuntoja, minkä joh-

dosta suuri osa markkinoista oli niiden tavoittamattomissa 

8. Potentiaaliset ostettavat asunnot myytiin ennen kuin ne saatiin ostettua, koska 

asuntojen arvot olivat korkeammat tyhjillään kuin vuokrattuina. 

9.  Vuoden 1997 budjetti asetti instituutiot verotuksellisesti epäedulliseen ase-

maan.  

Epäonnistuneen HIT-yhtiöt mahdollistavan lainsäädännön jälkeen Isossa-

Britanniassa tehtiin lainsäädäntöön muutoksia, jotka ovat mahdollistaneet REIT-

markkinoiden kasvun. (Sotelo et al. 2013) 

 

3.3 Rahastojen exitointi 
 
Epälikvidin varallisuuden eli kiinteistöjen muuttamisessa likvidiin muotoon liittyy eri-

tyyppisiä haasteita. Haasteet koskevat erityisesti avoimia rahastoja, joiden sijoittajat 

voivat lunastaa sijoituksia haluamanaan ajankohtana. Suomessa tarkoitetun kaltaisia 

avoimia rahastoja ovat usein erikoissijoitusrahastot. Kiinteistöjen transaktioissa me-

nee tyypillisesti kolmesta kuuteen kuukauteen, joten rahastolla täytyy olla suunnitel-

ma miten se hoitaa lunastukset. Tyypillisesti tämä hoidetaan sitomalla lunastuksessa 

menevä aika myyntitransaktion arvioituun kestoon. Tämä voi kuitenkin johtaa tilan-

teeseen, jossa myytäväksi joutuu rahaston likvidein omaisuuserä, jonka myynti ei 

kuitenkaan palvele rahaston pitkäaikaista etua. Toinen vaihtoehto on pitää rahaston 
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kassassa riittävästi rahaa, jolla lunastukset voidaan hoitaa. Kolmas vaihtoehto on 

ottaa rahastolle lisää vierasta pääomaa. Neljäs vaihtoehto on yrittää löytää lunastet-

tavalle rahasto-osuudelle uusi sijoittaja. (Hoesli et al. 2008) Varallisuuden myyntiin 

liittyvä riski voidaan jakaa kahteen erityyppiseen riskiin: transaktioprosessiin liitty-

vään riskiin ja arvonmäärityksen tarkkuuteen liittyvään riskiin (Hordijk et al. 2008).  

Kiinteistöjen transaktioprosessi voidaan jakaa useaan vaiheeseen. Seuraavaksi esi-

tetään kaksi lähestymistapaa transaktion suorittamiseen. McNamaran (1998) mu-

kaan transaktioprosessi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 

 

1. Aika myyntipäätöksen ja kaupan pääehdoista sopimisen välillä 

2. Tämän jälkeinen aika ennen kuin sopimukset on allekirjoitettu 

3. Viimeinen vaihe kunnes rahat on siirretty ostajalta myyjälle 

 

Crosby et al. (2004) mukaan myyntiprosessissa pitää huomioida myös aika ennen 

myyntipäätöstä. Puhutaan ns. ennakkomarkkinoinnin ajasta, jolloin kerätään kaikki 

tarvittava dokumentaatio transaktion kohteena olevasta kohteesta. Isossa-

Britanniassa suoritetun tutkimuksen mukaan ensimmäiseen vaiheeseen menee kes-

kimäärin neljästä kahdeksaan viikkoa, toiseen vaiheeseen kuluu neljästä kahteen-

toista viikkoa ja kolmanteen vaiheeseen noin viikko. Koko prosessiin kuluu noin 12-

20 viikkoa riippuen myytävän omaisuuserän luonteesta.  Madridissa ja Pariisissa 

myyntiprosessit olivat noin kaksi kertaa pidempiä kuin Isossa-Britanniassa. (McNa-

mara 1998) 

 

Hordijk et al. (2008) jakavat transaktioprosessin kuuteen eri vaiheeseen: 

 

1. Päätös myydä portfolio tai tietty omaisuuserä 

2. Päätös mikä omaisuuserä myydään 

3. Ennakkomarkkinointi 

4. Markkinointi 

5. Due diligencen tekeminen 

6. Transaktion toteuttaminen 

 

Transaktioprosesseihin sitoutuu myyjältä tyypillisesti pääomaa. Kiinteistömarkkinoi-

den luonteesta johtuen käytetään transaktioprosesseissa usein neuvonantajaa, jon-
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ka tehtävänä on saada myytävänä olevasta omaisuuserästä mahdollisimman korkea 

hinta. (Hordijk et al. 2008; Goslings et al. 1992) Asuntojen osalta transaktioprosessi 

eroaa muista kiinteistöluokista. Asunnot voidaan lähtökohtaisesti myydä kolmella 

tavalla: suljetulla huutokaupalla kokonaisena kohteena, off-market kohteena yksityi-

sesti tai yksittäisinä huoneistoina. Transaktion vaatima aika riippuu valittavasta ta-

vasta. Huoneistoittain myynti on vaihtoehdoista pitkäkestoisin. Suljetulla huutokau-

palla sekä off-market myyntinä prosessi kestää keskimäärin kolmesta neljään kuu-

kautta. (Hordijk et al. 2008) 

 

Tyypillisesti rahastot, joiden sijoittajat ovat institutionaalisia sijoittajia, ovat luonteel-

taan suljettuja rahastoja. Vastaavasti yksityiset sijoittajat sijoittavat lähes pelkästään 

avoimiin rahastoihin. Viimeisten vuosien aikana myös institutionaalisille sijoittajille on 

luotu avoimia rahastoja. Suljettujen rahastojen exitointiin liittyvä riski on erilainen kuin 

avoimissa rahastoissa, joissa sijoittavat voivat vaihtua käytännössä milloin tahansa. 

Suljetuissa rahastoissa lähtökohtaisesti kaikki sijoittajat ovat mukana koko rahaston 

elinkaaren ajan. Suljetuissa rahastoissa sijoittajien pääomat sitoutuvat ja tuotot mak-

setaan kaikille sijoitussitoumusten suhteessa. Kohteet myydään rahaston elinkaaren 

lopussa ja senhetkinen markkinatilanne määrittää, saavuttaako rahasto tavoitellun 

tuoton. Sijoittajien on huomattu usein vähättelevän exitointiin liittyvää riskiä (Hoesli et 

al. 2008).  

 

3.4 Rahastojen arvonmääritys ja juridiset erot 
 

Kiinteistöt ovat luonteeltaan epälikvidejä ja niiden arvonmäärityksellä on suuri merki-

tys asuntorahastojen tuottoja laskettaessa. Rakli (2012) on määritellyt kiinteistön 

markkina-arvon seuraavasti: rahassa mitattava arvo, jolla omaisuus arvopäivänä 

vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja 

myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantun-

tevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Goslings et al. (1992) mukaan kiinteistöillä on 

kaksi hintaa: arviokirjan mukainen hinta ja markkina-arvo. Arviokirjan mukaisella hin-

nalla tarkoitetaan hintaa, joka perustuu tiettyihin arviointiperusteisiin. Markkina-arvo 

selviää vasta kohteen myyntihetkellä. Asuntorahastojen arvonmääritys riippuu niiden 

rakenteesta. Listaamattomien asuntorahastojen arvo muodostuu pelkästään niiden 
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sisältämien kiinteistöjen arvosta. Arvostuksessa rahaston arvoon ei vaikuta miten 

rahaston manageeraus on järjestetty, mihin rahasto on sijoittanut, minkälaiset rahoi-

tusmahdollisuudet rahastolla on, rahaston mahdolliset eturistiriidat, yleiskustannuk-

set tai muut rahastoon vaikuttavat tekijät. Ei-listatut ja julkisen kaupankäynnin koh-

teena olevat rahastot eroavat arvostusperiaatteiltaan edellä mainituista tekijöistä joh-

tuen. (Fisher 2002; Ennis 1996) Listattujen asuntorahastojen, joita Suomessa edus-

taa REIT-yhtiö arvo määritetään päivittäin pörssissä. 

 

Kiinteistörahastolain (KRL 2 §) määritelmän mukaan kiinteistö- ja asuntorahasto on 

julkinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa yksinomaisena tai 

pääasiallisena liiketoimintanaan kiinteistörahastotoimintaa. Kiinteistörahasto on vaih-

toehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Kiinteistö-

rahastolain mukaiset rahastot ovat REIT-yhtiötä, joita Suomessa on toistaiseksi pe-

rustettu yksi. Suomen ensimmäiset asuntorahastot olivat ammattimaisille sijoittajille 

suunnattuja kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja. Kevääseen 2016 mennessä 

Suomeen on perustettu neljä erikoissijoitusrahastomuotoista asuntorahastoa. Lisäksi 

Suomessa on olemassa yksityinen osakeyhtiömuotoinen asuntosijoitusyhtiö, johon 

myös varakkailla yksityishenkilöillä on mahdollisuus sijoittaa. Kaikki asuntorahastot 

toimivat samoilla markkinoilla riippumatta niiden yhtiömuodosta ja juridisesta raken-

teesta. Sijoittajien vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat kommandiittiyhtiömuotoi-

sissa rahastoissa. Erikoissijoitusrahastoissa sekä REIT-yhtiöissä yksittäisellä sijoitta-

jalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia rahaston tekemiin päätöksiin. Asuntorahastojen 

arvonmääritystavat eroavat toisistaan asuntojen yhtiömuodon johdosta. Erikoissijoi-

tusrahastojen osalta kiinteistöjen arvonmääritys on määritelty sijoitusrahastolaissa 

(SijRahL, 29.1.1999/48). Kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen osalta arvonmääri-

tyksestä on säädetty laissa vaihtoehtorahaston hoitajista (AIFML, 15.3.2014/162).  

REIT-yhtiöiden arvonmääritystä säätelee kiinteistörahastolaki (KRL 17 §). Asuntora-

hastoja ohjaava lainsäädäntö jättää kuitenkin useita eri vaihtoehtoja arvonmäärityk-

sen suorittamiselle. Ollakseen pätevä tulee kiinteistöarvioinnin tuottaa mahdollisim-

man oikea ja todenmukainen arvio kiinteistön markkina-arvosta (Pagourtzi 2003). 

Hall (2014) havaitsi suomalaisia asuntorahastoja käsittelevässä diplomityössään, 

että Suomessa yleisimmät asuntorahastojen käyttämät arviointimenetelmät ovat 

kauppa-arvomenetelmä ja tuottoarvomenetelmä. Kauppa-arvomenetelmällä saadun 

arvon havaittiin olevan jopa 20% suurempi kuin tuotto-arvomenetelmällä saatu arvo.  
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Arvonmäärityksen merkitys korostuu erityisesti avoimissa rahastoissa, joita ovat tyy-

pillisesti erikoissijoitusrahastot ja REIT-yhtiöt. Koska rahaston arvoa käytetään ra-

haston osakkeiden arvon kohde-etuutena, tulee arvioinnin olla läpinäkyvää ja heijas-

taa luotettavasti markkina-arvoa. Avoimiin rahastoihin sijoittaessa tulee sijoittajalla 

olla luottamus rahaston arvonmääritysprosessiin. Luottamus on edellytyksenä varo-

jen hankinnalle ja toimintaedellytyksien omaamiselle. (Skinner et al. 2005; Kaleva et 

al. 1995) Suljetuissa rahastoissa vastaavaa ongelmaa ei arvostuksen osalta muo-

dostu, sillä kaikilta sijoittajilta kutsutaan pääomat yhtäaikaisesti ja myös tuotot mak-

setaan kaikille sijoittajille yhtäaikaisesti. Kiinteistöomaisuuden arvonmääritykseen 

vaikuttaa myös yleinen taloustilanne. Fisher et al (1999) havaitsivat Yhdysvalloissa 

vuosina 1978-1998 tehtyjen kiinteistökauppojen pohjalta, että nousukaudella ar-

viokirjojen arvot olivat toteutuneita kauppahintoja matalammat ja laskukaudella ar-

viokirjojen arvot olivat toteutuneita kauppahintoja korkeammat.  

 

3.5 Aikaisempi tutkimus 
 
Kiinteistösijoittamista on tutkittu viimeisten vuosikymmenien aikana laajasti. Epäsuo-

ran kiinteistösijoittamisen suosion kasvun myötä on siihen liittyvä tutkimus lisäänty-

nyt. Epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen liittyvä tutkimus on keskittynyt kiinteistöra-

hastoihin ja erityisesti REIT-yhtiöihin.  

 

3.5.1 REIT-Yhtiöt 
 
Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. REIT-yhtiöiden osalta yksi yleisemmistä tutkimuk-

senaiheista on ollut kysymys, ovatko REIT-yhtiöt kiinteistösijoituksia vai pitäisikö niitä 

arvioida kuin osakesijoituksia. Morawski et al. (2008) tutkivat, tulisiko julkisesti listat-

tujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeita kohdella kiinteistösijoituksina vai pääomasi-

joituksina. Tutkimuksen kohteena oli sekä Yhdysvalloissa että Isossa-Britanniassa 

toimivia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä. Aineistona käytettiin listattujen kiinteistösi-

joitusyhtiöiden indeksejä. Osakkeiden ja listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden välillä 

havaittiin korrelaatiota sijoitusajan ollessa lyhyt. Korrelaatio oli kuitenkin vähentynyt 

viimeisten vuosien aikana. Sijoittajien suhtautuminen listattuihin kiinteistösijoitusyhti-

öihin on muuttunut ja niitä pidetään erillisenä sijoitusluokkana eikä niitä arvosteta 
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yhtenevästi muiden osakkeiden kanssa. Sijoitusajan ollessa pidempi muistuttavat 

listatut kiinteistösijoitusyhtiöt enemmän suoria kiinteistösijoituksia. Sijoitusajan pituu-

della on havaittu olevan vaikutusta korrelaatioon. Niskanen et al. (2010) tutkivat eu-

rooppalaisia REIT-yhtiöiden tuottoja vuosina 2006-2009 ja vertailivat niitä parhaiten 

sopiviin osakeindekseihin, joukkovelkaindekseihin sekä yhteen raaka-aineindeksiin. 

Tutkimuksessa havaittiin, että REIT-yhtiöiden ja osakeindeksien välillä oli havaitta-

vissa huomattavaa positiivista korrelaatiota. Joukkovelkakirjaindeksien välillä korre-

laatiot olivat negatiivisia. Suuren volatiliteetin vallitessa osakemarkkinoilla havaittiin 

REIT-yhtiöiden hajautushyötyjen heikkenevän entisestään.  

 

REIT-yhtiöiden tuottoja ja riskejä aikavälillä 1973-1987 ovat tutkineet Chan et al. 

(1990). Tutkimuksessa REIT-yhtiöistä muodostettiin tasapainotettu indeksi ja sitä 

verrattiin ennalta määriteltyihin makrotalouden muuttujiin sekä suljettuihin osakera-

hastoihin. REIT-yhtiöiden tuottoihin havaittiin vaikuttavan odottamaton inflaatiokehi-

tys, muutokset riskirakenteessa sekä korkomuutokset. Vaikutusten voimakkuus ver-

rattuna osakkeisiin yleisesti oli ainoastaan noin 60%. REIT-yhtiöiden voidaan sanoa 

olevan vähäriskisempiä kuin osakkeet yleensä. Mitä suurempi velkavipu REIT-

yhtiöillä on, sitä suurempi oli muuttujien vaikutus. Scott et al. (2005) ovat tutkineet 

REIT-yhtiöiden johtajille maksettavien palkkioiden ja heidän johtamiensa yhtiöiden 

tuottoja. Tutkimuksen kohteena oli 113 Yhdysvalloissa toimivaa REIT-yhtiötä. Tutki-

muksessa havaittiin, että mikäli REIT-yhtiöiden johtajien palkkiot nousevat suuriksi 

voi työteho laskea ja tämän seurauksen yhtiöiden suorituskyky saattaa kärsiä. 

 

Hoesli et al. (2008) näkemyksen mukaan suurin osa nykyisistä epäsuorista kiinteis-

tösijoitustuotteista on kehitetty nousujohteisten markkinoiden aikana. Rahastojen 

todellisista tuotoista on vielä olemassa rajoitetusti tietoa. Sijoittajan tulee ymmärtää, 

että tavoitetuotot voivat poiketa toteutuneista tuotoista. Sijoittajilla ei välttämättä ole 

tarkkaa tietoa tuotteiden kustannuksista ja riskeistä. Uusien epäsuorien kiinteistösi-

joitustuotteiden ja niihin liittyvien strategioiden toimintaa laskevien markkinoiden ti-

lanteessa on mahdotonta ennustaa. Sijoittajien tulisi huomioida tämä riski sijoitus-

päätöksiä tehdessään. Valitessa REIT-yhtiötä tulee kiinnittää huomiota pääomara-
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kenteeseen; mitä korkeampi velkaantumisaste REIT-yhtiöllä on, sitä korkeampi on 

sijoituksen systemaattinen riski (Dirk et al. 2012).  

 

Benefield et al. (2009) tutkivat hajautetun REIT-yhtiön sekä tiettyyn kiinteistösektoriin 

keskittyneen REIT-yhtiön kurssikehityksissä tapahtuneita eroja. Yli 75 % portfoliosta 

tiettyyn kiinteistösektoriin sijoittavat yhtiöt luokiteltiin keskittyneiksi yhtiöiksi. Vastaa-

vasti yhtiöt, jotka olivat sijoittaneet alle 75 % tiettyyn sektoriin, luokiteltiin hajautta-

neiksi. Tutkimuksessa havaittiin hajautetusti varansa sijoittaneiden REIT-yhtiöiden 

menestyneen paremmin kuin tiettyyn kiinteistösektoriin sijoittaneiden REIT-yhtiöiden. 

Tutkimuksessa havaittiin tiettyyn kiinteistösektoriin keskittyneiden REIT-yhtiöiden 

menestyneen paremmin silloin kun markkinaolosuhteet olivat epäsuotuisat. Brent et 

al. (2001) ovat määritelleet, että REIT-yhtiön strategia on fokusoitunut, jos sen sijoi-

tuksista 75% on samalla maantieteellisellä alueella tai samassa kiinteistösijoitusluo-

kassa. Gyorko et al. (1996) mukaan REIT-yhtiön toimintaan ja tuottoihin ei vaikuta se 

valitseeko rahasto fokusoidun vai hajautetun strategian. Capozza et al. (1995) ha-

vaitsivat tutkimuksessaan, että REIT-yhtiöiden kustannukset ovat pienemmät kun 

rahastolla on fokusoitunut strategia.  Jatkotutkimuksessa Capozza et al. (1998) pää-

tyivät kuitenkin tulokseen, että kulut ovat korkeammat vain silloin jos rahaston maan-

tieteellinen hajautus on suuri. 

 
REIT-yhtiöiden suosioon vaikuttaneita syitä ovat tutkineet Capozza et al. (2003) sekä 

Ooi et al. (2006). Capozza et al. (2003) mukaan merkittävin syy REIT-yhtiöiden suo-

sion ja mielenkiinnon kasvulle Yhdysvalloissa ovat muutokset toimintaympäristössä 

sekä siitä johtuva REIT-yhtiöiden lukumäärän ja tarjonnan kasvu. REIT-yhtiöitä kos-

kevaan lainsäädäntöön on tehty vuosikymmenten aikana useita merkittäviä muutok-

sia. Muutokset ovat mahdollistaneet markkinoiden kehittymisen nykyiseen muotoon-

sa. Muita menestykseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet REIT-markkinoiden läpinäky-

vyys ja matalat kustannukset verrattuna suoriin kiinteistösijoituksiin sekä tasaisesti 

maksettava osinko. REIT-yhtiöt ilmestyivät Aasian markkinoille 2000-luvun alussa ja 

ovat sen jälkeen kasvaneet merkittävään rooliin Aasian kiinteistömarkkinoilla. Ooi et 

al. (2006) ovat tutkineet syitä Aasian REIT-markkinoiden kasvuun. Aasiassa kiinteis-

tömarkkinat kärsivät vuoden 1997 talouskriisistä. Talouskriisin takia markkinoilta 

poistui merkittäviä määriä pääomaa. Talouskriisin johdosta pankkien omistukseen 
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siirtyi kiinteistöjä maksamattomien lainojen vakuuksina eivätkä pankit olleet enää 

kiinnostuneita rahoittamaan kiinteistöjä. REIT-yhtiöt tarjosivat kiinteistöjen omistajille 

uuden keinon kerätä pääomia ja rahoittaa kiinteistöinvestointeja. Lainsäädännön 

tuoma läpinäkyvyys toi myös ulkomaalaisia toimijoita Aasian markkinoille. Yksityisiä 

suljettuja rahastoja saatiin exitoitua muodostamalla niistä REIT-yhtiö ja myymällä 

osakkeita. REIT-yhtiöiden suosiota lisäsi niiden tarjoama noin 4-5% vuotuinen osin-

kotuotto. Osingosta saatava tuotto oli moninkertainen lähellä nollaa olleisiin pankkien 

talletuskorkoihin verrattuna. Suurimpana haasteena toimivien REIT-markkinoiden 

luomiselle oli saada lainsäädäntö mahdollistamaan ne verotehokkaalla tavalla. Aasi-

assa oli jo aikaisemmin olemassa listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä, joilla oli näyttöä 

tuotoista pitkältä aikaväliltä. REIT-yhtiöiden tuli kehittää tarina, jolla ne pystyivät kil-

pailemaan pääomista muiden kiinteistösijoitusyhtiöiden kanssa. 

 

Anderson et al. (2002) ovat tutkineet REIT-yhtiöiden toiminnan teknistä tehokkuutta 

sekä suuruuden ekonomiaa. Tutkimusaineistona olivat kaikki Yhdysvalloissa toimivat 

REIT-yhtiöt vuosina 1992-1996. REIT-yhtiöiden havaittiin toimivan teknisesti epäte-

hokkaasti ja niiden olisi mahdollista lisätä tehokkuuttansa kokoansa kasvattamalla. 

Tehokkuuteen vaikuttivat erityisesti vieraan pääoman käyttö, sijoitusten hajautus se-

kä manageroinnin järjestäminen. Vieraan pääoman määrän kasvattaminen vähentää 

REIT-yhtiön teknistä tehokkuutta. Keskittyminen tiettyyn markkina-alueeseen mah-

dollistaa tehokkaamman toiminnan, mutta sen seurauksena kyky kasvaa ja hyötyä 

suuruuden ekonomiasta kärsii. REIT-yhtiöt, jotka hoitivat manageroinnin sisäisesti, 

olivat tehokkaampia kuin yhtiöt, jotka olivat ulkoistaneet manageerauksen.  

 

Nuray et al. (2013) tutkivat REIT-yhtiöiden kiinteistöistä maksamia preemioita verrat-

tuna muihin toimijoihin markkinoilla. Tutkimuksen aineistona oli seitsemässä Yhdys-

valtain piirikunnassa tehdyt transaktiot vuosina 1989 – 2007. REIT-yhtiöiden havait-

tiin maksavan hankkimistaan kiinteistöistään jopa 6,4 % preemion verrattuna muihin 

toimijoihin. Korkeammalle hinnalle havaittiin kaksi selittävää tekijää. REIT-yhtiöt saa-

vat pääomia halvemmalla kuin muut toimijat sekä joutuvat kiirehtimään päätöksente-

ossa. Kiirettä aiheuttavat ulkoisesta säätelystä johtuvat aikarajat sekä sisäiset kan-

nustimet pääomien sijoittamisessa. REIT-yhtiöillä on tyypillisesti tietty aikaraja, jonka 

sisällä sen tulee sijoittaa keräämänsä pääomat. REIT-yhtiöt saavat veroetua verrat-

tuna muihin toimijoihin. Markkinoilla olevien REIT-yhtiöiden lukumäärällä voi myös 



46 
 

 

olla vaikutusta maksettavan preemion määrään. Mitä suurempi REIT-yhtiö on, sitä 

suurempi oli sen maksama preemio. 

 

3.5.2 Tuotot, strategia ja riski 
 
Hoesli et al. (2004) ovat tutkineet kiinteistösijoitusten tarjoamia hyötyjä hajautetussa 

sijoitusportfoliossa. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään optimaalinen kiinteistöallokaa-

tio sekä tutkittiin, mitä vaikutuksia ulkomaille tehdyillä sijoituksilla sekä vivutuksella 

on tuottoihin ja allokaatiosta saatavaan hyötyyn. Tutkimuksessa käytettiin aineistoa 

seitsemästä eri maasta vuosilta 1987-2001. Optimaalinen allokaatio vaihtelee salkun 

riskin, sijoitusten hajautuksen sekä vivutuksen määrän perusteella. Optimaalinen 

kiinteistöallokaatio on tyypillisesti 15-25%. Hoesli et al. (2008) tutkivat kiinteistöport-

folioiden strategioita sekä kiinteistöliiketoimintaan liittyviä tuoteinnovaatioita Euroo-

passa. Euroopan kiinteistömarkkinoista noin kaksi kolmasosaa on valtioiden sekä 

käyttäjäomistajien omistuksessa. Tulevaisuudessa valtioiden ja kuntien uskotaan 

myyvän omistustaan yksityisille toimijoilla saadakseen pääomia muihin investointei-

hin. 

 

Cotter et al. (2015) ovat tutkineet asuntoihin sijoittajien REIT-yhtiöiden ja yksityisten 

asuntomarkkinoiden eroja Yhdysvalloissa. Asuntoihin sijoittavien REIT-yhtiöiden 

suosio on ollut Yhdysvalloissa kasvussa kolmenkymmenvuoden ajan. Asuntoihin 

sijoittavien REIT-yhtiöiden markkina-arvot ovat nousseet Yhdysvalloissa vuoden 

1990 96,5 miljoonasta eurosta 15,2 miljardiin dollariin vuonna 2009. Tutkimuksessa 

selvitettiin REIT-yhtiöiden tuottoja, riskejä ja jakaumaa. REIT-yhtiöillä havaittiin ole-

van matalampi markkinariski kuin S&P500-indeksillä, mutta niiden volatiliteetti oli 

yhtenevä. Riski oli kuitenkin kasvanut merkittävästi vuosina 2005-2009. Muutoksen 

takana oli finanssikriisi ja sen vaikutukset asuntomarkkinoille. REIT-yhtiöiden volatili-

teetti oli selkeästi korkeampi kuin asuntomarkkinoilla yleisesti. REIT-yhtiöiden volatili-

teettiin vaikuttaa käytetyn vivutuksen määrä. Yhdysvalloissa vivutuksen havaittiin 

olevan keskimäärin noin 50%. Tutkimuksessa havaittiin, että REIT-yhtiöiden histori-

allisen tuottojen avulla pystytään osittain ennustamaan niiden tulevia tuottoja. Yksi-

tyisten asuntomarkkinoiden tulevaisuutta ei REIT-yhtiöiden historiallisen tuottojen 

avulla pystytty ennustamaan. Sama päti myös toisinpäin. Yksityisten asuntomarkki-

noiden historiallisten tuottojen avulla pystytään osittain ennustamaan niiden kehitys-
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tä, mutta ei REIT-yhtiöiden tulevaisuutta. Asuntoihin sijoittavien REIT-yhtiöiden tuotot 

olivat kolmenkymmenen vuoden vertailussa noin kolme kertaa suuremmat kuin yksi-

tyisten asuntomarkkinoiden tuotot. REIT-yhtiöiden arvojen havaittiin määräytyvän 

sijoittajien tulevaisuuden odotusten perusteella. Yksityisillä asuntomarkkinoilla paino-

tetaan mennyttä ja toteutuneita tapahtumia.  

 

Osakekurssien ja suorien kiinteistösijoitusten arvojen välistä yhteyttä ovat tutkineet 

Quan et al. (1999). Tutkimuksen kohteena oli osakekurssien ja kiinteistöjen arvojen 

sekä vuokrien kehitys seitsemässätoista maassa neljäntoista vuoden aikana. Kiin-

teistöjen arvojenkehitykseen huomattiin vaikuttavan erityisesti bruttokansantuotteen 

kasvun. Kiinteistöjen nähtiin antavan pitkällä aikavälillä suojaa inflaatiota vastaan. 

Lyhyellä aikavälillä kiinteistöjen ei nähty tarjoavan merkittävää suojaa inflaatiota vas-

taan. Aikaisemmissa yksittäisiin maihin keskittyneissä tutkimuksissa (Ibbotson et  al. 

1986; Eichholtz et al. 1996) kiinteistöjen ja osakeindeksien välillä on havaittu ainoas-

taan matalaa korrelaatiota, mikä on osittain yllättävää. Molemmat ovat alttiita muu-

toksille yleisessä taloustilanteessa ja erityisesti korkomarkkinoissa. Quan et al. 

(1999) havaitsivat kiinteistöjen, vuokrien ja osakemarkkinoiden kehityksen välillä 

merkittävää korrelaatiota. Aikaisemmista tutkimuksista poikkeavan tuloksen voidaan 

arvioida johtuvan laajemmasta maantieteellisestä datasta sekä pidemmästä tarkas-

teluvälistä.  

 

Booth et al. (2004) ovat tutkineet suorien kiinteistösijoitusten ja epäsuorien kiinteistö-

sijoitusten tuottojen välistä yhteyttä. Kehityksestä huolimatta suorien kiinteistösijoi-

tusten markkinoista saatava tieto on yhä joillain markkinoilla paikoitellen puutteellista 

ja sen luotettavuus on kyseenalaista. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, pysty-

täänkö epäsuorien kiinteistösijoitusten tuottojen avulla ennustamaan ja ymmärtä-

mään paremmin suoria kiinteistömarkkinoita. Suorien kiinteistösijoitusten tuottoihin 

vaikuttaa merkittävästi niiden arvonmääritys. Hintoja ei määritellä markkinoilla vaan 

ne tehdään arvonmäärittäjän toimesta. Joissain tilanteissa hintoja voidaan siloitella, 

jotta päästään haluttuun tulokseen. Epäsuorat kiinteistösijoitukset ovat tyypillisesti 

voimakkaammin vivutettuja kuin suorat kiinteistösijoitukset. Vivutuksen vaikutuksen 

eliminoimalla pystytään epäsuorien kiinteistösijoitusten avulla ymmärtämään suorien 

kiinteistömarkkinoiden toimintaa ja suoriutumista.  
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Cheong et al. (2011) tutkivat kiinteistösijoittamisessa koetun riskin yhteyttä yleiseen 

markkinoilla koettuun riskiin. Tutkimus suoritettiin Isossa-Britanniassa vuosina 1990-

2010 kootulla datalla ja erityinen painopiste oli finanssikriisillä ja sen jälkeisillä vuosil-

la. Tutkimuksessa havaittiin, että finanssisektorin volatiliteetti toimii ajavana tekijänä 

myös muussa markkinassa tapahtuvalle volatiliteetille. Kiinteistösektorin todettiin 

olevan yksi avaintekijöistä finanssisektorin ja muun markkinan välisessä yhteydessä. 

Yhteys oli tarkastelujakson aikana voimakkaimmillaan finanssikriisiä edeltävinä vuo-

sina. Valvovat viranomaiset sekä markkinatoimijat voivat päätellä kiinteistömarkki-

noilla tapahtuvien muutosten perusteella muita markkinoita kohtaavaa epävarmuutta.  

 

Kiinteistösijoittaminen on pääomaa vaativaa liiketoimintaa ja yksi menestyksekkään 

toiminnan edellytyksistä on kassavarojen tehokas käyttö. Erityisesti tilanne koskee 

REIT-yhtiöitä, joiden toimintaa säädellään tarkasti lainsäädännössä. Ghosh et al. 

(2012) ovat tutkineet kassavarojen määrän vaikutusta REIT-yhtiöiden suoriutumi-

seen. Vapaan kassavirran hypoteesin mukaan omaa etua tavoittelevilla johtajilla, 

joiden palkkiot ovat sidottu yrityksen koon kasvattamiseen, on taipumus kasvattaa 

yrityksen kokoa vaikka se saattaisi tuhota osakasarvoa. Kiinteistömarkkinoilla kysei-

nen ongelma on pienempi kuin muilla toimialoilla. REIT-yhtiöt, joilla on runsaasti kä-

teistä käytettävissä, eivät ole muista toimialoista poiketen todennäköisempiä teke-

mään yrityskauppoja eivätkä niiden tekemät yrityskaupat ole markkina-arvoa alenta-

via. REIT-yhtiöt, joilla on käteistä käytettävissä ja joiden johto on eriytetty omistajista, 

ovat todennäköisempiä tekemään tarjouksia kohteista. Tarjoaminen ei kuitenkaan 

välttämättä johda kaupantekoon.  

 

Kiinteistösijoitukseen liittyvää päätöksentekoprosessia on tutkittu laajasti. Webb et al. 

(1987) ovat tutkineet päätöksentekoprosessia tuottolaskelmien kautta. Sijoituskoh-

teen tunnistamisen jälkeen tulee sijoittajan analysoida sijoituksen tuottorakennetta. 

Erityistä huomiota tuottolaskelmien laadinnassa tulisi kiinnittää siihen, mille aikavälil-

le laskelmat laaditaan. Tuottolaskelma on mahdollista laatia ainoastaan sijoituksen 

aiotulle pitoajalle, mutta usein laskelmia laaditaan paljon pidemmälle. Kiinteistösijoi-

tukset saattavat olla markkinatilanteesta tai kokonsa puolesta hyvin vaikeasti rea-

lisoitavissa oleva kokonaisuus verrattuna johonkin toiseen sijoitusinstrumenttiin. Far-

ragher et al.(2008) ovat korostaneet strategian määrittämisen tärkeyttä sijoituspää-

töksiä tehdessä. Selkeä strategia ja tavoitteiden asettaminen helpottavat keskittymis-
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tä oikeisiin investointikohteisiin. Ennen sijoituskohteiden etsintää sijoittajilla tulee olla 

vahvistettu sijoitussuunnitelma tai sijoitusstrategia, jonka mukaisia kohteita lähte-

mään etsimään. Strategiassa tulisi määrittää myös tavoiteltu tuottotaso sekä riskit 

jotka voidaan ottaa. 

 

3.5.1 Likviditeetti 
 
Likviditeetti nousee esille jatkuvasti kiinteistösijoittamista käsittelevässä kirjallisuu-

dessa. Hordijk et al. (2008) mukaan likviditeettiriski on sitä pienempi mitä kauemmin 

kiinteistö omistetaan. Likviditeettiriski voidaan jakaa viiteen eri tekijään: 

1. Transaktioprosessiin liittyvä riski 

2. Arvonmäärityksen tarkkuuteen liittyvä riski 

3. Tuottoihin liittyvä riski (vuokrat) 

4. Heterogeenisyyteen liittyvä riski, kiinteistöt ovat kaikki erilaisia 

5. Vaihtoehtoiskustannuksen riski 

Kiinteistösijoittamiseen liittyvistä riskeistä johtuen osa tehdyistä sijoituksista tulee 

olemaan tappiollisia. Tappioiden käsittely on suuressa roolissa menestyksekkäässä 

kiinteistösijoitustoiminnassa. Neoklassisessa taloustieteessä teoria tappioiden vält-

tämisestä perustuu ajatukseen, että yksilöt arvostavat samansuuruista tappiota 

enemmän kuin samansuuruista voittoa. Prospektoriteorian mukaan yksilöiden tappi-

oiden välttämisen halu ajaa heidät jopa tilanteisiin, joissa voivat tappiolla ollessaan 

ottaa riskejä, joiden ottamista ei tapahtuisi, mikäli he olisivat voitolla. (Bokhari et al. 

2011; Kahneman et al. 1979) Bokhari et al. (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

tappioiden välttäminen saattaa olla syy kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyy-

meihin. Kiinteistöjen omistajat eivät halua myydä omistamiaan kiinteistöjä tappiolla. 

Voitollisen sijoituksen tehneet sijoittajat hinnoittelivat pyyntihinnan tyypillisesti mata-

lammaksi kuin olisivat tavallisesti tehneet. Vastaavasti tappiollisen sijoitusten osalta 

sijoittajat pyrkivät hinnoittelemaan pyyntihintansa ylihintaiseksi. Tappioiden välttämi-

nen johtaa pidempiin myyntiaikoihin ja suurempiin transaktiokustannuksiin. 

Asuntomarkkinoiden likviditeettiä on tutkinut Krainer (2001). Asuntomarkkinat voi-

daan jakaa ”kuumiin” ja ”kylmiin” markkinoihin. Kuumassa markkinassa hinnat ovat 
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tavallista korkeammat, myyntiajat lyhyitä ja kauppaa tehdään tavallista enemmän. 

Kylmässä markkinassa hinnat laskevat, myyntiajat ovat pitkiä ja kauppamäärät ovat 

tavallista matalampia. Mitä enemmän asuntoa varten on otettu lainaa, sitä pidempi 

sen myyntiaika on. Korkeampi lainoitusaste johtaa yleensä myös korkeampaan 

myyntihintaan.  

 

Wei et al. (2012) ovat tutkineet miten sijoittajat arvostavat REIT-yhtiöitä verrattuna 

muihin omaisuusluokkiin. Tutkimuksessa käytettiin dataa 165 REIT-yhtiöstä sekä 

3215 teollisuusyrityksestä vuosilta 1986-2010. REIT-yhtiöt olivat kooltaan pienempiä, 

niiden osakkeilla käytiin vähemmän kauppaa, ne maksoivat suurempia osinkoja ja 

käyttävät toiminnassaan enemmän vierasta pääomaa kuin teollisuusyritykset keski-

määrin. REIT-yhtiöllä havaittiin olevan suurempi riski kassavirtaan liittyen kuin teolli-

suusyrityksillä keskimäärin. Mitä pienemmästä REIT-yhtiöstä oli kyse, sitä suurempi 

oli riski. REIT-yhtiöiden tulee jakaa tietty osuus verotettavasta tuloksesta omistajille, 

joten niiden osakekurssien voitaisiin olettaa oleva herkkiä reagoimaan kassavirtaan 

vaikuttaviin uutisiin.  

 

Kiinteistösijoittamiseen liittyvää likviditeettiriskiä ovat tutkineet Cheng et al. (2013). 

Likviditeetti ja erityisesti sen puute on merkittävä tekijä sijoituksen riskiä määritettä-

essä. Kiinteistömarkkinoiden syklisyydestä johtuen likviditeettiriskissä on vaihtelua 

jatkuvasti. Laskevien markkinoiden aikaan likviditeettiriskin on havaittu olevan suu-

rimmillaan. Likvideettiä mitataan tyypillisesti perustuen aikaan, joka sijoitukseen rea-

lisoimiseen kuluu. Kiinteistöjen osalta tämä voidaan osittain kyseenalaistaa, sillä niil-

le löytyy ostaja nopeasti, mikäli hinta on riittävän alhainen. Kiinteistöistä ei kuiten-

kaan saada tällöin niiden todellista markkinahintaa. Anglin (2006) on tutkinut kiinteis-

töjen arvoja, likviditeettiä ja hintakuplien muodostumista muuttuvassa markkinatilan-

teessa. Yksi havaittavista tekijöistä asuntojen hintakuplien muodostumisessa on, että 

hintojen nousu perustuu tulevaan hinnannousuun liittyviin odotuksiin. Hinnoissa ta-

pahtuvat muutokset vaihtelevat riippuen asuntokuplan vaiheesta. Jossain vaiheessa 

nämä odotukset eivät toteudu ja asuntokuplat puhkeavat.   
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4. EMPIIRINEN TUTKIMUS ASUNTORAHASTOISTA 
SUOMESSA 
 

4.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksen empiriaosuus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusmene-

telmänä käytettiin haastatteluja. Lisäksi haastatelluilta sekä julkisista lähteistä saatiin 

käyttöön materiaalia, joita hyödynnettiin empiirisessä osiossa. Materiaali on eritelty 

aineistoluettelossa. Tutkimuksen aluksi ennen haastattelujen suorittamista tutkija 

tutustui asuntorahastoja tarjoavien toimijoiden tuottamiin materiaaleihin sekä asunto-

rahastoja koskevaan lainsäädäntöön. Lainsäädäntö asettaa raamit Suomessa toimi-

ville asuntorahastoille ja sen syvällinen ymmärtäminen on edellytyksenä rahastoista 

tehtävän tutkimuksen suorittamiselle. Tutkija on työskennellyt asuntorahastojen pa-

rissa kahdessa eri työtehtävässä noin viiden vuoden ajan. Työhistoriasta johtuen 

tutkijalle on muodostunut laajat kontaktit alalla toimiviin tahoihin. Tutkimuksen aihe 

valikoitui tutkijan omasta mielenkiinnosta johtuen eikä tutkijan työnantajalla tai mil-

lään muulla taholla ollut vaikutusta tutkittavaan aiheeseen tai tutkimustuloksiin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään tyypillisesti pieneen määrään tapauksia ja 

niitä pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Laadullisessa tutki-

muksessa kriteerinä työlle on määrän sijaan sen laatu. Tyypillistä laadulliselle tutki-

mukselle on hypoteesittomuus. Tutkijalla ei ole tutkimuskohteesta tai tutkimuksen 

tuloksista lukkoonlyötyjä ennakko-oletuksia. Tutkijan on suotavaa kehitellä itselleen 

arvauksia siitä mitä työ tuo tullessaan. (Eskola et al. 2003) Tutkimuksessa haastatel-

tiin pieni määrä kyseisen alan ammattilaisia. Haastatellut edustivat useita eri toimijoi-

ta, jotta tutkittavasta ilmiöstä saatiin kattava ja mahdollisimman laadukas kuva. Tutki-

ja on toiminut alalla usean vuoden ajan. Työtä ei ohjannut hänen omat näkemyksen-

sä vaan tutkimustulokset perustuvat täysin haastateltujen näkemyksiin ja kokemuk-

siin. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohde on yleensä tunnistettavissa, vaik-

ka sitä ei työssä mainittaisi. Tunnistettavuuden vuoksi tulee tutkijan huomioida se, 

että työstä ei aiheudu tutkittavalle vahinkoa. Mikäli tutkijan ja tutkittavan välillä ei ole 
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riittävää luottamusta, on olemassa riski, että tutkittavat eivät kerro kaikkea oleellista 

tai mahdollisesti vääristelevät asioita, jotta tutkimuksen tuloksia ei pystyttäisi käyttä-

mään heitä vastaan. Tässä tapauksessa puhutaan eettisyys- ja luottamuksellisuus-

harkinnasta. (Koskinen et al. 2005) Tutkimuksessa ei mainita haastateltavia nimeltä, 

eikä työssä käsitellä haastateltavien kannalta haitallista aineistoa. Tutkimuksessa 

haastateltuja henkilöitä ei pystytä ulkopuolisten toimesta yksilöimään. Tämä oli myös 

haastateltujen tiedossa. Anonymiteetin johdosta haastatelluille ei voi aiheutua tutki-

muksesta haittaa. Tutkijan ja haastateltavien välille on syntynyt aikaisemman yhteis-

työn aikana luottamussuhde, joten haastateltavien voidaan olettaa puhuneen totuu-

denmukaisesti.  

 

4.1.1 Haastattelut ja empiirinen aineisto 
 

Haastattelu on Suomessa yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa. Tavoite on selvit-

tää mitä jollakulla on mielessään. Haastattelun voidaan katsoa olevan keskustelua, 

johon haastattelija tekee aloitteen ja jota hän johdattelee. (Eskola et al. 2003, 85) 

Tutkimushaastattelumenetelmät jaetaan eri luokkiin niiden strukturointiasteen perus-

teella. Haastattelutyypeistä strukturoiduin on lomakehaastattelu. Siinä kysymykset 

ovat ennalta määritelty, kaikilta haastateltavilta kysytään samat kysymykset ja sa-

massa järjestyksessä. Lomakehaastattelun vastakohta on strukturoimaton haastatte-

lu. Strukturoimaton haastattelu on keskustelunomainen, kysymykset ovat avoimia ja 

haastateltavan päätehtävänä on ohjata haastattelun kulkua haastateltavan antamien 

vastausten mukaan ja syventää vastauksia. Lomakehaastattelun ja strukturoimatto-

man haastattelun välissä on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelumalli, jota kutsu-

taan myös teemahaastatteluksi. Puolistrukturoidun haastattelun ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi kaikille haastateltaville yhtenevä kysymysrunko ja avoin vastaustila. 

(Hirsjärvi et al. 2009) Koska asuntorahastot ovat melko uusi aihe, on haastateltavien 

haluttu tuovan esiin monipuolisesti havaintojaan ja kokemuksiaan siitä miten asunto-

rahastot ovat vaikuttaneet Suomen asuntomarkkinoihin.  

 

Tutkimuksessa päädyttiin puolistrukturoituun teemahaastatteluun siksi, että lomake-

haastattelu rajaisi aiheen käsittelyä liikaa. Avoimessa ja täysin strukturoimattomassa 

haastattelutavassa ei haastattelijalla olisi mahdollisuutta ohjata aiheen käsittelyä teo-
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riaosion perusteella relevantteihin teemoihin. Tutkimuksessa haastatteluja varten 

muodostettiin haastattelurungot (liitteet 1-3). Haastattelurungot muodostettiin teo-

riaosuuden pohjalta. Kaikkien haastateltujen kanssa ei käsitelty jokaista haastattelu-

rungossa olevaa asiaa. Haastattelujen sisältöön vaikuttivat kunkin haastatellun taus-

ta, työnkuva ja rooli asuntorahastojen parissa. Haastatteluissa pyrittiin keskittymään 

kunkin haastatellun erityisosaamisalueeseen kuitenkin niin, että asiaa käsiteltiin 

mahdollisimman laajasti. Haastateltaville toimitettiin ennen haastatteluja tieto haas-

tattelussa läpikäytävistä aihepiireistä. Varsinaista haastattelurunkoa haastateltaville 

ei lähetetty etukäteen. Haastattelut suoritettiin joko haastatellun kanssa kahden kes-

ken tilaisuutta varten järjestetystä tilassa tai puhelimitse, mikäli haastattelua ei ollut 

mahdollista järjestää kasvotusten. Haastattelut nauhoitettiin, mikäli se oli mahdollis-

ta. Haastattelujen käsittelytapa käytiin läpi kaikkien haastateltavien kanssa ja kaikki 

hyväksyivät sen. Haastattelujen nauhoittaminen ei ollut mahdollista kaikissa tilan-

teissa ja näiden osalta haastattelija laati haastattelusta muistiinpanot. Haastatellut 

henkilöt on esitelty taulukossa 3. Tarkemmat tiedot haastatteluista on esitetty aineis-

toluettelossa. 

 

Taulukko 3. Tiedot haastatelluista henkilöistä.  

 

 
 
 

Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahtatoista asiantuntijaa, jotka ovat toimineet 

joko suoraan tai välillisesti asuntorahastojen parissa. Haastateltavat voidaan jakaa 

managereihin, sijoittajiin, rahastojen myyjiin, neuvonantajiin sekä rakennusliikkeiden 

edustajiin. Kustakin ryhmästä haastateltiin vähintään kahta henkilöä. Lisäksi haasta-

Nimike Sektori Työkokemus Koulutus
Juristi Juridiset palvelut 5-10 vuotta Juristi

Analyytikko Sijoittaja 5-10 vuotta DI
Asiamies Sijoittaja 15-20 vuotta KTM
Johtaja Manageri 15-20 vuotta Juristi

Salkunhoitaja Manageri 5-10 vuotta KTM
Asiantuntija Manageri 5-10 vuotta Tradenomi

Toimitusjohtaja Rakennusliike 15-20 vuotta Juristi
Aluejohtaja Rakennusliike 20-25 vuotta DI

Toimitusjohtaja Neuvonantaja 10-15 vuotta KTM
Analyytikko Neuvonantaja 5-10 vuotta KTM

Myyntijohtaja Rahastojen myynti 15-20 vuotta Juristi
Asiakkuussjohtaja Rahastojen myynti 10-15 vuotta KTM
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teltiin juristia, joka ei työskentele asuntorahastojen parissa. Juristin haastattelu suori-

tettiin ensimmäiseksi ja siinä painopiste oli lainsäädännön Suomessa mahdollistami-

en asuntorahastotyyppien syvällisessä läpikäymisessä. Managerilla tarkoitetaan 

henkilöä, joka vastaa asuntorahaston hallinnoimisesta. Sijoittajalla tarkoitetaan insti-

tutionaalisen sijoittajan edustajaa, jonka työnantaja on sijoittanut asuntorahastoihin. 

Rahastojen myyjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työkseen myy rahastotuotteita joko 

institutionaalisille sijoittajille tai yksityishenkilöille. Neuvonantajalla tarkoitetaan henki-

löä joka toimii neuvonantajana tai välittäjänä kiinteistötransaktioissa. Rakennusliik-

keen edustajalla tarkoitetaan rakennusliikkeen johdossa toimivaa tahoa, jonka edus-

tama yritys on myynyt kohteita asuntorahastoille. Yksityishenkilöitä ei haastateltu, 

koska haluttiin luoda näkemys asuntorahastomarkkinoista alan asiantuntijoiden lau-

suntojen pohjalta. Haastateltavat ovat koulutukseltaan tradenomeja, kauppatieteiden 

maistereita, diplomi-insinöörejä tai juristeja ja kaikilla on useiden vuosien kokemus 

alalta. Haastattelut suoritettiin tammi-syyskuussa vuonna 2016. Haastattelut kestivät 

30-50min. Kaikille haastatteluille oli varattu aikaa vähintään yksi tunti, joten kaikissa 

haastatteluissa pystyttiin käymään perusteellisesti läpi kaikki haastattelurunkojen 

mukaiset asiat. Muutaman haastattelun osalta tutkija oli haastattelun jälkeen yhtey-

dessä haastateltavaan pyytääkseen tarkennuksia haastatteluissa keskusteltuihin 

asioihin. Nämä yhteydenotot tehtiin sen varmistamiseksi, että tutkija oli ymmärtänyt 

haastateltavan näkemyksen oikein. 

 

Haastateltavien lukumäärää ei oltu lyöty etukäteen lukkoon. Kaikista ryhmistä olisi 

ollut mahdollista haastatella 1-3 henkilöä. Managereita ja juridisten palveluiden edus-

tajia lukuun ottamatta haastateltujen lukumääräksi muodostui kaksi per kategoria. 

Managereita haastateltiin kolme kappaletta. Päätös haastateltavien määrästä johtui 

siitä, että haastateltavien vastaukset alkoivat toistaa toisiaan, eikä uusilla haastatte-

luilla enää koettu saatavan uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Puhutaan aineis-

ton kyllääntymisestä eli saturaatiosta (Hirsjärvi et al. 2009). Haastatteluiden tulokset 

esitetään anonyymisti. Haastateltaviin viitataan esim. muodossa sijoittaja tai mana-

geri. Haastattelijoiden edustamia yrityksiä ei tuoda tutkimuksessa esille. Haastattelu-

jen suorittamisella nimettömästi on pyritty saamaan haastateltavat kertomaan ilmiös-

tä avoimesti ja totuudenmukaisesti. Haastateltavilta on pyritty saamaan kommentteja 

myös asuntorahastojen mahdollisista huonoista puolista. Negatiivisten kommenttien 

antaminen voisi olla haastavaa, mikäli kommentit annettaisiin omalla nimellä. Kaikki 
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haastateltavat eivät välttämättä olisi osallistuneet tutkimukseen, mikäli heille ei olisi 

voinut taata anonymiteettiä. 

 

Aineiston analyysi suoritettiin käymällä haastatteluissa tehdyt muistiinpanot sekä 

nauhoitukset läpi useaan kertaan, jotta niistä saatiin perusteellinen ja kattava koko-

naiskuva. Empiirisen aineiston analyysia suoritettiin heti ensimmäisten haastattelujen 

suorittamisesta lähtien. Tämä oli tutkijan mielestä tehokkaampi toimintapa kuin se, 

että kaikki haastattelut olisi analysoitu kerralla viimeisen haastattelun jälkeen. Haas-

tateltujen kokemuksia ja havaintoja verrattiin myös julkisista lähteistä saatuihin mate-

riaaleihin, joista oleellisimpia olivat rahastojen julkaisemat katsaukset ja tiedotteet 

sekä asuntorahastojen kaupparekisteritiedot. Haastatteluissa kerätty aineisto pyrittiin 

jakamaan teemoihin, jonka mukaista jakoa kappaleet 4.2 – 4.10 noudattavat. Tee-

mat valikoituivat teoriaosuuden sekä haastatteluissa merkittävimmiksi koettujen asi-

oiden perusteella. Teemoja muodostui yhteensä yhdeksän. Ensimmäiseksi keskityt-

tiin asuntorahastomarkkinoiden tilanteeseen yleisesti. Seuraavaksi pyrittiin selvittä-

mään lainsäädännön Suomessa mahdollistamat asuntorahastomuodot, jotta alan 

toimintaedellytyksistä verrattuna kansainvälisiin markkinoihin saataisiin selkeä kuva. 

Seuraavaksi keskityttiin asuntorahastomarkkinoiden kehitykseen. Tämän jälkeen 

vuorossa oli kiristyneiden viranomaisvaatimusten vaikutukset markkinoihin sekä 

asuntorahastoja kohdanneet haasteet. Seuraavat teemat olivat asuntorahastojen 

vaikutukset markkinoihin sekä asuntorahastojen tarjoamat hyödyt ja tuotot. Viimei-

siksi teemoiksi muodostuivat taloustilanteen vaikutus ja rahastojen exitointien suorit-

taminen sekä asuntorahastojen tulevaisuudennäkymät.  

 

4.1.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Yleistettävyys kertoo, kuinka hyvin tutkimuksen otos kuvaa tutkimuksen kohderyh-

mää yleisesti. Yleistettävyyden tärkein kriteeri on aineiston järkevä kokoaminen. 

Haastateltavien valinnassa on huomioitava, että heillä olisi suhteellisen samanlainen 

kokemusmaailma ja he omaisivat tietoa tutkimuksen aiheesta. (Eskola et al. 1998) 

Haastattelututkimuksessa saatiin kattava kuva asuntorahastomarkkinoista. Haasta-

teltavat edustivat kattavaa otosta asuntorahastoilla toimivista tahoista. 
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston käsittelyn 

ja tutkimusanalyysin luotettavuutta ja johdonmukaisuutta. Reliabiliteetti ilmaisee sen, 

miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliaabeli-

na aineiston tulkintaa voidaan pitää silloin kuin aineistossa ei ole ristiriitaisuuksia. 

Myös tutkimuksen toteuttaminen ulkopuolisen rahoittajan tilaamana saattaa vaikuttaa 

tutkimuksen reliabiliteettiin. (Koskinen et al. 2005; Tilastokeskus 2016b; Saaranen-

Kauppinen et al. 2006; Eskola et al. 2003) Validiteetilla tarkoitetaan sitä onko tutki-

mus pätevä. Validiteetilla ilmaistaan miten hyvin tutkimuksessa käytetty tutkimusme-

netelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata. 

Onko tutkimustyö tehty kokonaisuus huomioiden ja ovatko saadut tulokset oikeita. 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy aina virheen mahdollisuus. Kysymykset voivat olla 

väärin aseteltuja tai tutkijan päättelyt virheellisiä. (Hirsijärvi et al. 2008) Tutkimuksen 

empiriaosion aineisto on kerätty suurimmalta osalta haastatteluilla. Haastattelujen 

avulla kerätyn datan validiteettia on vaikea arvioida, sillä johtopäätökset perustuvat 

aina tutkijan johtopäätöksiin. Haastattelut nauhoitettiin mahdollisuuksien mukaan, 

jotta niiden tulkinta olisi mahdollisimman luotettavaa. Haastateltavien antamat vasta-

ukset ovat kaikissa tapauksissa heidän omia henkilökohtaisia mielipiteitään. Haastat-

teluiden lisäksi aineistoa on kerätty julkisista lähteistä, kuten asuntorahastoja tarjoa-

vien yritysten kotisivuilta, yritysten julkaisemista markkinointimateriaaleista ja katsa-

uksista sekä kaupparekisteristä. Haastatelluilta saatuja materiaaleja on käytetty hy-

väksi tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen otantaa voidaan pitää kyseiseen tutkimukseen riittävänä. Isompi otanta 

voisi tuoda uusia näkökulmia ja mahdollistaa enemmän vertailua. Tutkittava ilmiö on 

kuitenkin Suomessa niin uusi, että haastatteluiden määrää voidaan pitää riittävänä 

luotettavan tutkimustuloksen saamiseksi. Aineistossa havaittiin jo tälläkin otannalla 

kyllääntymistä. Tätä tutkimusta voidaan pitää luotettavana useastakin syystä. Tutki-

jan näkemyksen mukaan tutkimuksessa on käytetty oikeanlaisia ja riittäviä menetel-

miä. Oikeilla ja riittävillä menetelmillä varmistetaan se, että tutkimuksessa saadaan 

vastauksia haluttuihin tutkimuskysymyksiin ja ratkaisuja esitettyyn tutkimusongel-

maan. Aineiston analysointi on suoritettu objektiivisesti sekä faktoihin perustuen.  
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4.2 Asuntorahastomarkkinat Suomessa 
 
Kaikki haastatellut kokivat asuntorahastot lähtökohtaisesti positiivisena sekä tervetul-

leena piristysruiskeena aiemmin jokseenkin seisahtuneelle toimialalle. Vapaarahoit-

teisten vuokra-asuntojen markkinat olivat olleet vuosikymmeniä muutaman suuren 

toimijan hallinnassa. Rahastojen sijoittajat olivat kaivanneet vähäriskistä ja suhteelli-

sen vakaata tuottoa tarjoavaa sijoitusta. Korkopaperit tarjosivat aikaisemmin tämän 

tyyppisen sijoituskohteen. Korkotasojen laskettua viimeisten vuosien aikana on tuot-

toja pitänyt etsiä muualta. REIT-yhtiöiden menestykseen on havaittu niiden maksa-

ma vakaa osinko (Capozza et al. 2003; Ooi et al. 2006). Sijoittajan edustajat kuvaili-

vat asuntorahastoja: 

 ”Kyllä tällaista tuotetta oli odotettu ja toivottu.” -Asiamies 

 

”Kun koroista ei saa tuottoja niin onhan nää omalla tavallaan ollut pelas-

tus.” -Analyytikko 

 

Neuvonantajan edustaja kuvaili asuntorahastojen vaikutusta kiinteistötransaktioiden 

osalta: 

”On ne tuonu ihan uutta eloa asuntomarkkinoille. Tai käytännössä luonu 

uuden markkinan.” -Analyytikko 

 

Vuonna 2015 Suomen ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinoiden koko oli noin 

54,5 miljardia euroa. (KTI 2016)  Asuntorahastojen koosta ei ole olemassa tarkkaa 

tietoa. Rahastojen julkisesti ilmoittamien sekä haastatelluilta saatujen tietojen perus-

teella voidaan rahastojen sijoituskapasiteetiksi arvioida yhteensä noin 4 miljardia 

euroa. Asuntorahastojen osuuden Suomen ammattimaisista kiinteistösijoitusmarkki-

noista voidaan arvioida olevan noin 7%. Asuntorahastot ovat merkittäviä toimijoita 

Suomen ammattimaisilla asuntomarkkinoilla erityisesti kun huomioidaan volyymin 

kasvu viimeisten vuosien aikana. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Mä veikkaan et asuntorakentamisen volyymi ois ihan jotain muuta jos 

asuntorahastoja ei ois.” -Analyytikko 

Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 
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”Kyl moni rakennusliike ois ollu ihmeissään jos asuntorahastot ei ois ollu 

ostamassa kohteita.” -Salkunhoitaja 

 

Haastateltujen mukaan asuntorahastojen perustaminen on lähtenyt ammattimaisten 

sijoittajien osoittamasta kysynnästä. Asuntorahastot ovat toimineet Suomessa jo 

noin kymmenen vuoden ajan. Ensimmäiset kommandiittiyhtiömuotoiset rahastot oli-

vat ainoastaan institutionaalisten sijoittajien saatavilla. Hoesli et al. (2004; Hoesli et 

al. 2008) ovat havainneet vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöllä olevan lainsäädännöstä 

johtuen pitkäaikaisia vastuita. Asuntorahastot ovat niihin hyvä vastine. Viime vuosien 

aikana perustetut erikoissijoitusrahastot sekä ensimmäinen Suomeen perustettu 

REIT-yhtiö ovat tuoneet asuntorahastot myös yksityissijoittajien saataville. Pääasias-

sa asuntoihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen oman pääoman osuus oli vuoden 

2016 kesäkuun lopussa noin puolitoista miljardia euroa. Sijoittajia niissä oli yli kym-

menen tuhatta. Erikoissijoitusrahastojen kysyntää lisää niiden suurempi likviditeetti 

verrattuna ky-muotoisiin asuntorahastoihin. Rahastojen myynnistä vastaava henkilö 

kuvaili tilannetta: 

”Varsinki yksityishenkilöt tuntuu arvostavan sitä, et sijoituksen voi lunas-

taa niin halutessaan. Se sitä päätöksentekoa ohjaa.” -Asiakkuusjohtaja 

 

Ensimmäiset Suomeen perustetut asuntorahastot olivat yksityisten sijoituspalveluyri-

tysten tai pankkiiriliikkeiden perustamia. Viimeisten vuosien aikana lähes jokainen 

Suomessa toimiva pankki on tuonut markkinoille asuntorahastotuotteen. Tällä hetkel-

lä Suomessa on yli kymmenen asuntorahastoja tarjoavaa yritystä. Haastateltujen 

näkemyksen mukaan toimijoiden lukumäärän kasvu on tehnyt alalle hyvää ja pakot-

tanut toimijoita kehittämään toimintaansa. Toimijat ovat pankkeja, pankkiiriliikkeitä 

sekä yksinomaan asuntorahastoihin erikoistuneita yrityksiä. Rahastoja on perustettu 

helmikuuhun 2016 mennessä yli 30 kappaletta. Toimijoista suurimpia ovat 

ICECAPITAL REAM Oy noin 750 miljoonan euron asuntosijoitusomaisuudella sekä 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy noin 900 miljoonan euron asuntosijoitusomai-

suudella. Muita merkittäviä toimijoita asuntorahastomarkkinoilla ovat Asuntoturva Oy, 

Taaleritehdas Oyj, Ålandsbanken, Orava Rahastot Oy, FIM Varainhoito Oy ja Pohjo-

la Kiinteistösijoitus Oy. Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 
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”Ihan eri markkinat nää on ku vielä 5 vuotta sitten. Silloin sijoittajalla oli 

valittavana me tai kilpailija. Nyt vaihtoehtoja on toistakymmentä.” -

Salkunhoitaja 

 

”Kyllä se kilpailu motivoi tekemään asiat paremmin.” -Asiantuntija 

 

4.3 Suomessa toimivat asuntorahastot  
 
Haastateltujen sekä julkisista lähteistä saatujen tietojen mukaan Suomessa on pe-

rustettu asuntorahastoja neljässä eri juridisessa muodossa. Seuraavaksi esitellään 

nämä neljä asuntorahastotyyppiä ja niiden erityispiirteet lainsäädännön näkökulmas-

ta. Suomessa on mahdollista sijoittaa joko REIT-yhtiöön, erikoissijoitusrahastoon, 

kommandiittiyhtiömuotoiseen rahastoon tai osakeyhtiömuotoiseen asuntorahastoon. 

Rahastot eroavat haastateltujen mukaan toisistaan merkittävimmin niiden sijoittaja-

rakenteen osalta. Suomessa REIT-yhtiöt ja erikoissijoitusrahastot ovat suunnattu 

pääsääntöisesti yksityisille ei-ammattimaisille sijoittajille ja kommandiittiyhtiömuotoi-

set rahastot ovat suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Suomessa eniten pääomia 

ovat viimeisten vuosien aikana keränneet erikoissijoitusrahastot, joissa yksittäisten 

sijoittajien vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Kehitys Suomessa poikkeaa 

Fuerst et al. (2013) ja Dirk et al. (2012) tutkimustuloksista. He ovat havainneet, että 

sijoittajat haluaisivat lisätä omaa päätäntävaltaansa. Haastatteluissa nostettiin kui-

tenkin esille, että käytännössä sijoittajilla on päätäntävaltaa myös erikoissijoitusra-

hastoissa, koska sijoituksen voi lunastaa niin halutessaan. Suljetuissa Ky-

muotoisissa rahastoissa sijoittaja voi osallistua rahaston päätöksentekoon, mutta ei 

voi lunastaa osuuksiaan. Kappaleessa 3.1 esiteltiin epäsuoran kiinteistösijoittamisen 

periaatteita, jotka pätevät myös suomalaisiin asuntorahastoihin. Asuntorahastot voi-

daan jakaa suljettuihin rahastoihin ja avoimiin rahastoihin. (Skinner et al. 2005) 

Haastattelujen ja rahastojen julkaisemien tietojen pohjalta voidaan päätellä, että 

Suomessa REIT-yhtiöt ja erikoissijoitusrahastot ovat luonteeltaan avoimia rahastoja 

ja kommandiittiyhtiöt suljettuja rahastoja. Asuntorahastoissa manageri hoitaa tyypilli-

sesti kohteiden hankinnan, rahoituksen hankinnan, vuokrauksen ja muun hallinnoin-

nin. Managerille maksetaan hallinnoinnista palkkio, joka vaihtelee rahastoittain. 

Suomessa toimivien asuntorahastojen julkaisemien tietojen mukaan palkkio on tyy-
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pillisesti suurempi rahastoissa, joissa sijoittajana on yksityishenkilöitä. Aikaisemmas-

sa tutkimuksessa Scott et al. (2005) havaittiin, että mikäli REIT-yhtiöiden johtajien 

palkkiot nousevat suuriksi voi työteho laskea ja tämän seurauksen yhtiöiden suori-

tuskyky saattaa kärsiä. Haastatellut eivät olleet tällaista ilmiötä Suomessa havain-

neet. Sijoittajan edustaja kuvaili palkkioita: 

”Työstä pitää maksaa korvaus, et kyllä ne sen palkkionsa on varmasti 

ansainnu.” -Analyytikko 

 

Suomessa toimivan REIT-yhtiön hallinnointipalkkio on 0,6% koko rahaston varalli-

suudesta sekä lisäksi peritään mahdollinen tuottosidonnainen palkkio. Erikoissijoitus-

rahastoilla on tyypillisesti kaksi osuussarjaa. Toinen on suunnattu yksityishenkilöille 

ja toinen suuremmille sijoittajille. Suurempia sijoittajia ovat tyypillisesti säätiöt tai va-

rakkaiden sukujen sijoitusyhtiöt. Osuussarja määräytyy tehtävän sijoituksen määrän 

pohjalta. Suuremman sijoituksen tehnyt maksaa tyypillisesti suhteessa pienemmän 

palkkion. Pienempien sijoittajien voidaan nähdä maksavan osan suurempien sijoitta-

jien kuluista. Managerin ja sijoittajan haastatteluissa todettiin, että palkkion on oltava 

suuremmille sijoittajille pienempi. Sijoittajat tekisivät sijoituksen muuten esimerkiksi 

ky-muotoiseen rahastoon, jossa palkkio on tyypillisesti pienempi. Erikoissijoitusra-

hastojen perimä vuosittainen palkkio on tyypillisesti noin 2% sijoitetusta pääomasta. 

Lisäksi peritään mahdollinen tuottosidonnainen palkkio sekä palkkio lunastuksista. 

Kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa hallinnointipalkkio on tyypillisesti 0,5-

0,75% rahaston varallisuuden arvosta. Lisäksi peritään mahdollinen tuottosidonnai-

nen palkkio. 

 

4.3.1 REIT-yhtiöt 
 
REIT-yhtiöitä Suomessa säätelevä kiinteistörahastolaki on ollut voimassa vuodesta 

1998 lähtien. Haastateltujen mukaan kiinteistörahastolain sisällöstä on alan sisällä 

käyty keskustelua sen voimaantulosta lähtien. Verotuksellisesta näkökulmasta lain 

mukaisen rahaston perustaminen ei ollut alun perin kannattavaa. Tilanne muuttui 

parempaan vasta kun laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osake-

yhtiöiden veronhuojennuksesta (LVH, 17.11.2010/299), tuli voimaan. Lailla vapaute-
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taan Suomessa yleisesti verovelvollinen asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava 

osakeyhtiö suorittamasta tuloveroa, mikäli se täyttää laissa määrätyt vaatimukset. 

Ennen niin kutsutun veronhuojennuslain voimaantuloa REIT-yhtiöitä kohdeltiin vero-

tuksen näkökulmasta vastaavasti kuin muita osakeyhtiöitä. Juristi kuvaili alkuperäistä 

kiinteistörahastolakia seuraavasti: 

”En ollut alalla vielä tuolloin niin en tiedä kaikkia taustoja, mutta ei se laki 

ainakaan REITtien suuntaan toimintaa ohjannu.” -Juristi 

 

Rahaston tulee täyttää useita kriteereitä ollakseen oikeutettu verohuojennukseen. 

Yksi merkittävimmissä kriteereistä on, että yksittäisen osakkaan omistusosuus yhtiön 

osakepääomasta tulee olla vähemmän kuin kymmenen prosenttia yhtiön osakepää-

omasta. Haastateltujen näkemyksen mukaan omistusosuuteen liittyvän vaatimuksen 

koettiin vähentävän suurempien ammattimaisten sijoittajien kiinnostusta, sillä REIT-

yhtiö on todennäköisesti hyvin pieni listautuessaan. Esimerkiksi ainoan Suomessa 

listatun REIT-yhtiön kiinteistöomaisuuden käypä-arvo oli listautumista edeltävän 

vuoden lopussa noin 32 miljoonaa, josta noin 50% oli vierasta pääomaa. Lain mu-

kaan yksittäisen sijoittajan tekemä sijoitus REIT-yhtiöön olisi voinut olla ainoastaan 

noin 1,5 miljoonaa euroa. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Kyllä se memo (sijoitusmuistio) tuli meillekin, kuten varmaan kaikille 

muillekin isommille toimijoille, mut se oli liian pientä ollakseen meidän 

bisnestä.” -Analyytikko 

 

Haastateltujen näkemyksen mukaan verohuojennuslain taustalla oli vuokra-

asuntokannan lisääminen vastaavasti kuin välimallin korkotuessa. Välimallin korko-

tuen rooli nousi kuitenkin näistä kahdesta suuremmaksi ja sen avulla toteutettiin 

merkittävästi enemmän vuokra-asuntoja. Suomessa ensimmäinen REIT-yhtiö perus-

tettiin lähes heti verohuojennuslain hyväksymisen jälkeen vuonna 2010. Vuoden 

2010 jälkeen ei Suomessa ole perustettu uusia kiinteistörahastolain mukaisia rahas-

toja. Ainoa Suomessa toimiva REIT-yhtiö on listattu Helsingin Pörssiin syksyllä 2013 

ja sen hallinnoiman varallisuuden arvo oli helmikuussa 2016 noin 195 miljoonaa eu-

roa. Suomessa toimivalla REIT-yhtiöllä ei ole henkilökuntaa vaan sen hallinnointi on 

ulkoistettu erilliseen hallinnointiyhtiöön, joka perii REIT-yhtiöltä hallinnointipalkkioita. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että REIT-yhtiöt, jotka hoitivat manage-

roinnin sisäisesti, olivat tehokkaampia kuin yhtiöt jotka olivat ulkoistaneet managee-
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rauksen (Anderson et al. 2002) Haastateltujen näkemyksen mukaa REIT-yhtiöiden 

vähäiseen määrään Suomessa on olemassa kaksi syytä. Ensimmäiseksi REIT-yhtiöt 

voivat omistaa ainoastaan asuntoja ja toiseksi alan toimijat ovat halunneet nähdä 

miten markkinat ottavat ensimmäisen REIT-yhtiön vastaan. Haastatellut totesivat, 

että ensimmäiset vuodet näyttivät kurssikehityksen osalta hyvältä. Sen jälkeen on 

suunta kuitenkin kääntynyt. Managerin edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Sen verran on ohut markkina vielä, että ei me voida ainakaan tässä 

vaiheessa ottaa riskiä ja lähteä yrittämään REITin perustamista.”            

-Salkunhoitaja 

 

Neuvonantajan edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Alkuhan näytti lupaavalta, mutta nyt siihen tuntuu liittyvän enemmän 

kysymyksiä ku on vastauksia.” - Analyytikko 

 

Haastateltujen näkemyksen mukaan Suomessa toimivan REIT-yhtiön tavoittelemat 

tuotot eivät ole realistisia nykyisessä markkinatilanteessa. REIT-yhtiö tavoittelee il-

moituksensa mukaan 10% prosentin vuotuista oman pääoman tuottoa. Tämä ei ole 

haastateltujen mukaan Suomessa mahdollista pitkällä aikavälillä. REIT-yhtiön pitäisi 

pystyä sijoittamaan myös muihin korkeampiriskisiin kiinteistöluokkiin, jotta tavoitel-

tuun tuottoon voitaisiin päästä. Ooi et al. (2006) havaitsivat, että Aasiassa toimivat 

REIT-yhtiöt pystyvät maksamaan 4-5% vuotuista osinkotuottoa eli puolet Suomessa  

toimivan REIT-yhtiön tavoitteesta. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Asunnoista vaan on mahdoton saada kymmenen pinnan tuottoa joka 

vuosi. Hetken se voi pyöriä kun arvoja pystyy nostamaan, mutta ei joka 

vuosi.” -Asiamies 

 

Tilanne on osittain vastaava kuin Isossa-Britanniassa, missä yritettiin perustaa aino-

astaan asuntoihin sijoittavia HIT-yhtiöitä. Yhtiöitä perustettiin ainoastaan yksi, joka 

sekään ei menestynyt. Markkinat kehittyivät vasta kun sijoitukset muihin kiinteistö-

luokkiin tehtiin mahdollisiksi (Sotelo et al. 2012). Haastatellut nostivat REIT-yhtiöiden 

osalta esille myös lainsäädännön asettamat tiukat vaatimukset ja hallinnointiin liitty-

vät kysymykset ja kustannukset. Sekä managerin että sijoittajan edustajat totesivat, 

että tällä hetkellä heitä ja heidän asiakkaidensa tarpeita palvelee paremmin erikoissi-

joitusrahasto tai ky-muotoinen rahasto kuin sijoitus REIT-yhtiöön. Kuten jo aikai-
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semmin todettiin, mahdollistaa lainsäädäntö Suomessa ainoastaan asuntoihin sijoit-

tavat REIT-yhtiöt. Lainsäädännön taustalla oli poliittisten päättäjien halu lisätä asun-

totuotantoa. Kansainvälisesti REIT-yhtiöt on nähty uutena sijoitusinstrumenttina ja 

niiden tarkoituksena on ollut vähentää sijoitusriskiä ja kasvattaa kiinteistömarkkinoi-

den läpinäkyvyyttä (Dirk et al. 2012). Suomessa lainsäädäntö rajoittaa jo toimivien 

asuntosijoittajien mahdollisuutta perustaa REIT-yhtiö, johon omaisuutta siirrettäisiin. 

Siirron yhteydessä omaisuuden mahdollisesta arvonmuutoksesta jouduttaisiin mak-

samaan veroa. 

 

4.3.2 Erikoissijoitusrahastot 
 

Erikoissijoitusrahastojen toimintaa säätelee sijoitusrahastolaki (SijRahL). Asuntoihin 

sijoittavia erikoissijoitusrahastoja oli Suomessa keväällä 2016 neljä kappaletta. Eri-

koissijoitusrahastoiksi kutsutaan rahastoja, jotka eivät täytä sijoitusrahastolain mu-

kaista riskin hajauttamisen periaatetta. Erikoissijoitusrahastossa voi olla vähemmän 

kuin 16 sijoituskohdetta. Tavallisessa sijoitusrahastossa tulee sijoituskohteita olla 

vähintään 16. Erikoissijoitusrahastot ovat Skinner et al. (2006) jaottelun mukaisesti 

avoimia rahastoja. Haastateltavien näkemyksen mukaan erikoissijoitusrahastot ovat 

olleet Suomessa asuntorahastoista suosituimpia viimeisten vuosien aikana. Erityi-

sesti niihin ovat sijoittaneet yksityiset ei-ammattimaiset sijoittajat. Kun volyymit ovat 

kasvaneet ja tuotoista on saatu näyttöä ovat myös ammattimaiset sijoittajat alkaneet 

tehdä sijoituksia erikoissijoitusrahastoihin. Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 

”Mitä kilpailijoiden raporteista olen katsovat, niin hyvin saavat pääomia 

kerättyä” -Asiantuntija 

 

Neuvonantajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Jos (rahastojen) aktiivisuudesta markkinoilla voi jotain päätellä niin kyllä 

niihin ihmiset taitaa sijoittaa.” -Analyytikko 

 

Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Alussa oli tietysti skeptisyyttä, mutta kun tuotoista alkaa näyttöä niin 

asenteetkin muuttuu.” -Asiamies 



64 
 

 

Suomessa toimivien erikoissijoitusrahastojen hallinnoitava varallisuus on noin puoli-

toista miljardia euroa eli noin kolmasosa koko Suomen asuntorahastomarkkinoista. 

Hallinnoitava varallisuus on kasvanut tasaisesti ja haastatellut uskovat, että erikoissi-

joitusrahastot onnistuvat keräämään pääomia myös jatkossa. Haastateltujen näke-

mystä tukee Kaushik et al. (2013) tutkimustulos, että rahastot, jotka ovat onnistuvat 

tällä hetkellä keräämään sijoittajilta pääomia tulevat todennäköisesti keräämään 

pääomia myös jatkossa. Erikoissijoitusrahastojen keräämät pääomat yksittäisiltä si-

joittajilta ovat selvästi pienempiä kuin ammattimaisille sijoittajille suunnatuissa ky-

muotoisissa rahastoissa. Rahastojen myynnistä vastaava kommentoi eroa: 

”Joskus niitä pyörittelin ja muistaakseni se keskimääräinen sijoitus (eri-

koissijoitusrahastoissa) oli jotain 50 tuhannen luokkaa. Noihin ensim-

mäisiin (ky-muotoisiin) rahastoihin ei alle millillä ees päässy mukaan.”    

-Myyntijohtaja 

 

Suurin Suomessa toimiva erikoissijoitusrahasto on sijoittanut myös toimitiloihin. Stra-

tegiansa mukaan sen sijoituksista suurin osa tehdään asuntoihin, joten sitä voidaan 

käsitellä asuntorahastona. Rahaston ilmoittamien tietojen mukaan sen sijoituksista 

76% on tehty asuntoihin eli sitä voidaan Benefield et al. (2009) ja Brent et al. (2001) 

mukaan pitää keskittyneenä rahastona. Sijoitukset toimitiloihin nähtiin positiivisena 

niin rahaston managerin kuin sijoittajien näkökulmasta. Toimitilojen todettiin lisäävän 

hajautushyötyä ja mahdollistavan korkeammat tuotot. Samalla todettiin kuitenkin ris-

kin kasvavan. Kehityksen arvioitiin jatkuvan kohti strategialtaan monimuotoisempia 

rahastoja. Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 

”Luultavasti jatkossa sijoitusstrategiat ei tuu olemaan yhtä tiukkoja ku 

nykyisissä asuntorahastoissa.” -Salkunhoitaja 

 

Suomessa toimivien erikoissijoitusrahastojen todettiin haastatteluissa olevan luon-

teeltaan merkittävästi likvidimpiä kuin perinteiset kiinteistösijoitukset. Likviditeetti ei 

kuitenkaan välttämättä ole niin suuri kuin yksityiset sijoittajat ajattelevat. Mikäli suuri 

määrä sijoittajia päättäisi lunastaa sijoituksensa kerralla, ei lunastuksia välttämättä 

pystytä hoitamaan.  Asia ei noussut esille ennen kesäkuuta suoritetuissa haastatte-

luissa. Neljässä viidestä heinäkuun jälkeen suoritetussa haastattelussa lunastusten 

järjestäminen nousi esille. Selittäväksi tekijäksi löytyi Ison-Britannian äänestys mah-

dollisesta Euroopan unionista lähtemisestä. Äänestystuloksen julkistamisen jälkeen 
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useita Isossa-Britanniassa toimivia kiinteistörahastoja jouduttiin sulkemaan väliaikai-

sesti. Rahastoista tehtiin kerralla enemmän lunastuksia kuin mihin ne olivat varautu-

neet. Managerin edustaja kommentoi tilannetta: 

”Ei sitä aikaisemmin ole tosissaan mietitty, mutta nyt on ollut pakko.”     

 -Salkunhoitaja 

 

”Jotain poikkeuksellistahan se vaatisi, mut nykyään tuntuu kaikki olevan 

mahdollista.” -Salkunhoitaja 

 

Sijoitusrahastolain mukaan pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin 

varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston rahasto-osuus tulee olla rahaston sään-

nöissä tarkemmin määrätyllä tavalla lunastettu viimeistään kuuden kuukauden kulut-

tua lunastusvaatimuksen esittämisestä. Lunastuksia ja merkintöjä kiinteistöihin ja 

kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavaan erikoissijoitusrahastoon voi tehdä kuu-

den kuukauden välein. (SijRahl 49 §) Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, 

että lunastuksessa menevä aika on tyypillisesti sidottu myyntitransaktion arvioituun 

kestoon. (Hoesli et al. 2008) Haastateltujen näkemyksen mukaan asuntoportfolion 

transaktio kestää Suomessa keskimäärin muutamasta kuukaudesta puoleen vuo-

teen. Kesto alittaa lainsäädännön vaatimuksen lunastusten aikataulusta. 

 

4.3.3 Kommandiittiyhtiömuotoiset rahastot 
 

Julkisista lähteistä sekä haastatelluilta saatujen tietojen mukaan suurin osa Suomes-

sa toimivista asuntorahastoista on kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja. Niihin so-

velletaan lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (AYKL, 29.4.1988/389). 

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) koskee kommandiittiyhtiömuotoisia ra-

hastoja, mikäli vaihtoehtorahaston hoitaja on hallinnoitavan varallisuutensa arvon 

perusteella velvollinen hankkimaan toimiluvan. Kommandiittiyhtiömuotoisten rahasto-

jen suosioon on haastateltujen mukaan vaikuttanut niiden verotuksellinen asema. 

Listatuissa kiinteistösijoitusyhtiöissä tapahtuva kaksinkertainen verotus ei ole rasit-

teena kommandiittiyhtiömuotoisessa rahastossa. Managerin edustaja kuvaili ky-

muotoisten rahastojen tilannetta: 
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”Muutama vuosi sitten se oli ainoa vaihtoehto, mutta tilanne on muuttu-

nut.” -Asiantuntija 

 

Haastateltujen mukaan muutokseen on vaikuttanut erityisesti sijoittajarakenteessa 

tapahtunut muutos. Aikaisemmin rahastoissa oli ainoastaan muutamia sijoittajia. Si-

joitussitoumukset olivat tyypillisesti kymmeniä miljoonia per sijoittaja. Sijoittajaraken-

teessa tapahtunut muutos ja yksittäisen sijoituksen koon pieneneminen on osaltaan 

vaikuttanut ky-muotoisten suosioon. Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 

”Ei se oo vaan hallinnollisesti mahdollista ottaa ky-rahastoon satoja si-

joittajia.” -Salkunhoitaja 

 

”Kyllä näille (ky-muotoisille rahastoille) kysyntää on, mutta yksityishenki-

löille pitää tarjota jotain muuta.” -Salkunhoitaja 

 

Kommandiittiyhtiömuotoiset rahastot voivat olla Skinner et al. (2006) jaottelun mu-

kaisesti joko kiinteäpääomaisia eli suljettuja tai vaihtuvapääomaisia eli avoimia ra-

hastoja. Haastattelujen ja julkisista läheistä saatujen tietojen perusteella Suomessa 

tyypillisin muoto on kiinteäpääomainen suljettu rahasto. Suljettuun rahastoon kerä-

tään perustamisvaiheessa kiinteä määrä pääomia ja sijoittajia. Rahastolle määrite-

tään tietty toimikausi (Suomessa tyypillisesti 7-12v). Toimikauden lopussa rahaston 

omistamat kohteet myydään ja pääomat palautetaan sijoittajille. Suljetut rahastot on 

Suomessa mielletty tyypillisesti epälikvideiksi. Pääomat ovat sidottu koko rahaston 

elinkaaren ajaksi eikä rahasto-osuuksille ole olemassa jälkimarkkinoita. Rahastojen 

säännöt mahdollistavat yleensä osuuksien myynnin muille sijoittajille, mutta myynti-

prosessit ovat raskaita ja vievät aikaa. Myynti on kuitenkin mahdollista. Neuvonanta-

jan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Tänä vuonna myytiin ensimmäistä kertaa osuuksia olemassa olevasta 

asuntorahastosta, et kyllä niillekin markkinat on.” -Analyytikko 

 

Kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston hallinnollinen rakenne on säädelty laissa 

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Tyypillinen rakenne on esitetty liitteessä 

4. Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella (yhtiösopimus). Kom-

mandiittiyhtiön äänettöminä yhtiömiehinä ovat sijoittajat ja vastuunalaisena yhtiömie-

henä hallinnointiyhtiö. Hallinnointiyhtiö edustaa yhtiötä ja tekee sitä koskevat päätök-
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set. Äänettömien yhtiömiesten vastuu rajoittuu heidän yhtiöpanoksensa määrään. 

Yhtiömiesten välillä laaditaan myös erillinen sopimus. Siinä sovitaan rahaston strate-

gia ja rahaston toimintaa säätelevät ehdot, velvollisuudet ja palkkiot. Sopimusta kut-

sutaan joko rahastosopimukseksi tai yhtiömiesten väliseksi sopimukseksi. Lisäksi 

laaditaan hallinnointisopimus kommandiittiyhtiön ja hallinnointiyhtiön välillä. Haasta-

teltujen mukaan rahaston sijoittajat ja manageri tapaavat muutaman kerran vuodes-

sa. Tapaamisissa käydään läpi rahaston tilannekatsaus ja varmistetaan, että rahasto 

ja rahaston manageri ovat noudattaneet sovittua strategiaa. Aikaisemmassa tutki-

muksessa Farragher et al.(2008) ovat korostaneet strategian määrittämisen tärkeyttä 

sijoituspäätöksiä tehdessä. Selkeä strategia ja tavoitteiden asettaminen helpottavat 

keskittymistä oikeisiin investointikohteisiin. Sijoittajan edustaja kuvaili tilaisuuksia: 

”Ei niissä yleensä mitään ihmeempää tapahdu, mut on se hyvä tavata 

manageria ja kuulla kasvotusten missä mennään.” -Asiamies 

 

Ky-muotoisissa rahastoissa sijoittajien tuotot muodostuvat vuokratuotoista maksetta-

vista voitonjaoista (yleensä 2-4 kertaa vuodessa) sekä palautettavista pääomista kun 

rahasto myy omistamiaan kohteita.  

 

4.3.4 Sijoitus osakeyhtiöön 
 

Suomessa on yksi yksityinen varakkaille yksityishenkilöille sekä yrityksille tarkoitettu 

osakeyhtiömuotoinen asuntorahasto. Asuntorahasto toimii osakeyhtiölain (OYL, 

21.7.2006/624) mukaisesti. Rahasto ei kerro julkisesti toiminnastaan tai palkkiois-

taan, mutta ilmoittaa ottavansa mukaan uusia varakkaita ammattisijoittajia. Osakeyh-

tiömuotoinen asuntorahasto sivuutettiin haastatteluissa nopeasti. Sen todettiin toimi-

van suhteellisen rajatun sijoittajaryhmittymän varoilla ja hankkivan pääasiassa van-

hoja kohteita eikä sen nähty kilpailevan muiden asuntorahastojen kanssa. Managerin 

edustaja kuvaili tilannetta: 

”Se on niitä Metsolan virityksiä. Ne pyörittää omaa bisnestään ja tekee 

asiat omalla tavallaan.” -Salkunhoitaja 

 

Helsingin pörssissä on tällä hetkellä viisi kiinteistösijoitusyhtiötä. Yksikään yhtiöistä ei 

sijoita pelkästään asuntoihin. Suomen suurimpien asuntosijoitusyhtiöiden Saton ja 
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VVO:n listautumisesta on keskusteltu talousalan julkaisuissa säännöllisin väliajoin ja 

asia nousi esille myös haastatteluissa. Saton kohdalla puheet lisääntyivät kun yrityk-

sen pääomistus siirtyi vuosina 2014 ja 2015 suomalaisilta eläkevakuutusyhtiöiltä ul-

komaisille toimijoille. Toimijoista yksi on listattu Tukholman pörssissä. Sato oli vuon-

na 2007 listautumassa Helsingin Pörssiin. Listautuminen peruttiin yleisen markkinati-

lanteen negatiivisesta kehityksestä johtuen. Haastatellut olivat odotuskannalla erityi-

sesti Saton tulevaisuuden kehityksen osalta sen omistuksen siirryttyä ulkomaille. 

Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Mielenkiintoista nähdä et mitä suunnitelmia niillä on Saton varalle. Lis-

tautumisesta aina välillä liikkuu huhuja, mut ei sitä sit oo tullu.”                

-Analyytikko 

 

4.4 Asuntorahastomarkkinoiden kehitys 
 
Kiinteistö- ja asuntorahastojen sijoittajat ovat Suomessa olleet perinteisesti vakuu-

tus- ja eläkevakuutusyhtiöitä sekä säätiöitä. Kansainvälisesti REIT-yhtiöiden pääo-

mista 76% tuli vuonna 2008 institutionaalisilta sijoittajilta. Cannon et al. 2011) Suo-

mesta vastaavaa tietoa ei ole saatavilla. Haastatellut arvioivat yksityisten sijoittajien 

osuuden olevan noin kolmannes kaikista asuntorahastojen pääomista. Lainsäädän-

nön asettamista rajoituksista johtuen vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt eivät ole voi-

neet käyttää vierasta pääomaa sijoituksissaan. Sijoittamalla rahastoihin ovat vakuu-

tus- ja eläkevakuutusyhtiöt voineet hyödyntää velkavipua sijoituksissaan. Osassa 

Suomessa perustetuista asuntorahastoissa on ollut sijoittajana ainoastaan yksi tai 

kaksi sijoittajaa ja rahasto on perustettu heidän tarpeidensa pohjalta. Rahaston ma-

nageri kuvaili ensimmäisten rahastojen perustamista: 

”Sieltä tarpeesta se lähti. Piti saada velkavipu käyttöön ja me pystyttiin 

tarjoamaan tuote, jolla se oli mahdollista.” -Salkunhoitaja 

 

2010-luvulla perustetut erikoissijoitusrahastot sekä REIT-yhtiö ovat tuoneet asunto-

rahastot myös yksisijoittajien saataville. Hoesli et al. (2008) mukaan yksityissijoittajat 

sijoittavat tyypillisesti avoimiin rahastoihin. Yksityissijoittajien lukumäärän lisääntymi-

nen on asettanut managerit uuteen tilanteeseen. Asuntorahastoja manageroivat ta-
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hot ovat sijoittajarakenteessa tapahtuneen muutoksen johdosta joutuneet muutta-

maan omaa toimintaansa. Aikaisemmin sijoittajien hankinnasta ja sijoittajasuhteista 

vastasi tyypillisesti rahaston salkunhoitaja ja mahdollisesti manageriyhtiön johto. Si-

joittajarakenteen muutoksen takia manageriyhtiöihin on palkattu henkilöitä vastaa-

maan asiakashankinnasta ja suhdetoiminnasta. Tämän koettiin vieneen toimintaa 

entistä ammattimaisempaan suuntaan. Sijoittajat kokivat positiiviksi, että heillä on 

nimetty yhteyshenkilö vastaamassa yhteydenpidosta. Sijoittajan edustaja kuvaili ti-

lannetta: 

”Luonnollisempaa se yhteydenpito on ku on tuttu henkilö, joka tuntee ja 

tietää meidän tarpeet” -Analyytikko 

 

Asuntorahastojen syntyyn on vaikuttanut niiden mahdollistama vieraan pääoman eli 

ns. velkavivun käyttö. Asuntorahastojen osalta velkavivun käytön houkuttelevuutta 

lisäsi valtion tarjoama ns. ”välimallin korkotuki”. Vastaavia havaintoja velkavivun vai-

kutuksista tekivät myös Morawski et al. (2008), Hoesli et al. (2004) ja Hoesli et al. 

(2008). Managerin edustaja kuvaili ensimmäisten rahastojen perustamista seuraa-

vasti:   

”Ensimmäinen asuntorahasto laitettiin pystyyn finanssikriisin jälkeen. 

Muutama niitä oli jo markkinoilla ja kysyntää oli sijoittajien suunnasta. 

Välimallin korkotuki tuli sopivasti siihen, vaikka ei korot noussu niin, että 

siihen (korkotuki) olis tarvinnut turvautua. Pankkien kanssa se helpotti 

neuvotteluja. Lainaa olis saanu vaikka 90% rakennuskustannuksista ja 

marginaalit oli suht alhaalla. Eihän me niin kovaa vipua voitu käyttää, 

mutta siitä oli hyvä aloittaa neuvottelut.” -Johtaja 

 

Joissain tapauksissa myös rahaston managerointiyhtiö on tehnyt sijoituksen rahas-

toon. Osa ensimmäisistä asuntorahastoista muistuttaakin rakenteeltaan enemmän 

club deal - tai joint venture -rakennetta. (INREV 2012) Sijoittajan edustaja kuvaili ti-

lannetta:  

”On se manageri eri tavalla sitoutunut jos siellä on myös omat rahat 

kiinni” -Asiamies 
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Haastatellut olivat havainneet, että asuntorahastoja on perustettu Suomessa pää-

sääntöisesti kahdella tavalla. Ensiksi rahastoihin on hankittu sijoittajilta sijoitussi-

toumuksia. Tämän jälkeen kohteita joko rakennutetaan itse tai hankitaan markkinoil-

ta valmiita kohteita. Tämä tapa oli haastateltujen mukaan tyypillisin tapa rahaston 

perustamiselle Suomessa. Toinen vaihtoehtoinen tapa on kerätä yhteen sijoittajia, 

joilla on ollut omistuksessaan asuntoja ja asunnot on siirretty apporttina rahastolle ja 

sijoittaja on saanut vastineeksi osuuksia rahastosta. Hoesli et al. (2008) havaintojen 

mukaan jälkimmäinen tapa mahdollistaa sijoittajille keinon muuttaa kiinteistöomistuk-

siaan likvidimpään muotoon. Asuntotransaktiovolyymin kasvun todettiin vaikuttaneen 

rahastojen perustamiseen ja kohteiden hankkimiseen. Managerin edustaja kuvaili 

tilannetta: 

”Aikaisemmin kaikki kohteet oli pakko rakennuttaa ite, koska ei valmiita 

vaan ollu myynnissä. Nykyään niitä myydään kymmeniä vuodessa ja on 

mahdollista ostaa heti kassavirtaa tuottavia kohteita. Se lisää mahdolli-

suuksia.” -Salkunhoitaja 

 

Valmiin portfolion hankkimisen todettiin haastatteluissa nopeuttavan rahastojen pe-

rustamista ja todennäköisesti pienentävän perustamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Tällä tavalla toimimalla rahastot tuottavat sijoittajille tärkeää kassavirtaa nopeammin. 

Rakennuttamisen riskin tuomaa mahdollista katetta ei tällä tavalla toimimalla saada. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa olemassa olevan portfolion hankkiminen on havaittu 

sijoittajien näkökulmasta helpommaksi tavaksi (Graaskamp 1992; Mansfield 1999). 

Haastelluilla sijoittajilla ei ollut sijoituksia Suomen ulkopuolella toimivissa asuntora-

hastoissa. Eivätkä he pystyneet vertailemaan Suomessa toimivia rahastoja ulkomail-

la toimiviin kilpailijoihin. Sijoittajan edustaja muisteli heillä olevan sijoituksia yhdysval-

talaisessa REIT-yhtiössä. Hän totesi, että kyseistä sijoitusta hoidetaan osakepuolella 

eikä käsitellä pitkäaikaisena kiinteistösijoituksena. REIT-yhtiöihin tehdyn sijoituksen 

käsittely osakepuolella tukee Morawski et al. (2008) havaintoa, että sijoituksia listat-

tuihin kiinteistösijoitusyhtiön ei voida luokitella kiinteistösijoituksiksi, mikäli ne on teh-

ty lyhytaikaisesti. Niskanen et al. (2010) havainto REIT-yhtiöiden ja osakeindeksien 

välillä olevasta huomattavasta positiivisesta korrelaatiosta tukee sijoittajan edustajan 

näkemystä. Rahastomanagerit ja neuvonantajat totesivat rahastojen sijoittajien ole-

van ainakin toistaiseksi suomalaisia. Tilanteen uskottiin muuttuvan lähivuosien aika-

na. Muihin kiinteistöluokkiin kuin asuntoihin sijoittaviin rahastoihin ulkomaisia sijoitta-
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jia on jo lähtenyt mukaan. Suurin potentiaali nähtiin olevan ruotsalaisissa institutio-

naalisissa sijoittajissa. Rahaston manageri kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”On niistä rahastoista käyty alustavia keskusteluja ulkkareiden kanssa, 

mutta nää on aina pitkiä prosesseja.” -Salkunhoitaja 

 

Haastatellut kokivat asuntorahastojen lisänneen likviditeettiä Suomen ammattimaisil-

la asuntosijoitusmarkkinoilla. Sijoittajat totesivat asuntojen olleen aikaisemmin pitkä-

aikaisia sijoituksia. Asunto tai asuinkiinteistö omistettiin tyypillisesti kymmeniä vuosia 

kun rahastojen myötä sijoituskausi on keskimäärin 5-10 vuotta. Haastateltavien nä-

kemystä tukee asuntoportfolioiden volyymissa kymmenen vuoden aikana tapahtunut 

muutos noin 160 miljoonasta 1,24 miljardiin euroon. Neuvonantajan edustaja kuvaili 

markkinoiden muutosta: 

”On ne nykyään ihan eri markkinat ku vielä pari vuotta sitten. Jos silloin 

liikkui 1-2 portfoliota vuodessa ja nyt menee pitkälti toistakymmentä niin 

onhan se likviditeetti ihan eri luokkaa.” -Analyytikko 

 

Asuntorahastojen managerien lukumäärä on kasvanut kymmenen vuoden aikana 

nollasta yli kymmeneen. Haastateltavat nostivat esille kysymyksen, että riittääkö kai-

kille rahastoille riittävästi ammattimaista henkilökuntaa? Sijoittajan edustaja kuvaili 

tilannetta: 

”Oliskohan se ollu viime vuonna ku parissa kuukaudessa tuli neljä vai 

viis memoa uusilta asuntorahastoilta. Sillon pisti miettimää, et voiko nää 

kaikkia toimia.” -Analyytikko 

 

Positiivisena nähtiin, että nykyisin kaikkia rahastoja sekä niiden managereja säätele-

vät lait sekä määräykset ja niiden noudattamista valvotaan viranomaisten toimesta. 

Haastateltujen kokemukset viime vuosien aikana tapahtuneesta kehityksestä tukevat 

Dirk et al. (2012) ja Fuerst et al. (2013) näkemystä. Yleinen näkemys haastateltavien 

keskuudessa oli, että Suomessa asuntorahastot ovat olleet ammattimaisesti johdet-

tuja ja niiden johdossa toimivilla henkilöillä on tyypillisesti pitkä työhistoria kiinteistö-

alalta. Sääntelyn johdosta tilanteen arvioitiin parantuneen entisestään. Vaikka asun-

torahastot ovat tuotteina uusia, koskevat niitä todettiin koskevan samat toimintaperi-

aatteet kuin muuta kiinteistösijoittamista. 
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4.5 Viranomaissääntelyn vaikutukset 
 

Asuntorahastojen valvonta on haastateltujen mukaan kiristynyt Suomessa merkittä-

västi viimeisten vuosien aikana. Haastatellut kokivat kiristyneen valvonnan lähtökoh-

taisesti positiivisena, kunhan se ei vaikeuta toimintaa. Haastateltujen näkemystä val-

vonnan lisääntymisestä tukevat lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Managerin 

edustaja kuvaili lisääntyneen viranomaissääntelyn vaikutuksia: 

”Se on pakottanut miettimään omia toimintatapoja. Isossa kuvassa val-

vonnan lisääntyminen on varmasti hyvä asia, mut on siellä joitain asioita 

joiden tavoitteita ei tahdo ymmärtää.” -Asiantuntija 

 

Sijoittajan edustaja kommentoi vaikutuksia: 

”Ei se meille juuri muuten näy ku lisääntyneessä ja yhdenmukaistunees-

sa raportoinnissa. Sijoitusten vertailu on helpompaa ku kaikki rahastot 

on raportoitu yhtenevästi.”  -Asiamies 

 

Aikaisemmin todettiin, että kiinteistö- ja asuntorahastot ovat olleet Suomessa perin-

teisesti kommandiittiyhtiömuotoisia ja niitä ei ole juurikaan valvottu viranomaisten 

toimesta. Rahastoille on laadittu sijoittajien ja managerin välille sopimus. Siinä on 

sovittu rahaston asioiden hoitamisesta sekä managerin tehtävistä ja velvoitteista. 

Sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamista on valvonut kommandiittiyhtiön 

äänettömät yhtiömiehet eli sijoittajat. Sijoittajan edustaja kuvaili kiristyneitä viran-

omaisvaatimuksia: 

”Me oltiin ne sopimukset allekirjoitettu ja tiedettiin miten homma toimii, et 

ei siihen välttämättä viranomaista ois tarvittu väliin jos kaksi yritystä sopii 

asioista.” -Analyytikko 

 

Finanssikriisin jälkeen toiminnasta on tehty Euroopan tasolla läpinäkyvämpää ja 

säännellympää. Säätelyn vaikutukset koskevat myös Suomessa toimivia komman-

diittiyhtiömuotoisia rahastoja. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja lisääntynyt 

valvonta tukevat Dirk et al. (2012) ja Fuerst et al. (2013) tuloksia listaamattomien 

kiinteistörahastojen viranomaissääntelyn lisääntymisestä finanssikriisin seurauksena. 
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Ammattimaisille sijoittajille tarjottavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointia 

ja markkinointia sääntelevä AIFM-direktiivi eli direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahas-

tojen hoitajista (AIFMD, 2011/61/EU) saatettiin Suomessa voimaan 15.3.2014. 

AIFM-direktiivi vaikuttaa myös kiinteistörahastomarkkinaan, sillä direktiivin sovelta-

misalaan luetaan lähtökohtaisesti kaikki sellainen yhteissijoitustoiminta, joka ei kuulu 

sijoitusrahastodirektiivin soveltamisalan piiriin. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 

määrittelee tarkasti rahaston hoitajan tehtävät liittyen riskienhallintaan, sijoittajain-

formaation ja markkinointimateriaalin tuottamiseen, arvonmääritykseen, toimintojen 

ulkoistamiseen sekä viranomaisraportointiin. Managerin edustaja totesi AIFM-

direktiivin vaikuttaneen merkittävästi käytännön toimintaan. Henkilöstön määrää on 

lisätty raportointiin liittyvissä tehtävissä sekä toimintatapoja on jouduttu muuttamaan, 

jotta pystytään vastaamaan säätelyn asettamiin vaatimuksiin. Managerin edustaja 

kuvaili tilannetta:  

”Aika kovat sanktiot FIVA voi läväyttää jos ei hommat hoidu. Kaikkensa 

sitä tekee, että niiltä välttyy.” -Johtaja 

 

Haasteltujen näkemyksen mukaan direktiivin voimaantuleminen vaikuttaa merkittä-

västi uusien rahastojen sekä managerien perustamiseen. Rahastojen perustamiseen 

tarvittava aika kasvaa sääntelyn johdosta selvästi aikaisemmasta. Kustannukset 

managerin perustamiseen liittyen rajoittavat uusia alalle tulijoita. AIFM toimiluvan ja 

rahaston perustamiseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan vähintään 

100 000€. Kustannuksia aiheutuu myös lisääntyneen raportointivelvoitteen asetta-

mista vaatimuksista. Lisäksi AIFM-toimiluvan haltijaa koskevien pääomavaatimusten 

arveltiin voivan estää pienempien toimijoiden toimiluvan hakemisen. Managerin 

edustaja kuvaili alalla tulevien tilannetta: 

”Isommille toimijoille sääntely ei varmasti aiheuta ongelmia. Ne perustaa 

rahaston jos haluaa, oli sääntelyä tai ei. Pienemmille tilanne on sit paljon 

haastavampi.” -Johtaja 

 

Haastatteluissa todettiin, että muiden omaisuusluokkien kuten aurinkoenergiarahas-

tojen osalta pienemmät toimijat ovat ruvenneet tekemään yhteistyötä alalla jo olevien 

ja toimiluvan omaavien toimijoiden kanssa. Näin ne välttyvät toimiluvan hakemiselta, 

sillä rahastoa hallinnoi toimiluvan omaava yhtiö. Pienempi toimija on konsultin roolis-
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sa. Asuntorahastojen osalta tällaista kehitystä ei ollut ainakaan toistaiseksi havaittu, 

mutta sitä pidettiin mahdollisena tulevaisuudessa. 

 

4.6 Asuntorahastojen haasteet 
 

Haastatellut nostivat esille myös haasteita liittyen asuntorahastoihin. Yleisimmät 

haastatteluissa toistuneet haasteet olivat: 

· Rahastojen lukumäärän kasvun myötä kohteista on suurempi kilpailu. Makse-

taanko kohteista liikaa ja pystytäänkö tuottotavoitteisiin pääsemään? 

· Eläkeyhtiöt saavat käyttää vierasta pääomaa, joten yhdestä suurimmasta 

asiakkaasta tuleekin rahastojen kilpailija. 

· Asuntorahastojen saama negatiivinen julkisuus. Ammattimaiset sijoittajat ei-

vät olleet asiaa huomioineet, mutta yksityishenkilöille rahastotuotteita tarjoa-

ville sekä managereille tämä oli tullut eteen. 

Kohteiden hankintaan ja hinnoitteluun liittyvä kilpailu nousi esille sijoittajien ja mana-

gerien haastatteluissa. Sijoittajien näkökulmasta asia tiivistyi ajatukseen siitä, että 

kohteita hankitaan ”pakon edessä”, mikäli rahaston sijoituskausi loppuu ja pääomat 

pitää saada sijoitettua. Sijoittajat kuitenkin lähtökohtaisesti luottivat managerin am-

mattitaitoon ja harkintakykyyn. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Ainakaan toistaiseksi ei oo tullu eteen, et kohteita olis hankittu meidän 

(sijoittajan) edun vastaisesti.” -Analyytikko 

 

Managerin edun mukaista saattaa joissain tilanteissa olla sijoitusten tekeminen vaik-

ka hieman matalammalla tuotolla. Rahaston palkkiot perustuvat tyypillisesti rahaston 

hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvoon. Managerit saavat usein myös rahaston 

tuottoon sidottuja palkkioita, joten heikosti tuottavia kohteita ei ole järkevää hankkia. 

Pääomien keräämisen uusiin rahastoihin todettiin vaikeutuvan jos edelliset rahastot 

eivät ole menestyneet odotetusti. Haastateltujen näkemys poikkeaa Nuray et al. 

(2013) tuloksista. He havaitsivat REIT-yhtiöiden maksavankohteistaan jopa 6,4% 

preemion verrattuna muihin toimijoihin. Suomessa markkinat ovat niin pienet, että 
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varsinkaan uudiskohteista ei ole varsinaista kilpailua syntynyt. Managerin edustajat 

kuvailivat tilannetta seuraavasti: 

”Voitais toki ostaa rahastoon kohteita matalalla tuotolla ja kasvattaa hal-

linnoitavaa varallisuutta sekä palkkiota. Se olis kuitenki tosi lyhytnäköistä 

toimintaa. Sijoittajat ei sitä kauaa kattelis.” -Salkunhoitaja 

 

”Rahaston tuotto edellä me mennään.” -Johtaja 
 

”Indikatiivisia tarjouksia tehdään kyllä paljon, mut murto-osa niistä johtaa 

sit kuitenkaa kauppoihin.” -Salkunhoitaja 

Managerin näkemys tukee Ghosh et al. (2012) tutkimustuloksia. Heidän mukaan 

REIT-yhtiöt, joilla on runsaasti käteistä käytettävissä, eivät ole muista toimialoista 

poiketen todennäköisempiä tekemään yrityskauppoja eivätkä niiden tekemät yritys-

kaupat ole markkina-arvoa alentavia. Managerin ja rakennusliikkeen edustajat tote-

sivat, että asuntorahastot tekevät tarjouksia suuresta määrästä kohteita. Kuitenkin 

vain murto-osa tarjouksista johtaa lopulta kauppaan. Haastateltujen näkemyksen 

mukaan nykyisin pienempi osa tarjouksista johtaa kauppoihin kuin vielä muutama 

vuosi sitten. Tämä näkemys on yhtenevä Ghosh et al. (2012 kanssa. Heidän mu-

kaan REIT-yhtiöt, joilla on käteistä käytettävissä, ovat todennäköisempiä tekemään 

tarjouksia kohteista. Tarjoaminen ei kuitenkaan välttämättä johda kaupantekoon. 

 

Työeläkevakuutusyhtiöille sallittiin kolmen vuoden määräajaksi vieraan pääoman 

käyttö asuntosijoituksissa. Eläkevakuutusyhtiöt voivat käyttää enimmillään 50% vel-

kavipua omistamissaan aikavälillä 1.1.2015-31.12.2017 perustetuissa asunto-

osakeyhtiöissä. Lakimuutoksen tarkoituksena on kasvattaa työeläkevakuutusyhtiöi-

den tekemiä asuntosijoituksia ja lisätä vuokra-asuntotuotantoa. Lainsäädännön 

mahdollistama velkavivun käyttö saattaa vaikuttaa eläkevakuutusyhtiöiden asuntora-

hastoihin tekemiin sijoituksiin ja rahastot joutuvat jatkossa etsimään pääomia muista 

lähteistä.  Lainsäädännön väliaikaisesti eläkeyhtiöille mahdollistaman velkavivun ar-

vioitiin vaikuttavan asuntorahastoihin ainakin kahdella tavalla. Aikaisemmin todettiin 

eläkeyhtiöiden olevan tyypillisiä sijoittajia asuntorahastoissa. Niiden sijoitussi-

toumukset ovat tyypillisesti olleet kymmeniä miljoonia euroja. Eläkeyhtiöiden tilalle 
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on tullut säätiöitä, ammattiyhdistyksiä, seurakuntia sekä muita pienempiä toimijoita. 

Näiden toimijoiden sijoitussitoumukset ovat tyypillisesti puolesta miljoonasta muuta-

maan miljoonaan. Varainhankinta on asuntorahastojen managerin näkökulmasta 

muuttunut merkittävästi. Aikaisemmin asuntorahasto oli mahdollista perustaa muu-

taman sijoittajan pääomilla. Nykyään sijoittajien lukumäärä saattaa olla monikym-

menkertainen. Eläkeyhtiöt ovat ryhtyneet hankkimaan kohteita omiin taseisiinsa eli 

ovat alkaneet kilpailla samoista kohteista asuntorahastojen kanssa.  Lainsäädännön 

muutos oli eläkeyhtiöiden lobbauksen ansiota ja eläkeyhtiöillä nähtiin tämän johdosta 

olevan paine hankkia kohteita omiin taseisiinsa. Rahaston manageri kuvaili tilannet-

ta: 

”Niiden lobbauksen tulos se muutos (lainsäädäntöön) oli, et pakko niitten 

on sit myös hankkia kohteita. -Johtaja 

 

Eläkeyhtiöt eivät olleet lakimuutosta edeltävien vuosien aikana juuri hankkineet koh-

teita suoraan omiin taseisiinsa. Rakennusliikkeiden edustaja kuvaili vuoden takaista 

tilannetta: 

”On se eläkeyhtiöiden kiinnostus asuntoja kohtaan kasvanu selkeesti 

verrattuna muutaman vuoden takaiseen.” -Aluejohtaja 

 

Rahaston manageri kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Sijoittajista tuli käytännössä yhdessä yössä kilpailijoita. Pääomia on kui-

tenkin markkinoilla runsaasti. Nyt täytyy vaan tehdä enemmän myynti-

työtä.” -Johtaja 

 

Rahastojen myynnistä vastaavat henkilöt sekä rahastomanagerit olivat kohdanneet 

viimeisen vuoden aikana ei-ammattimaisten sijoittajien taholta kysymyksiä liittyen 

Quorum Oy:n hallinnoimien rahastojen epäselvyyksiin sekä ainoan REIT-muotoisen 

rahaston kirjanpito- ja arvonmäärityskäytäntöihin. Ammattimaisten sijoittajien haas-

tatteluissa kyseiset tapaukset eivät nousseet esille. Rahastojen myynnistä vastaava 

kuvaili tilannetta: 

”Quorumin sotkuista tuli aikoinaa yhteydenottoja, mut äkkiä se sit kui-

tenkin unohdettiin.” -Myyntijohtaja 
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”Oravasta nyt tuntuu kaikilla olevan mielipide. Jokaisen osarin julkaisun 

jälkeen siitä kysellään.” -Myyntijohtaja 

 

Vuonna 2015 negatiivista mainetta kiinteistörahastoille toi Quorum Oy:n hallinnoimiin 

rakennuttajarahastoihin liittyvät epäselvyydet. Rakennuttajan toiminnassa epäiltiin 

väärinkäytöksiä ja sijoittajien varojen epäiltiin päätyneen vääriin tarkoituksiin. Raken-

nuttajana toimineessa Kalevala Rakennuksessa suoritettiin erityistarkastus vuonna 

2015 ja yhtiö asetettiin konkurssiin helmikuussa 2016. Rahoittajana toimineen Quo-

rum Oy:n rakennuttajarahaston hallinnointia varten perustamat yritykset hakeutuivat 

myös konkurssiin. Quorum Oy:n hallinnoima rahasto ei ollut tyypillinen asuntorahas-

to, vaan selkeästi korkeamman riskin rakennuttajarahasto. Rahasto hankki kehitettä-

viä kohteita, jotka se rakennutettuaan pyrki myymään korkealla tuotolla eteenpäin. 

Quorumin rahastojen sijoittajat olivat kaikki ammattimaisia sijoittajia eikä asia nous-

sut suuremmin julkisuuteen. Yksityishenkilöt eivät kärsineet tappioita Quorumin kon-

kurssissa. Epäselvyydet heijastuivat silti ainakin hetkellisesti koko kiinteistörahasto-

markkinoille. Quorumin tapauksessa toteutuvat Brueggeman et al. (2008) mukaisista 

riskeistä taloudellinen riski, hallinnointiriski ja liiketoimintariski. Rahaston manageri 

kuvaili tilannetta: 

”Onni onnettomuudessa et siinä Quorumissa oli vaan instikkarahaa mu-

kana. Muuten sillä ois oltu jokaisessa lehdessä.” -Salkunhoitaja 

 

REIT-muotoisen Orava Asuntorahaston arvonmääritys, kirjanpitokäytännöt sekä 

osingonjako on herättänyt keskustelua sekä talouteen liittyvissä lehdissä sekä alan 

toimijoiden keskuudessa. Orava pyrkii ilmoituksensa mukaan jakamaan osinkoa nel-

jä kertaa vuodessa. Oravan osingonmaksu ei ole perustunut pelkästään vuokraus-

toiminnasta saatuihin tuottoihin vaan myös huoneistojen käyvän arvon muutoksiin.  

Rahaston manageri kuvaili tilannetta: 

”Aika pitkään me ollaan tätä tehty ja en kyllä keksi, et miten asunnoista 

pystyy saamaan kymmenen pinnan osinkotuottoa.” -Johtaja 
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Arvonmuutosta ei kuitenkaan pystytä maksamaan osinkona. Orava on joutunut ot-

tamaan lisää lainaa sekä myymään tontteja osinkojen maksua varten. Oravan osin-

gonmaksukyvyn jatkuvuus kyseenalaistettiin, sillä yrityksen varsinainen liiketoiminta 

on ollut tappiollista useampana vuotena peräkkäin ja liikevoitto on syntynyt huoneis-

tojen arvoja korottamalla. Neuvonantajan edustaja kuvaili tilannetta:  

”Hallituksen puheenjohtaja on pörssin entinen toimari ja toimitusjohtaja 

entinen FIVAn päällikkö et ainaki sen puolen ne osaa.” -Analyytikko 

 

Orava Asuntorahaston kirjanpitokäytännöt ovat IFRS:n ja kiinteistörahastolain mu-

kaisia eikä toiminnassa epäillä väärinkäytöksiä. 

 

4.7 Asuntorahastojen vaikutukset markkinoihin 
 
Rakennusliikkeiden näkökulmasta sijoittajat haluavat hieman erityyppisiä asuntoja 

kuin yksityiset kodinostajat. Asuntorahastot hankkivat kohteita pääasiassa pääkau-

punkiseudulta sekä muutamista suuremmista kaupungeista. Sijoittajat haluavat läh-

tökohtaisesti pieniä asuntoja, hyviltä sijainneilta julkisten kulkuyhteyksien läheltä. 

Rakennusliikkeen edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Rahastoilla tuntuu olevan aika selvät sävelet, et millaista kohdetta ja 

millaselta sijainnilta ne etsii.” -Aluejohtaja 

 

Sijoittajamyynnissä laatutaso on nykyään lähes samaa luokkaa kuin omaperustei-

sessa tuotannossa, joten sitä kautta ei hintaa pystytä laskemaan alas. Sekä mana-

gerien että rakennusliikkeiden haastatteluissa nousi esille kaavoitukseen liittyvät asi-

at. Rahastot haluavat pieniä asuntoja sekä mahdollisimman kevyitä parkkipaikkarat-

kaisuja. Rakenteellisten parkkipaikkojen rakentamisesta aiheutuu suuria kustannuk-

sia, joita ei saada katettua niistä saatavilla vuokratuotoilla. Cheshiren (2012); Quig-

leyn et al. (2005) ja Schaumanin (2014) mukaan viranomaisilla on merkittävä rooli 

rakentamisen määrän sääntelyssä ja siinä, että minkä tyyppisiä rakennuksia raken-

netaan. Viranomaisten toiminnan todettiin ohjaavan vahvasti sitä minne ja minkälais-

ta tuotantoa asuntorahastot rakennuttavat. Managerin edustaja kuvaili tilannetta seu-

raavasti: 
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”Jos parkkipaikan kustannus on 30-40 tonnia ja siitä saa vuokraa viis-

kymppii kuussa niin ei se yhtälö vaan toimi. Kerro se vielä asuntojen lu-

kumäärällä ni sit puhutaankin parista miljoonasta. Naapuriin voit tehdä 

pihapaikan muutamalla tonnilla ja saada siitä parikymppiä vuokraa. Siin 

on helppo valinta et kumpi kohde hankitaan.” -Salkunhoitaja 

 

Malliesimerkkinä sekä managerit että rakennusliikkeiden edustajat nostivat Vantaan. 

Vantaalla kaupunki on joustanut sekä keskipinta-alavaatimuksissa että autopaikka-

vaatimuksissa. Tämä on mahdollistanut asuinkerrostalojen rakentamisen sijoittajille 

Kehäradan asemien läheisyyteen. Managerin edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Meille tulee Kehäradan varteen ainakin seitsemän kerrostaloa. Jos 

keskipinta-aloista ja autopaikoista ei olis päästy sopuun, olis hankkei-

den lukumäärä luultavasti nolla.” -Asiantuntija 

 

Rakennusliikkeen edustaja kuvaili jakaumaa seuraavasti: 
 

”Sijoittajilta pienemmät keskipinta-alat ja muut toiveet (autopaikkavaati-

mus) on lähtösin. Me ollaan sitten viety viestiä kaupungin suuntaan.”   -

Aluejohtaja 

 
Rakennusliikkeiden näkökulmasta sekä sijoittajamyynnin osuus että toimijoiden mää-

rä on kasvanut. Asuntorahastojen sijoitusstrategiat poikkeavat kuitenkin paljon toisis-

taan. Eivätkä läheskään kaikki niistä kilpaile keskenään. Rakennusliikkeen edustaja 

kuvaili jakaumaa seuraavasti: 

”Jokaisella niillä (rahastoilla) on kuitenkin oma strategiansa, et harvem-

min ne suoraa keskenään kilpailee, vaikka toki sitäkin tapahtuu. Meille-

hän se on vaan hyvä.” -Aluejohtaja 

 

Tarkkoja lukuja asuntorahastoille myytyjen asuntojen lukumääristä ei ole saatavilla. 

Haastattelujen ja julkisista lähteistä kerättyjen tietojen perusteella jopa 50% viime 

vuosien aikana toteutetusta uudisasuntotuotannosta on myyty asuntorahastoille. Pe-

rinteisesti sijoittajamyynnin osuus on ollut rakennusliikkeiden edustajien mukaan 10-
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20%. Sijoittajamyynnin kasvun pääasialliseksi syyksi nähtiin yksityisten asuntomark-

kinoiden hiljeneminen. Asuntorahastojen lukumäärän kasvulla nähtiin olevan vaiku-

tusta, mutta suurimpana tekijänä pidettiin yksityisillä asuntomarkkinoilla vallitsevaa 

alavirettä. Suurin osa sijoittajamyynnistä on tapahtunut asuntorahastoille. Vuosien 

2015 ja 2016 aikana eläkeyhtiöiden osuus on kasvanut. Sijoittajamyynti on mahdol-

listanut rakennusliikkeille omaperusteisen rakentamisen pysymisen edes nykyisellä 

tasolla. Sijoittajamyynnin nähtiin tuovan rakennusliikkeille varmaa kassavirtaa ja 

mahdollistavan riskien ottamisen omaperusteisissa kohteissa. Rakennusliikkeen 

edustaja kuvaili jakaumaa seuraavasti: 

”Jakauma vaihtelee alueittain. Jos kaikki asuntotuotanto lasketaan niin 

muutaman viimeisen vuoden aikana jakauma on varmaankin lähes fifty-

fifty”. -Aluejohtaja 

 

Viime vuosien aikana lisääntynyt sijoittajamyynti on mahdollistanut asuntorakentami-

sen nykyisen volyymin. Samalla se on asettanut rakennusyhtiöt uudenlaiseen tilan-

teeseen sijoittajamyynnin katteiden ollessa pienempiä kuin kuluttajille myytävässä 

tuotannossa. Rakennusliikkeen edustaja kuvaili eroa seuraavasti: 

 

”Katteet on luonnollisesti pienemmät kuin gryndituotannossa, mutta niin 

on riskitkin. Sijoittajamyynti mahdollistaa meille gryndirakentamisen kun 

riskiä saadaan jaettua.” - Aluejohtaja 

 

Rakennusliikkeiden edustajat totesivat, että nykyhetken tilanne eroaa merkittävästi 

finanssikriisin jälkeisistä vuosista 2009-2010, jolloin rakennusliikkeillä oli useita tu-

hansia myymättömiä asuntoja. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että yhte-

nä tekijänä epäsuorien kiinteistösijoitustuotteiden synnylle on ollut, että kohteita on 

jäänyt rahoittajien tai rakennusliikkeiden omistukseen vastoin niiden tahtoa. (Dirk et 

al. 2012; Sotelo et al. 2013; Ooi et al. (2006) Finanssikriisin jälkeisistä vuosista on 

opittu ja kohteiden aloituspäätöksiä tehdessä ollaan kriittisempiä kuin vielä 6-7 vuotta 

sitten. Rakennusliikkeen edustaja kuvaili eroa seuraavasti: 

”Sitä romahdusta ei kukaan osannu ennakoida. Nykyään ollaan paljon 

varovaisempia, et opiks on otettu.” - Aluejohtaja 
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Rakennusteollisuuden (2016a) mukaan rakennusliikkeillä on tällä hetkellä noin puo-

let vähemmän myymättömiä uusia asuntoja kuin 2009-2010. Tämän todettiin vaikut-

tavan osaltaan asuntorahastojen kohteiden hankintaan. Rakennusliikkeillä ei ole nyt 

yhtä kovaa tarvetta myydä kohteita ja keventää omaa tasettaan. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa (Glaeser et al. 2007) on havaittu, että omistus- ja vuokra-asunnot se-

kä niissä asuvat henkilöt ovat tyypiltään erilaisia. Haastatellut eivät kokeneet tilannet-

ta näin. Managerin edustaja kommentoi tilannetta: 

”Aikaisemmin eroja varmasti löytyi, mutta nykyään et pysty ulkopuolelta 

sanomaan, et onks kyseessä vuokra- vai omistuskämppiä.” -Asiantuntija 

 

4.8 Asuntorahastojen tarjoamat hyödyt ja tuotot 
 
Sekä sijoittajat että rahastojen myynnistä vastaavat henkilöt korostivat asuntorahas-

tosijoitusten roolia salkun hajautuksessa. Asuntosijoituksista haetaan vakaata kas-

savirtaa sekä tasapainoa muissa sijoitusluokissa tapahtuvia muutoksia vastaan. 

Haastateltujen näkemykset ovat yhteneviä aikaisemman tutkimuksen kanssa. (Ibbot-

son et al. 1986; Eichholtz et al. 1996; Quan et al. 1999; Hudson Wilson et al. 2003). 

Rahastojen myynnistä vastaavien henkilöiden sekä sijoittajien haastatteluissa nousi 

esille, että asiakkaat ovat korottaneet kiinteistöallokaatiotaan muiden omaisuusluok-

kien kustannuksella. Rahastojen myynnistä vastaava kuvaili tilannetta: 

”Useamman asiakkaan kanssa on keskusteltu kiinteistöallokaation kas-

vattamisesta. Jatkuvasti pitää keksii uutta, et pystytään vastaan kysyn-

tään.” -Asiakkuusjohtaja 

 

Managereiden sekä rahastoja myyvien haastatteluissa nousi esille kiinteistösijoitus-

ten perinteisesti vaatimat suuret pääomat. Kiinteistösijoitusten tarjoama hajau-

tushyöty ei ole ollut pääomavaatimusten takia pienempien sijoittajien saavutettavista. 

Kiinteistö- ja asuntorahastojen lisääntymisen ja erityissijoitusrahastojen perustami-

sen todettiin mahdollistavan hajauttamisen myös pienemmille toimijoille. Haastateltu-

jen näkemykset tukevat Gau et al. (1990) ja Goslings et al. (1992) tutkimustuloksia. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa kiinteistöjen on havaittu kilpailevan pääomista mui-

den omaisuusluokkien kanssa. (Archer et al. 1997; Hordijk et al. 2008) Verkkopankin 

kautta tehtävät sijoitukset asuntorahastoihin konkretisoitavat tämän kilpailun. Rahas-

toja myyvä kommentoi tilannetta: 
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”Asuntosijoittajaks voi nykyään ryhtyä muutaman satasen pääomalla ja 

parilla klikkauksella verkkopankissa. Se on tehty yhtä helpoks ku osak-

keet tai mitkä tahansa muut rahastot.” -Myyntijohtaja 

 

Sijoittajat hakivat hajautushyötyä myös rahastojen tarjoamien skaalaetujen kautta. 

Pienemmillä säätiöillä on ollut tyypillisesti omistuksessaan useita yksittäisiä asuntoja 

tai yksittäinen kerrostalo. Sijoittajat eivät kokeneet tätä enää tehokkaimmaksi toimin-

tatavaksi. Hoesli et al. (2008) ja Lee (2014) ovat havainneet epäsuorien sijoitusten 

lisäävän hajautushyötyä ja vähentävän riskiä. Sijoittajan edustaja kuvaili heidän nä-

kökulmaansa seuraavasti:  

”Siinä on riskimielessä iso ero sijoitetaanko yhteen 100% omistettuun 

kiinteistöön vai ollaanko pienellä osuudella sijoittajana rahastossa, joka 

omistaa kymmeniä kerrostaloja.” -Asiamies 

 

Haastatteluissa selvisi, että useissa organisaatiossa sijoitustoiminnasta vastaa aino-

astaan muutama henkilö. Sijoittajat ovat ulkoistaneet suuren osan toiminnasta ja hoi-

tavat itse lähinnä päätöksentekoon liittyvät asiat. Erityisesti pienemmillä toimijoilla ei 

ole riittävästi resursseja suorien kiinteistösijoitusten tekemistä varten. Tämä ohjaa 

tekemään epäsuoria kiinteistösijoituksia. Oman organisaation ulkopuolisten manage-

rien käyttämisen arvioitiin tuottavan lisäarvoa toimintaan ja johtavan parempaan lop-

putulokseen. Morawski et al. 2008 ja Hoesli et al. 2008 havaitsivat tutkimuksissaan 

vastaavia tekijöitä. Anderson et al. (2002) havaitsivat, että REIT-yhtiöiden tehokkuus 

kasvoi kun niiden koko kasvoi. Suurempi koko mahdollisti tehokkaamman vieraan 

pääoman käytön, sijoitusten hajautuksen sekä manageroinnin järjestäminen. Sijoitta-

jan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Meillä ja monissa muissa säätiöissä sijoitustoiminnassa vastaa muuta-

ma henkilö ja siin on paljon muutakin vastuulla. Ei siinä vaa riitä aika 

seuraamaan markkinoita. Siitä ammattitaidosta ja markkinatietämykses-

tä me maksetaan.” -Asiamies 

 

Rakennusliikkeiden edustaja totesi, että pienempien sijoittajien kuten säätiöiden 

kanssa on käyty aktiivisesti neuvotteluita asuntokohteista. Säätiöt ovat kuitenkin tyy-

pillisesti kiinnostuneita ostamaan pienempiä kokonaisuuksia kerrallaan. Säätiöt eivät 

lähtökohtaisesti kilpaile asuntorahastojen kanssa kohteista. Asuntorahastot hankki-
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vat tyypillisesti kokonaisia kerrostaloja. Rakennusliikkeen edustajan kommentti eroaa 

muiden haastateltujen näkemyksestä, että suoria asuntosijoituksia oltaisiin vähentä-

mässä ja painopiste siirtyisi epäsuoriin asuntosijoituksiin.  

 

Asuntorahastojen lukumäärä sekä hallinnoimat pääomat ovat kasvaneet uusien pe-

rustettujen rahastojen myötä merkittävästi viime vuosien aikana. Asunnot ovat olleet 

2000-luvulla KTI:n mukaan tuottavin kiinteistöluokka Suomessa. Asuntorahastot ovat 

menestyneet vertailussa muiden asuntosijoitusten tavoin. Ensimmäisten jo exitoitu-

jen asuntorahastojen IRR-tuotot ovat haastateltujen mukaan olleet kaksinumeroisia. 

Asuntorahastojen markkinointimateriaalien mukaan ne tavoittelevat noin 5-7% vuo-

tuista tuottoa kulujen jälkeen. Tuotto muodostuu vuokratuotoista sekä arvonmuutok-

sesta. Nettovuokratuotto on noin 4-5% riippuen kohteen sijainnista ja kunnosta. Vuo-

tuiseksi arvonmuutokseksi arvioidaan 1-3%. Rahaston manageri kuvaili tuottoja: 

”Mitä tässä on kilpailijoiden kanssa vaihdettu kuulumisia niin tuntuu, et 

osalla on menny hyvin ja lopuilla vielä paremmin.” -Salkunhoitaja. 

 

Asuntorahastot käyttävät toiminnassaan vierasta pääomaa saadakseen hyödyn al-

haisen korkotason tarjoamasta velkavivusta. Vieraan pääoman määrä on tyypillisesti 

40-60% asuntovarallisuuden markkina-arvosta. Cotter et al. (2015) havaitsivat REIT-

yhtiöiden vivutuksen Yhdysvalloissa olleen noin 50%. Vieraan pääoman määrä on 

asettunut nykyiselle tasolle sijoittajilta tulevien vaatimusten vuoksi. Osa sijoittajista ei 

voi viranomaisvaatimusten takia sijoittaa rahastoihin, jotka käyttävät tietyn prosent-

tiosuuden ylittävää velkavipua ja osalla sijoittajista kyse on sijoituksen riskistä. Haas-

tatteluissa todettiin suurempien rahastojen saavan rahoitusta todennäköisesti hal-

vemmalla kuin pienemmät yksityiset toimijat. Nuray et al. (2013) ovat tutkimukses-

saan havainneet, että REIT-yhtiöt saavat hankittua rahoitusta halvemmalla kuin muut 

toimijat. Chan et al. (1990) havaitsivat, että mitä suurempi velkavipu REIT-yhtiöillä 

on, sitä suurempi oli ulkopuolisten muuttujien vaikutus ja samalla myös riski. Rahas-

ton manageri kuvaili tuottojen tilannetta: 

”Nykyisellä korkotasolla suurempikin vipu houkuttelis, mut monille sijoit-

tajille se ei oo mahdollista.” -Asiantuntija 
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Asuntorahastot ilmoittavat saavansa hankkimistaan kohteista ”tukkualennusta”. 

”Tukkualennus” perustuu ostettavien asuntojen suureen volyymiin. ”Tukkualennuk-

sen” määräksi mainitaan lähteestä riippuen 5-20%. ”Tukkualennus” perustuu oletuk-

seen, että urakoitsijan riski on pienempi kun se saa myytyä kohteen yhdellä kaupal-

la. Havaintoa tukkualennuksen olemassaolosta tukee rakennusliikkeiden edustajien 

kommentti sijoittajamyynnin pienemmistä katteista. Haastateltujen mukaan ammat-

timainen ostaja, kuten asuntorahasto vastaa tyypillisesti kohteen rakennusaikaisesta 

rahoituksesta. Urakoitsijalla sitoutuu näin vähemmän pääomaan rakentamiseen. 

Managereiden ja sijoittajien näkemyksen mukaan tukkualennuksen määrä on laske-

nut selvästi viimeisten vuosien aikana, mutta sitä on kuitenkin yhä saatavilla. Tätä 

havaintoa tukee myös Archer et al. (1997) havainto, että uutta tilaa rakennetaan sil-

loin kun kiinteistöjen markkina-arvot ovat korkeampia kuin uuden tilan tuottamisesta 

aiheutuvat kustannukset.  McCarthy et al. (2004) ja Anglin (2006) ovat havainneet, 

että kiinteistömarkkinoilla markkinainformaatio johdetaan tyypillisesti toteutuneista 

kaupoista, pyyntihinnoista ja tulevaisuuden hinnannousuun perustuvista odotuksista. 

Suomessa hidastunut asuntokauppa vaikuttaa myös asuntorahastojen arvoihin. Ra-

haston manageri kuvaili tilannetta: 

”Ainaki mulla on sellanen tuntuma et se tukkualennuksen määrä on pie-

nentyny. Siihen vaikuttaa kilpailun lisääntyminen ja asuntokaupan hilje-

neminen ku arviomiehet on varovaisempia arvioissaan ku kauppa ei 

käy.” –Salkunhoitaja 

 

Erikoissijoitusrahastojen lyhyen historian aikana niiden tuotot ovat ylittäneet markki-

noinnissa ilmoitetut tuottotavoitteet. Suljettujen asuntorahastojen tuotoista ei ole saa-

tavissa julkisista lähteistä tietoa. Niiden tuotot ovat ainoastaan rahaston sijoittajien ja 

managerin tiedossa. Haastattelujen perusteella myös suljetut rahastot ovat saavut-

taneet niille asetetut tuottotavoitteet. Aikaisemmassa tutkimuksessa aktiivisesti hoi-

dettujen rahastojen on havaittu tuottavan muita kiinteistömarkkinoita paremmin 

(Kaushik et al. 2012). Erityisesti ensimmäisten vuosien 2006-2009 aikana perustettu-

jen asuntorahastojen tuotot ovat olleet tavoiteltua korkeampia. Ensimmäisissä asun-

torahastoissa arvonmuutostuotto oli selkeästi korkeampaa kuin viimeisten vuosien 

aikana perustetuissa asuntorahastoissa. Sijoittajan edustajat kuvailivat tuottoja seu-

raavasti: 
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”Rahastot on tuottanu yli myyntipuheiden.” -Analyytikko 

 

”Verrattuna suoriin asuntosijoituksiin on asuntorahastot hieman edellä. 

Ero selittyy luultavasti suuremmalla velkavivulla." -Asiamies 

 

Goslings et al. (1992) ja Lee (2014) havaitsivat tutkimuksissaan vastaavia eroja 

REIT-yhtiöiden ja suorien kiinteistösijoitusten tuotoissa. Goslings et al. (1992) mu-

kaan ero tuotoissa johtui vieraan pääoman käytöstä epäsuorissa sijoituksissa. Cotter 

et al. (2015) tutkimuksen mukaan asuntoihin sijoittavien REIT-yhtiöiden tuotot olivat 

kolmenkymmenen vuoden vertailussa noin kolme kertaa suuremmat kuin yksityisten 

asuntomarkkinoiden tuotot. Lee (2014) havaitsi, että REIT-yhtiöiden tuotot ovat histo-

riallisesti olleet merkittävästi korkeampia kuin suorien kiinteistösijoitusten. Suomessa 

ei ole saatavilla dataa vastaavalta tarkastelujaksolta kuin ulkomailla suoritetuissa 

tutkimuksissa on käytetty. Haastattelujen pohjalta voidaan päätellä, että asuntora-

hastojen tuotot eivät ole olleet kolminkertaisia, vaikka ovatkin ylittäneet suorien asun-

tosijoitusten tuotot. 

 

Sijoittajien haastatteluissa nousi esille, että rahastoja tarjoavien toimijoiden lukumää-

rä on yhä kasvussa. Sijoittajat uskoivat, että lähtökohtaisesti kaikilla managereilla on 

mahdollisuus rakentaa toimiva asuntorahasto. Kynnys lähteä uusiin projekteihin on 

suurempi kun kyse on uudesta toimijasta. Managerit ja rahastoa myyvät henkilöt ko-

rostivat uskottavan tarinan rakentamista sekä erityisesti aikaisempia referenssejä. 

Havainto tukee Kaushik et al. (2013) tutkimustulosta, että rahastot, jotka ovat onnis-

tuneet keräämään pääomia, tulevat onnistumaan varainkeruussa myös tulevaisuu-

dessa. Näkemys uskottavan tarinan kehittämisestä on yhtenevä Ooi et al. (2006) 

havainnoista Aasian REIT-markkinoiden kehittymisen kanssa. Myös Farragher et 

al.(2008) ovat korostaneet selkeän strategian määrittämisen roolia. Sijoittajan edus-

taja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Sijoituskohteita tulee läpikäytäväksi viikoittain ja joudutaan olemaan tosi 

kriittisiä päätöksenteossa. Kaikkeen ei voi lähteä mukaan. Loogista on 

jatkaa yhteistyötä niiden kanssa, joista on hyviä kokemuksia.”  -Asiamies 

 

Managerin edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 
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”Ensimmäinen asuntorahastomme oli menestystarina. Sen pohjalle on 

ollu helppo rakentaa uskottava tarina ja viedä uusia projekteja (rahasto-

ja) sijoittajien pöydälle.”  -Johtaja 

 

Asuntorahastojen tuottojen todettiin haastatteluissa pohjautuvan pitkälti suotuisaan 

markkinatilanteeseen. Asuntojen hinnat ovat olleet tasaisessa nousussa koko asun-

torahastojen elinkaaren ajan ja korkotaso on ollut ennätyksellisenmatalalla viimeisten 

vuosien ajan. Haasteltujen näkemykset rahaston managerien merkityksestä vaihteli-

vat hyvin paljon. Kohteiden hankinnan rahaston toimikauden alussa ja exitoinnin toi-

mikauden lopussa todettiin olevan managerien tärkeimpiä yksittäisiä tehtäviä. Ne 

määrittävät hyvin pitkälti rahaston tuoton. Managerien todellisen kyvykkyyden todet-

tiin paljastuvan vasta siinä tilanteessa jos markkinat lähtevät laskuun. Aikaisemmas-

sa tutkimuksessa manageroinnin vaikutuksesta listaamattomien kiinteistösijoitusten 

arvoon on ristiriitaisia tuloksia. Ennis (1996) mukaan manageroinnin järjestämisellä 

ei ole vaikutusta sijoituksen arvoon. Morawski et al. (2008) mukaan manageroinnin 

laatu vaikuttaa sijoituksen arvoon. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Nousevilla markkinoilla lähes kuka tahansa pystyy tekeen tuottoja. Las-

kusuhdanteessa nähdään kuka on kuka.” -Analyytikko 

 

Näkemystä tukee Hoesli et al. (2008) tutkimustulos, että rahastot ovat perustettu 

nousujohteisten markkinoiden aikana. Laskevien markkinoiden aikana tapahtuvaa 

muutosta ja strategian toimintaa on mahdotonta tämän takia ennustaa. Krainerin 

(2001) tekemä jako kuumiin ja kylmiin markkinoihin kuvaa hyvin Suomen asuntora-

hastomarkkinoita. Asuntorahastot ovat haastateltujen näkemyksen mukaan toistai-

seksi hyötyneet yleisestä markkinatilanteesta. Markkinoiden kylmeneminen asettaisi 

asuntorahastot uusien haasteiden eteen. 

 

Managerien ja sijoittajien haastatteluissa nousi esille kohteiden arvonmääritys rahas-

ton toimikauden aikana. Suomessa arvonmäärityksen roolin todettiin olevan suurin 

erikoissijoitusrahastoissa ja REIT-yhtiöissä, joiden osakkeilla ja osuuksilla voidaan 

käydä kauppaa.  Skinner et al. (2005) ja Kaleva et al. (1995) ovat todenneet arvon-

määrityksen roolin korostuvan erityisesti avoimissa rahastoissa. Arvonmääritys suori-

tetaan ulkopuolisen puolueettoman arvioitsijan toimesta ja sen todettiin olevan Suo-

messa luotettavaa ja läpinäkyvää. Pagourtzi (2003) mukaan kiinteistöarvioinnin tulee 
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tuottaa mahdollisimman oikea ja todenmukainen arvio kiinteistön markkina-arvosta 

ollakseen pätevä. Joissain tilanteissa rahaston managerin nähtiin kuitenkin mahdolli-

sesti voivan vaikuttaa arviomiehen määrittämään arvoon. Aikaisemmassa tutkimuk-

sessa (Booth et al. 2004) havaittiin, että joissain tilanteissa hintoja voidaan siloitella 

arvonmäärittäjän toimesta, jotta päästään haluttuun tulokseen. Sijoittajan edustaja 

kuvaili tilannetta: 

”Avoimissa rahastoissa se arvonmäärityksen rooli korostuu. Markkina on 

kuitenki vielä niin uusi, et paha sitä on kommentoida. Sit jos hinnat läh-

tee laskuun niin sit sen näkee, et miten nopeesti ne arvot siihen reagoi.” 

-Analyytikko 

 

Rahastot perivät tyypillisesti myös tuottosidonnaisia palkkioita. Osa asuntorahastois-

ta perii palkkiot vuosittain ja osa vasta toimikauden lopussa kun rahasto on exitoitu. 

Mikäli palkkio peritään vuosittain, käytetään sen laskennassa arviomiehen lausunto-

ja. Goslings et al. (1992) ovat määrittäneet, että kiinteistöllä on kaksi hintaa: arviokir-

jan mukainen hinta ja markkina-arvo. Arviokirjan mukaisella hinnalla tarkoitetaan hin-

taa, joka perustuu tiettyihin arviointiperusteisiin. Markkina-arvo selviää vasta kohteen 

myyntihetkellä. Fisher et al. (1999) havaitsivat Yhdysvalloissa vuosina 1978-1998 

tehtyjen kiinteistökauppojen pohjalta, että nousukaudella arviokirjojen arvot olivat 

toteutuneita kauppahintoja matalammat ja laskukaudella arviokirjojen arvot olivat 

toteutuneita kauppahintoja korkeammat. Clayton et al. (2005) havaintojen mukaan 

arviokirjojen ja toteutuneiden arvojen välillä ei ole eroa. Suomen asuntorahasto-

markkinoilla on tällä hetkellä menossa nousukausi. Haastateltujen mukaan tähän 

mennessä myydyistä kohteista on saatu arviokirjoja korkeampia hintoja. Tilanne on 

Fisher et al. (1999) havaintojen mukainen.  

 

4.9 Taloustilanne ja rahastojen exitointi 
 

Rahastojen exitointien suorittaminen nostettiin esille sijoittajien, rahastoja myyvien 

sekä managerien haastatteluissa. Tilanne koskee erityisesti suljettuja kommandiitti-

yhtiömuotoisia rahastoja, joilla on etukäteen määritelty toimikausi. Erikoissijoitusra-

hastoissa ja REIT-yhtiöissä ei tehdä tässä yhteydessä tarkoitettua exitiä. Niissä han-

kitaan ja myydään kohteita jatkuvasti. Erikoissijoitusrahastoissa exitien tekemisen 
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todettiin tulevan eteen vain siinä tilanteessa, jos isompi joukko sijoittajia päättää lu-

nastaa sijoituksensa samanaikaisesti. Tämä vaatisi haastateltujen mukaan asuntojen 

hintojen merkittävän laskun tai merkittäviä muutoksia yleisessä taloustilanteessa. 

Rahastojen myynnistä vastaava kuvaili tilannetta: 

”Briteissä se vaati Brexitin. Jotain vastaavaa se vaatis varmaan Suo-

messakin, mutta en osaa sanoa et mitä se vois olla.” -Myyntijohtaja 

 

Ensimmäiset kommandiittiyhtiömuotoiset asuntorahastot ovat perustettu 2000- luvun 

puolivälin jälkeen ja niiden elinkaaret lähenevät loppuaan. Rahastojen sijoitusstrate-

gioiden mukaan kohteet on ollut tarkoitus myydä huoneistoittain, jotta niistä saatai-

siin paras mahdollinen hinta. Asuntokauppamäärät ovat kuitenkin viimeisten vuosien 

aikana laskeneet merkittävästi. Asuntojen myyminen huoneistoittain ei tällä hetkellä 

välttämättä tuottaisi tavoiteltua tuottoa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, 

että asuntokohteet voidaan myydä kolmella eri tavalla: suljetulla huutokaupalla ko-

konaisena kohteena, off-market kohteena yksityisesti tai yksittäisinä huoneistoina. 

(Hordijk et al. 2008) Rahaston manageri kuvaili tilannetta: 

”Exitit on tehty eri strategialla ku aikoinaan kuviteltiin, mut niin nää asiat 

muuttuu. Lopputulos se sit kuitenkin ratkasee.” -Salkunhoitaja 

 

Asuntorahastojen pelastukseksi nähtiin tulleen ennätyksellisen matala korkotaso. 

Korkotaso on painanut asuntojen tuottovaatimukset ennenkuulumattomiin lukuihin. 

2000-luvun puolivälissä asuntoportfolioita myytiin noin 5% alkutuotolla. Tällä hetkellä 

alkutuotot ovat laskeneet selvästi alle 4%:in. Osasta kohteita on tällä hetkellä mah-

dollista saada jopa parempi tuotto myymällä ne portfoliona toiselle sijoittajalle kuin 

myymällä ne huoneistoittain yksityishenkilöille. Haastatellun neuvonantajan mukaan 

tuottovaatimukset saattavat edelleen laskea, mikäli korot eivät nouse ja asuntosijoi-

tusmarkkinoille saadaan myös ulkomaisia toimijoita. Neuvonantaja kuvaili tilannetta: 

”Eiköhän se (tuottovaatimus) siitä vielä ainaki joitaki kymmenyksiä las-

ke.” -Analyytikko 
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”Jos sit taas korot lähtee nousuun nii sit nousee tuottovaatimuksetki sa-

maa tahtia.” -Analyytikko 

 

Vertailukohdaksi otettiin länsinaapurimme Ruotsi, missä asuntoportfolioita on myyty 

selkeästi matalammilla alkutuotoilla. Ruotsin ja Suomen asuntomarkkinat eivät ole 

kuitenkaan täysin vertailukelpoisia. Tuottovaatimusten lasku herätti ihmetystä sekä 

sijoittajien, että rahastomanagerien edustajissa. Managerin edustaja kommentoi ti-

lannetta seuraavasti: 

”Tuottovaatimusten laskua ei voi perustella millään kiinteistömarkkinoilla 

tapahtuneella muutoksella. Vuokrat ei oo noussu eivätkä sopimusten 

maturiteetit pidentyny. Ainoa selittävä tekijä tuntuu olevan, että korot ei-

vät tuota mitään ja pörssiin ei voi riskin takia sijoittaa enempää. Pää-

omat valuvat sitten kiinteistöihin ja tuottovaatimukset laskee entises-

tään.” –Salkunhoitaja 

 

Sijoittajien haastatteluissa nousi esille kysymys exitointien suorittamisesta ja rahas-

tojen strategioiden toimivuudesta. Rahastojen managerit kertoivat käyneensä kes-

kusteluja exit-strategioista sijoittajien kanssa muutamia vuosia sitten, kun yhtäkään 

asuntorahastoa ei ollut vielä exitoitu. Viime vuosien aikana on kuitenkin tehty useita 

onnistuneita exitejä. Tämä on luonut uskoa myös tulevaan. Managerin edustaja ku-

vaili tilannetta seuraavasti: 

”Sijoittajatapaamisissa (exit) oli lempipuheenaihe. Nyt kun exitejä on teh-

ty onnistuneesti niin se on jäänyt vähemmälle.” -Asiantuntija 

 

Haastatteluissa havaittiin, että asuntorahastojen sijoitushorisontti on tyypillisesti noin 

10 vuotta. Kohteita hankittaessa pitää miettiä kuitenkin pidemmälle. Kohteille pitää 

löytää rahaston elinkaaren lopussa ostaja, joka maksaa niistä mahdollisimman kor-

kean hinnan. Webb et al. (1987) havaitsivat, että tuottolaskelma laaditaan usein aiot-

tua pitoaikaa pidemmällä tähtäimellä. Tärkeimpänä kriteerinä haastatellut pitivät koh-

teiden osalta niiden sijaintia. Aikaisemmassa tutkimuksessa tehdyt havainnot kiin-

teistöjen paikkasidonnaisuudesta ja pitkäikäisyydestä tukevat haastateltujen näke-

myksiä (Olkkonen et al. 1997; Arnott 1987). Managerin edustaja kuvaili tilannetta: 
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”Se pitää muistaa, et jollekin nää talot pitää sit tulevaisuudessa myydä. 

Ei voi mistä tahansa hankkia vaikka hetken saiskin hyvää tuottoa.”          

-Salkunhoitaja 

 

Asuntotransaktioiden volyymin kasvusta huolimatta haastatteluissa nousi esille kiin-

teistöjen vaatimat pääomat ja kaupanteon hitaus. Riittävän hinnan maksavaa ostajaa 

ei välttämättä löydy heti. Aikaisemmassa tutkimuksessa asunto- ja kiinteistötransak-

tioiden on havaittu kestävän kolmesta kuuteen kuukautta ja koostuvan useista eri 

vaiheista.  (McNamaran 1998; Crosby et al. 2004; Goslings et al. 1992) Neuvonanta-

jan roolin merkitystä transaktioiden suorittamisessa korostettiin useissa haastatte-

luissa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että kiinteistötransaktioissa käyte-

tään tyypillisesti neuvonantajaa (Hordijk et al. 2008; Goslings et al. 1992). Neuvon-

antajan edustaja kuvaili: 

”Niinku aikasemmin oli puhetta et vaikka markkinoilla paljon tapahtuu, 

niin kyl se prosessi vie vieläkin helposti sen puol vuotta.” -Analyytikko 

 

Useissa haastatteluissa nousi esille dilemma kohteiden myymiseen liittyen. Asunto-

jen tuottovaatimukset ovat laskeneet ennätysmataliksi. Kohteista voisi nyt saada en-

nätyksellisen korkeat hinnat. Myynnistä saataville pääomille pitäisi kuitenkin löytää 

tuottava sijoituskohde myös jatkossa. Tilanne korostuu erityisesti suljetuissa rahas-

toissa, joilla on ennalta määrätty toimikausi ja joiden toimintaan sijoittajilla on enem-

män päätösvaltaa. Ennätysmatalat tuottovaatimukset nähtiin osaltaan syyksi asunto-

transaktioiden kasvulle. Useat sijoittajat ovat myyneet kohteitaan kun niistä saatava 

hinta on noussut arvioitua korkeammaksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havait-

tu, että sijoittajat ovat halukkaampia tekemään kauppoja ollessaan voitolla. (Bokhari 

et al. 2011; Kahneman et al. 1979) Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Arvonmuutoksen puolesta kaikki kohteet pitäis myydä heti. Sit taas 

myynneistä saataville pääomille pitäis löytää uusi sijoituskohde ja sel-

lasia ei tällä hetkellä oo liikaa tarjolla. Nytkin meillä on kassassa kym-

meniä miljoonia nollatuotolla eli ei tää niin yksiselitteistä ole.” -

Analyytikko 

 

Ensimmäisiä asuntorahastoja on exitoitu vuosien 2014-2016 aikana. Kohteita on 

myyty sekä huoneistoittain että useamman kohteen portfolioina. Ensimmäisissä port-
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foliokaupoissa ostajat olivat ns. ”perinteisiä” suomalaisia toimijoita kuten SATO tai 

joku suurista vakuutusyhtiöistä. Ensimmäinen ulkomaisen sijoittajan kanssa tehty 

asuntoportfoliotransaktio tehtiin keväällä 2016. Ostajana oli saksalainen eläkerahas-

to. Haastatellut kokivat ulkomaisten sijoittajien tulon asuntomarkkinoille lähtökohtai-

sesti positiivisena. Osalla haastatelluista oli kuitenkin edelleen vahvasti mielessä 

finanssikriisiä edeltävät vuodet kun ulkomaiset sijoittajat tulivat ryminällä Suomen 

markkinoille. Haastattelijat totesivat, että ulkomaisten sijoittajien osuus transaktiovo-

lyymista on vuonna 2016 kuitenkin selkeästi pienempi kuin vuosina 2006-2008. Si-

joittajan edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Yleensä kun ulkkarit (ulkomaiset sijoittajat) on näin aktiivisena markki-

noilla niin jotain on pielessä. Sama tilanne oli 2000-luvun puolivälissä ja 

alalla kaikki tietää mitä sit tapahtui”. -Analyytikko 

 

Haastatteluissa keskityttiin ammattimaisten sijoittajien kokemuksiin asuntorahastois-

ta. Haastatteluissa nousi kuitenkin useaan kertaan esille yksityisten sijoittajien mää-

rän kasvu. Ammattimaiset sijoittajat tiedostavat rahastosijoituksiin liittyvän riskin, 

mutta ymmärtävätkö yksityishenkilöt sijoitukseen liittyvää riskiä täysin. Asuntojen 

hintojen jatkuvasta noususta ja matalan korkotason mahdollistamasta vivutuksesta 

johtuen sijoittajat voivat olettaa hintojen nousevan ikuisesti. Näin tilanne ei kuiten-

kaan ole. Mikäli markkinat lähtisivät laskuun ja suuri määrä sijoittajia lunastaisi sijoi-

tuksensa kerralla, voisi siitä aiheutua rahastoille ongelmia. Asuntorahastot ovat voi-

makkaasti vivutettuja. Aikaisemmassa kirjallisuudessa korkoriskin ja taloudellisen 

riskin on havaittu kasvavan kun lainan määrä kasvaa. (Brueggeman et al. 2008). 

Asuntojen hinnoissa tai koroissa tapahtuvat muutokset heikentävät kiinteistösijoitus-

ten likviditeettiä. Muutokset voivat johtaa rahasto-osuuksien lunastukseen, mikä lisää 

likviditeettiriskiä. (Brueggeman et el. 2008; Hordijk et al. 2008; Cheng et al. 2013)  

Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta: 

”Ei sitä varmaan kukaan tiedä, et miten lunastukset hoidetaan jos niit tu-

lis kerralla poikkeuksellisen paljon.” -Analyytikko 
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4.10 Asuntorahastojen tulevaisuus 
 

Kaikilla haastatelluilla oli vähintäänkin varovaisen positiivinen näkemys asuntorahas-

tojen tulevaisuudesta. Selkeästi positiivisimmat tulevaisuuden näkymät olivat odote-

tusti rahaston managereilla sekä myynnistä vastaavilla henkilöillä. Varovaisimmin 

tulevaisuuteen suhtautuivat sijoittajat ja rakennusliikkeiden edustajat. Rakennusliik-

keiden edustajat totesivat, että yksityisen asuntokaupan vilkastuessa he tulevat siir-

tämään painopistettä takaisin omaperusteiseen tuotantoon. Tämä vähentäisi sijoitta-

jille myytävien kohteiden tarjontaa. Tästä voisi seurata kohteiden hintatason nousu. 

Samalla se vaikeuttaisi uusien rahastojen perustamista sekä kohteiden hankkimista. 

Rahaston manageri kuvaili tilannetta: 

 ”Näkyvissä ei ole mitään syitä et miks kehitys ei vois jatkua.” -Johtaja 

 

Managerin edustajan sekä neuvonantajien haastattelujen mukaan tällä hetkellä 

useilla jo markkinoilla olevilla toimijoilla on suunnitteilla uusia asuntorahastoja sekä 

hybridirahastoja. Niissä voi olla asuntojen lisäksi myös muita kiinteistöjä. Pääomien 

ja sijoittajien hankinta rahastoihin koettiin tällä hetkellä helpommaksi kuin muutama 

vuosi sitten. Osittain tilanteen nähtiin johtuvan aikaisempien rahastojen suoriutumi-

sesta ja osittain yleisestä taloustilanteesta. Rahaston manageri kuvaili tilannetta: 

”Tilanne on muuttunu parissa vuodessa. Yksittäiset sijoitukset on pie-

nempiä ku aikaisemmin, mutta määrä on kasvanu.” -Asiantuntija 

 

Rahastojen myynnistä vastaava kuvaili tilannetta: 

 ”Nollakorot ei ainakaan vähennä kiinnostusta asuntoja kohtaan.”            

-Asiamies 

 

Haastatellut totesivat osaan avoimista rahastoista kertyvän pääomia jopa enemmän 

kuin mitä rahastot pystyvät sijoittamaan. Tämän takia rahastot eivät pysty hyödyntä-

mään velkavipua täysimääräisesti. Managerin mukaan erityisesti suurimmat erityissi-

joitusrahastot keräävät tällä hetkellä pääomia selkeästi enemmän kuin ne olivat al-

kuperäisissä suunnitelmissaan arvioineet. Nuray et al. (2013) havaitsemaa rahasto-

jen maksamaa preemiota ei haasteltujen mukaan ole Suomen markkinoilla kuiten-

kaan havaittavissa. Rahastot eivät ole siis ryhtyneet maksamaan ylihintaa kohteista 
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saadakseen pääomat sijoitettua. Rahaston manageri kuvaili erikoissijoitusrahastojen 

tilannetta: 

”Mun käsityksen mukaan noi kilpailijoiden erikoissijoitusrahastot kerää 

pääomia sata ja viiskyt miljoonaa kvartaalissa. Se on kolme-neljä kertaa 

sen mitä ne oli alun perin arvioinu.” -Salkunhoitaja 

  

Sijoittajien haastatteluissa nousi esille erityisesti asuntojen laskevat tuottovaatimuk-

set. Matala korkotaso kompensoi vipuvaikutuksen kautta tuottovaatimuksien laskua. 

Korkotason nousu johtaisi siihen, että merkittävä osa tuotoista menisi korkojen mak-

suun. Korkotason noustessa sijoittajat totesivat joutuvansa miettimään allokaatioi-

taan uusiksi. Optimaalisen kiinteistöallokaation on havaittu olevan 15-25% (Hoesli et 

al.2004). Osa haastatelluissa totesi, että heillä tai heidän asiakkaillaan allokaatio on 

ylittänyt tämän rajan. Sijoittajan edustaja kuvaili edustamansa tahon tilannetta seu-

raavasti: 

”Kiinteistösijoitukset on nyt poikkeuksellisen suuressa roolissa. Mikäli 

korkomarkkinoilla tapahtuu muutoksia, vaikuttaa se luonnollisesti myös 

allokaatioon.” -Asiamies 

 

Rahastojen managerit totesivat, että vaikka korkojen nousu ei tällä hetkellä vaikuta 

todennäköiseltä on siihen kuitenkin varauduttu korkosuojausten avulla. Korkotasois-

sa tapahtuvien muutosten on todettu olevan yksi merkittävimmistä kiinteistöjen ar-

voihin ja riskeihin vaikuttavista tekijöistä (Chan et al. 1990). Sekä korkosuojausten 

että lainojen marginaalien todettiin tulleen ennätyksellisen alas viimeisten vuosien 

aikana. Asuntorahastojen lainamarginaalien todettiin nykyään liikkuvan noin 1% ta-

solla ja 10 vuoden korkosuojauksen tason olevan noin 0,5%. Rahastojen tuottolas-

kelmat ovat haastateltujen mukaan laskettu noin 3-4% kokonaiskorolla. Rahaston 

manageri kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Kyllä se helpottaa yöunia ku tietää, et seuraavan viiden vuoden ajan 

vieraan pääoman kustannus on ainoastaan reilu prosentti.”                     

-Salkunhoitaja 

 
Korkosuojauksilla pystytään suojautumaan maksettavan koron määrän muutoksia 

vastaan. Korkotasojen johdosta markkina-arvoissa tapahtuviin muutoksiin ne eivät 

vaikuta. Korkosuojauksen tuoma hyöty koettiin tärkeäksi rahastojen sijoittajien näkö-
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kulmasta. Erityisesti pienemmät ammattimaiset sijoittajat kuten säätiöt hakevat asun-

torahastoista vakaata kassavirtaa, jolla he pystyvät maksamaan apurahoja ja avus-

tuksia. Aikaisemmassa tutkimuksessa yhdeksi REIT-yhtiöiden menestykseen vaikut-

taneista tekijöistä on havaittu niiden maksama vakaa osinko. (Capozza et al. 2003; 

Ooi et al. 2006). Wei et al. (2012) havaitsivat, että REIT-yhtiöt maksoivat suurempia 

osinkoja kuin teollisuusyritykset keskimäärin. Sijoittajan edustaja kuvaili edustaman-

sa tahon tilannetta seuraavasti: 

”Me haetaan asuntosijoituksista vakaata kassavirtaa, et pystymme mak-

samaan apurahoja tasaisesti vuodesta toiseen.” -Asiamies 

 
REIT-yhtiöiden kehitys nähtiin luonnollisena jatkumona asuntorahastomarkkinoilla 

tapahtuneelle muutokselle. Yhtenä mahdollisuutena managerit näkevät kommandiit-

tiyhtiömuotoisen rahaston listaamisen pörssiin. Listautuminen tarjoaisi hyötyjä sekä 

sijoittajille että managerille. Verotukseen liittyvät kysymykset sekä REIT-

markkinoiden kehittymättömyys ovat ainakin toistaiseksi estäneet listautumisen. Si-

joittajat toivoivat Suomeen uusia ja isompia REIT-yhtiöitä. REIT-yhtiöille toivottiin 

mahdollisuutta sijoittaa myös muihin kiinteistöluokkiin kuin asuntoihin. Useisiin kiin-

teistöluokkiin sijoittavien REIT-yhtiöiden arvioitiin tarjoavan parempia tuottoja sekä 

vastaavan paremmin sijoittajien tarpeisiin. Sijoittajien näkemys tukee kansainvälistä 

tutkimusta. REIT-yhtiöiden lukumäärän ja hallinnoimien pääomien on havaittu kas-

vavan kun ne ovat voineet tehdä monimuotoisempia sijoituksia (Sotelo et al. 2013).  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä vaikuttaako tuottoi-

hin se valitseeko rahasto fokusoidun vai hajautetun strategian. (Benefield et al. 2009; 

Gyorko et al. 1996) Rahaston kulujen on havaittu olevan suurempia kun ne tekevät 

sijoituksia useisiin kiinteistöluokkiin laajalla maantieteellisellä jakaumalla. (Capozza 

et al. 1998: Capozza et al. 1998) . Asuntojen tuottovaatimusten laskusta johtuen 

markkinoilla nähdään olevan tilausta ns. hybridirahastoille, joissa olisi asuntojen li-

säksi esim. liiketilaa, logistiikkaa tai toimistoja. Rahastojen riskitaso olisi asuntora-

hastoja suurempi, mutta vastaavasti ne tarjoaisivat mahdollisuuden suurempiin tuot-

toihin. Hudson-Wilson et al. (2005) tutkimustulos kiinteistösijoitusmahdollisuuksien 

etsimisestä uusilta alueilta saadakseen riittäviä tuottoja tukee haastateltujen näke-

mystä. Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 
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”REIT-yhtiöihin sijoittaminen ei oo tällä hetkellä ajankohtaista. Mikäli 

markkinat kasvaa ja kehittyy nii pitää tilanne arvioida uudelleen.”             

-Analyytikko 

 

Managerin edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Yksi mahdollinen tapa exitoida rahasto olis viedä se pörssiin ja jatkaa 

hallinnointia. Sijoittajat voisi halutessaan luopua omistuksesta ja me jat-

kettais hallinnointia.” -Johtaja 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Morawski et al. 2008; Niskanen et al. 2010; Chan et 

al. 1990) on havaittu, että REIT-yhtiöiden ja osakkeiden kurssien välillä havaittiin 

korrelaatiota erityisesti sijoitusajan ollessa lyhyt. REIT-yhtiöiden arvo ei tällöin perus-

tuisi sen omistamiin kiinteistöihin vaan yleiseen tilanteeseen osakemarkkinoilla. 

Haastatellut totesivat, että Suomessa toimivan REIT-yhtiön osalta vastaavaa tulkin-

taa ei voida tehdä. Haastatellut totesivat seuraavansa REIT-yhtiön suoriutumista 

enemmänkin yleisestä mielenkiinnosta ja hämmästelevänsä sen kurssissa tapahtu-

via muutoksia. Rahaston manageri kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Kyl se kysymyksiä herättää kun kurssi tippuu viidestätoista eurosta 

seitsemään euroon, vaikka mikään ei ole yhtiössä muuttunut.”                 

-Salkunhoitaja 

 

Sijoittajan edustaja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Kurssi on heilunu siihen tahtiin, että ei se ole meidän tyyppiselle toimi-

jalle sopiva sijoitus.” -Analyytikko 

 

Tulevaisuudesta puhuessa rahastojen sijoittajat nostivat esille sijoittajia koskevassa 

viranomaissääntelyssä tapahtuvat muutokset. Erityisesti isompia institutionaalisia 

sijoittajia kuten eläke- ja vakuutusyhtiötä koskevat vakavaraisuussäännökset ovat 

tiukentumassa. Epäselvää on vielä miten muutokset vaikuttavat. Nykyisen arvion 

mukaan sijoitukset, joissa käytetään korkeaa velkavipua, eivät välttämättä olisi tule-

vaisuudessa mahdollisia. Yhdysvalloissa REIT-yhtiöiden suosio alkoi kasvaa vasta 

kun vakuutusyhtiöt eivät enää voineet riskiluokitusten takia sijoittaa kiinteistöihin. 

Lainsäädäntöön tehtiin tämän jälkeen muutoksia, jotka mahdollistivat REIT-yhtiöiden 

listautumisen (Dirk et al. 2012; Sotelo et al. 2013). Rahaston managerin haastatte-
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lussa viranomaisvaatimuksissa tapahtuvat muutokset nousivat esille rahoituksen 

osalta. Kiinteistörahoituksen saannin arvioidaan vaikeutuvan tulevaisuudessa. Myös 

rahoituksen kustannukset saattavat nousta. Muutoksen suuruus ja mahdollinen 

ajankohta ovat vielä täysin auki. Sijoittajan edustaja kuvaili viranomaissääntelyn vai-

kutuksia seuraavasti: 

”Siinä käsityksessä oon, et kiristyksiä tulee mut milloin ja millaisia on vie-

lä auki. Niillä voi olla vaikutuksia myös rahastosijoituksiin.” -Analyytikko 

 

Rahaston manageri kuvaili tilannetta seuraavasti: 

”Sellaista viestiä on saatu pankeilta ja muualta, että rahahanat saattaa 

olla jatkossa tiukemmalla.” -Johtaja 

 

Neuvonantajien haastatteluissa nousi esille erityisesti kommandiittiyhtiömuotoisen 

rahaston haasteet ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta. Esimerkiksi saksalaisille 

sijoittajille suomalainen ky-muotoinen rakenne on lainsäädännön asettamien rajoit-

teiden takia mahdottomuus. Mikäli rahastoihin halutaan saada pääomia ulkomaisilta 

sijoittajilta, tulee rahastojen rakenteita muuttaa vastaamaan ulkomaisten sijoittajien 

tarpeita. Neuvonantaja kuvaili nykytilannetta seuraavasti: 

”Neuvottelut ulkomaalaisten ja erityisesti saksalaisten kanssa loppuu 

kun aletaan puhua ky-rakenteesta. Se vaan on tekemätön paikka.”         

-Analyytikko 

 

Muualla Euroopassa kiinteistömarkkinoilla todettiin olevan havaittavissa viilentymis-

tä. Transaktiovolyymit ovat laskeneet ja laskun odotetaan kohdistuvan myös Suo-

meen lähivuosien aikana. Haastateltujen mukaan on mielenkiintoista nähdä, että 

tulevatko viime vuosien aikana myydyt asuntoportfoliot uudestaan markkinoille vai 

jäävätkö ne pitkäaikaiseen omistukseen. Ammattimaisten asuntomarkkinoiden todet-

tiin olevan kooltaan rajattuja. Transaktiovolyymin kasvu tai edes pysyminen nykyisel-

lä tasolla vaatii, että suuria asuntoportfolioita tulee myyntiin jatkossa. Kiinteistö- ja 

asuntosijoitusten todettiin olevan kuitenkin vain pieni osa koko sijoitusomaisuudesta. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa kiinteistösektorin on todettu olevan yksi avaintekijöis-

tä finanssisektorin ja muun markkinan välisessä yhteydessä (Cheong et al. 2011). 

Haasteeksi todettiin nousevan, että haluavatko nykyiset omistajat myydä kohteitaan. 

Vastaavan tuottoriskisuhteen saamista muista sijoitusluokista ei pidetty realistisena.   
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 
 
Tutkimus koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Teoriaosiossa 

muodostettiin ymmärrys kiinteistösijoittamisen periaatteista sekä asuntomarkkinoi-

den kehityksestä Suomessa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää asuntorahas-

tojen roolia Suomen asuntosijoitusmarkkinoilla. Tavoitteena oli myös selvittää syitä 

asuntorahastomarkkinoiden kasvulle ja selvittää asuntorahastojen tulevaisuudennä-

kymiä sekä selvittää, ovatko rahastoihin sijoittaneet toimijat saaneet asuntorahas-

toista odottamiaan tuottoja. 

 

Tutkimuksen päätutkimusongelma oli selvittää, mikä on asuntorahastojen rooli Suo-

men asuntosijoitusmarkkinoilla. Aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen perusteel-

la asunto- ja kiinteistörahastot ovat merkittäviä toimijoita kiinteistösijoitusmarkkinoilla. 

Kiinteistörahastot ovat menestyneet tuottojen näkökulmasta erinomaisesti ja niiden 

tuotot ovat ylittäneet suorien kiinteistösijoitusten tuotot. (Lee 2014; Goslings et al. 

1992) Rahastojen kasvuun ovat kansainvälisesti vaikuttaneet erityisesti lainsäädän-

nössä tapahtuneet muutokset. (Dirk et al. 2012) Empiirisessä tutkimuksessa havait-

tiin asuntorahastojen roolin olevan Suomen asuntosijoitusmarkkinoilla koko markki-

noiden kokoon suhteutettuna ainakin toistaiseksi vähäinen. Asuntorahastojen osuus 

Suomen koko asuntomarkkinoista on ainoastaan muutaman prosentin luokkaa. Pie-

nestä osuudestaan huolimatta ovat rahastot olleet merkittävä toimija viimeisten vuo-

sien aikana, kun omistusasuntokysyntä on laskenut. Asuntorahastot ovat mahdollis-

taneet rakentamisen volyymin edes nykyisellä tasolla tuomalla rakennusyhtiölle var-

maa kassavirtaa muuten epävarmassa tilanteessa. Asuntorahastojen ja muiden 

ammattimaisten toimijoiden hankkimien kohteiden osuus Suomessa toteutusta uu-

distuotannossa on ollut joidenkin rakennusliikkeiden osalta jopa 50%. Asuntorahas-

tojen rooli on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja kasvun uskotaan jatkuvan, mikä-

li yleisessä taloustilanteessa ja erityisesti korkomarkkinoilla ei tapahdu suuria muu-

toksia. Asuntorahastojen kasvun myötä Suomessa ammattimaisten sijoittajien välillä 

tehtyjen asuntotransaktioiden määrä on noin kuusinkertaistunut muutaman vuoden 

aikana.  Asuntorahastomarkkinoilla on tällä hetkellä muutama suurempi toimija, jotka 



98 
 

 

hallinnoivat suurta osaa asuntorahastoihin sijoitetuista pääomista. Asuntorahastojen 

lukumäärä on noussut viimeisten vuosien aikana yli kolmeenkymmeneen ja samalla 

asuntorahastoja tarjoavien toimijoiden määrä on noussut yli kymmeneen. Palvelun-

tuottajien lukumäärän kasvu tarjoaa sijoittajille uusia mahdollisuuksia ja lisää heidän 

päätäntävaltaansa asettaen samalla alan toimijoille uusia haasteita ja vaatimuksia. 

Asuntorahastojen hankkimat kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudul-

la sekä kasvukeskuksissa. Tämä saattaa lisätä asuntomarkkinoilla tapahtuvaa eriy-

tymistä. 

 

Päätutkimusongelmaan pyrittiin vastaamaan alakysymysten avulla. Ensimmäiseksi 

pyrittiin selvittämään mitkä tekijät ovat asuntorahastojen kasvun takana Suomessa. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu epäsuorien kiinteistösijoitusten suosion 

kasvuun vaikuttavan esimerkiksi suotuisa markkinatilanne, tasaisesti maksettava 

osinko, kiinteistöjen tarjoama hajautushyöty ja suoria kiinteistösijoituksia korkeam-

mat tuotot sekä lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. (Capozza et al. 2003; Dirk 

et al. 2012; Lee 2014; Hoesli et al. 2008). Suomessa asuntorahastomarkkinoiden 

kehityksen taustalla on alun perin ollut ammattimaisten sijoittajien tarve saada uusi 

matalariskinen ja vakaata tuottoa tarjoava sijoitusinstrumentti. Asuntorahastojen tar-

joamat vakaat ja jopa odotukset ylittäneet tuotot ovat johtaneet siihen, että rahasto-

jen hallinnoimat pääomat ja sijoittajien lukumäärät ovat kasvaneet. Asuntorahastot 

tarjoavat sijoittajille keinon hajauttaa sijoituksiaan. Viimeisten vuosien aikana asunto-

rahastot ovat tulleet myös yksityisten sijoittajien saataville. Tämä on osittain muutta-

nut niiden toimintaympäristöä. Yksityiset sijoittajat eivät tyypillisesti omaa vastaavaa 

ammattitaitoa kuin ammattimaiset sijoittajat ja heillä ei ole välttämättä ymmärrystä 

kaikista asuntosijoittamisen riskeistä. 

 

Toisena alakysymyksenä oli, että ovatko asuntorahastot vastanneet niille asetettui-

hin odotuksiin. Asuntorahastojen tuotoista on saatavilla julkisissa lähteissä vähän 

tietoa. Ainoastaan uusimpien erikoissijoitusrahastojen tuotot ovat julkisia ja raporttien 

mukaan ne ovat saavuttaneet niille asetetut tuottotavoitteet. Ensimmäisten komman-

diittyhtiömuotoisten asuntorahastojen tuotot ovat tutkimuksessa saatujen tietojen 

mukaan ylittäneet selvästi niille asetetut tavoitteet. Aikaisemmassa tutkimuksessa 

Kaushik et al. (2012) ja Lee (2014) on havaittu, että REIT-yhtiöt sekä aktiivisesti hoi-

detut kiinteistörahastot ovat tuottaneet paremmin kuin suorat kiinteistösijoitukset. 
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Asuntorahastojen tuotoista on Suomessa saatavilla tietoja ainoastaan hyvin lyhyeltä 

jaksolta. Saatavilla olevien tietojen perusteella voidaan todeta, että tuotot ovat myös 

Suomessa ylittäneet suorien asuntosijoitusten tuotot. Tutkimuksessa havaittiin, että 

tuottojen lisäksi sijoittajat arvostivat kiinteistösijoituksista saatavaa hajautushyötyä 

sekä niiden tarjoamia skaalaetuja. Asuntorahastot saavat isompina toimijoina hankit-

tua kohteita halvemmalla kuin yksityiset toimijat sekä niiden hankkima rahoitus arvi-

oitiin halvemmaksi. Vastaavia havaintoja kiinteistöjen tarjoamista hajautushyödyistä 

sekä rahastojen saamasta halvemmasta rahoituksesta ovat aikaisemmin tehneet 

Chan et al. (1990), Hudson-Wilson et al. (2003) ja Nuray et al. (2013). 

 

Kolmannella alakysymyksellä pyrittiin selvittämään, että miten asuntorahastojen roo-

lin arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa. Asuntorahastojen lukumäärän ja rahasto-

jen hallinnoimien pääomien arvioidaan kasvavan jatkossa, mikäli korkomarkkinoilla 

ei tapahdu suuria muutoksia. Tulevaisuudessa asuntorahastojen sijoitusstrategiat 

saattavat laajentua kattamaan muita kiinteistöluokkia. Näin ne pystyisivät tarjoamaan 

korkeampia tuottoja. Aikaisemmassa tutkimuksessa on arvioitu, että rahastomuotois-

ten kiinteistösijoitusten viranomaisvalvonta tulee lisääntymään erityisesti finanssikrii-

sin jälkeen. (Dirk et al. 2012; Fuerst et al. 2013) Suomessa kiristynyt viranomaisval-

vonta on astunut voimaan vuodesta 2014 lähtien. Muutokset lainsäädännössä ovat 

myös asettaneet uusia vaatimuksia toiminnalle. Ensimmäisten kommandiittiyhtiö-

muotoisten rahastojen osalta raportoinnista oli sovittu sijoittajien ja managerin välisil-

lä sopimuksilla ja rahaston tuotoista raportoitiin ainoastaan rahaston sijoittajille. 

AIFM-direktiivin voimaantulon myötä rahastojen toiminnasta raportoidaan säännölli-

sin väliajoin niin Finanssivalvonnalle kuin Suomen Pankille. Lisääntyneen raportoin-

tivelvollisuuden johdosta manageriyhtiöt ovat lisänneet resursseja raportointiin liitty-

viin toimintoihin. AIFM-direktiivi edellyttää rahastoilta myös salkunhoidosta eriytetyn 

riskienhallintatoiminnon olemassaolon. Lisääntyneistä vaatimuksista johtuen asunto-

rahastoja hallinnoivien managereiden lukumäärän ei uskota merkittävästi kasvavan. 

Uusille pienille toimijoille kustannukset rahaston perustamiseen ja toimiluvan hank-

kimiseen liittyen voivat olla liian suuret. Mahdollista on, että joku suurempi toimija 

kuten pankki tai varainhoitoyhtiö, jolla ei vielä ole asuntorahastotuotetta, perustaa 

sellaisen jossain lainsäädännön mahdollistamassa muodossa. Asuntorahastot ovat 

olleet tervetullut piristysruiske Suomen asuntomarkkinoille ja niiden uskotaan vakiin-

nuttaneen paikkansa. Nykyisessä markkinatilanteessa rahastot tarjoavat sijoittajil-
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leen suhteellisen varmaa ja vakaata tuottoa. Tuotto on kuitenkin sidoksissa maail-

maan yleiseen taloustilanteeseen ja esimerkiksi korkomarkkinoilla tapahtuvat muu-

tokset vaikuttavat asuntorahastojen tuottoihin ja hallinnoimien pääomien määrään. 

 

5.2 Keskustelua tuloksista 
 
Tutkimus käsitteli asuntorahastoja, jotka ovat Suomessa suhteellisen uusi sijoitus-

instrumentti. Tästä johtuen niihin liittyvää aikaisempaa tutkimusta on olemassa hyvin 

rajallisesti. Asuntorahastoilla tarkoitetaan asuntoihin sijoittavia rahastoja riippumatta 

niiden yhtiömuodosta.  Suomessa tapahtunutta kehitystä peilataan kansainväliseen 

ja erityisesti REIT-yhtiöihin liittyvään tutkimukseen. Asuntorahastojen lukumäärän ja 

pääomien kasvun taustalla Suomessa havaittiin olevan samoja syitä kuin kansainvä-

lisessä tutkimuksessa: muutokset lainsäädännössä (REIT ja ”välimalli”), suotuisa 

markkinatilanne nousevista asuntojen hinnoista johtuen, matalan korkotason tarjoa-

mat mahdollisuudet vivutuksen sekä lisääntyneiden pääomien muodossa (Cannon et 

al. 2011; Chan et al. 2003; Hoesli et al. 2008). Asuntorahastot voidaan jakaa kah-

teen luokkaan: listattuihin eli avoimiin sekä listaamattomiin eli suljettuihin rahastoihin. 

Suljetut ja avoimet rahastot eroavat toisistaan toimikauden, strategian, likviditeetin, 

arviointimenetelmien sekä rahasto-osuuksien hinnoittelun osalta (Skinner et al. 

2005). Suomessa asuntorahastojen luonteet ja toimintaympäristö ovat muuttuneet 

merkittävästi niiden kymmenvuotisen elinkaareen aikana. Suomessa on mahdollista 

sijoittaa neljään erityyppiseen asuntorahastoon.  Ensimmäiset asuntorahastot olivat 

suljettuja rahastoja ja suunnattu ainoastaan isoille ammattimaisille sijoittajille. Uudet 

rakenteeltaan avoimet asuntorahastot ovat suunnattu ns. ”suurelle yleisölle”. Tämän 

seurauksena rahastojen sijoittajien lukumäärät ovat nousseet tuhansiin tai jopa 

kymmeniin tuhansiin. 

 

Hoesli et al. (2008) mukaan yksityissijoittajat sijoittavat tyypillisesti avoimiin rahastoi-

hin. Suomessa asuntorahastoissa tapahtunut kehitys mukailee kansainvälisten 

REIT-yhtiöiden kehitystä. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa yksityishenkilöt ovat 

lähteneet sijoittamaan kiinteistöihin, kun epäsuorien kiinteistösijoitusten markkinat 

ovat kehittyneet (Dirk et al. 2012; Sotelo et al. 2013). Kansainvälisesti epäsuorat kiin-

teistösijoitukset edustavat suurempaa osaa markkinoista kuin Suomessa, missä suu-
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rin osa kiinteistömarkkinoista on edelleen eläke- ja vakuutusyhtiöiden sekä muuta-

man suuren kiinteistösijoittajan hallussa. Suomen markkinoille on kuitenkin viimeis-

ten vuosien aikana tullut useita ulkomaisia toimijoita. Rahastomuotoisten kiinteistösi-

joitusten arvioidaan lisääntyvän tulevien vuosien aikana. Sijoittajarakenteessa tapah-

tuneen muutoksen johdosta erityisesti asuntorahastoja manageroivat tahot ovat jou-

tuneet muuttamaan omaa toimintaansa. Aikaisemmin sijoittajien hankinnasta ja sijoit-

tajasuhteista vastasi tyypillisesti rahaston salkunhoitaja ja mahdollisesti manageriyh-

tiön johto. Muuttuneen tilanteen takia manageriyhtiöihin on palkattu henkilöitä, joiden 

vastuulla on puhtaasti asiakashankinta ja suhdetoiminta. 

 

Asuntosijoitustuotteita tarjoavien toimijoiden määrä on kasvanut merkittävästi ja ny-

kyisin lähes jokaisella suurella finanssitoimijalla on tarjota asiakkailleen asuntosijoi-

tustuote. Suurin osa asuntorahastoista on perustettu viimeisen parin vuoden aikana 

eikä niiden tuloksentekokyvystä voida tehdä vielä kovin tarkkoja johtopäätöksiä. En-

simmäiset noin 10 vuotta sitten perustetut asuntorahastot ovat empiirisessä tutki-

muksessa tehtyjen havaintojen mukaan tuottaneet paremmin kuin alun perin on ta-

voiteltu. Aikaisemmassa tutkimuksessa REIT-yhtiöiden on havaittu tuottavan pa-

remmin kuin suorien kiinteistösijoitusten. (Lee 2014; Goslings et al. 1992) Yksi mer-

kittävimmistä syistä kiinteistö- ja asuntosijoituksille on riskin hajauttaminen. Kiinteis-

töt tarjoavat suojaa muissa omaisuusluokissa tapahtuvia muutoksia vastaan. Muissa 

omaisuusluokissa tapahtuvat muutokset heijastuvat usein  kiinteistöihin, mutta niiden 

vaikutus on lievempi ja muutos tapahtuu myöhemmin. (Chan et al. 1990) Asuntora-

hastot mahdollistavat sijoittajille suoraa asuntosijoittamista helpomman tavan hajaut-

taa sijoitusportfolionsa riskiä. Asuntorahastojen avulla voidaan hajauttaa sijoitussal-

kun riskiä. Riskittömiä sijoituksia asuntorahastot eivät kuitenkaan ole. Asuntorahas-

tojen perinteiset sijoittajat eli suuret institutionaaliset sijoittajat ymmärtävät sijoituk-

seen liittyvän riskin, mutta mikä on tilanne ei-ammattimaisten sijoittajien osalta? 

Asuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa 90-luvun puolivälistä lähtien ja asunnot 

nähdään lähes riskittömänä sijoituksena. ”Kansanrahastojen” suosion kasvaessa 

yhä useammasta suomalaisesta on tullut asuntosijoittaja. Mikäli asuntojen hinnat 

lähtisivät laskuun tai korkotaso nousisi merkittävästi voivat vaikutukset asuntorahas-

toihin olla suuria.  
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Lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten on havaittu vaikuttavan merkittävästi 

epäsuorien kiinteistösijoitustuotteiden kuten asuntorahastojen kehitykseen. Useissa 

maissa uusien kiinteistösijoitustuotteiden kysyntä on lähtenyt kasvuun vasta kun 

lainsäädäntöön on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat sijoituksen tekemisen vero-

tehokkaasti. (Capozza et al. 2003; Ooi et al. 2006). Suomessa muutokset lainsää-

dännössä ovat mahdollistaneet REIT-yhtiöiden perustamisen, mutta toistaiseksi vain 

yksi REIT-yhtiö on perustettu. Empiirisen analyysin ja alan toimijoiden haastattelujen 

mukaan lainsäädäntöön kaivattaisiin muutoksia, jotta listautuneiden yhtiöiden luku-

määrä kasvaisi ja markkinoille saataisiin lisää pääomia. Lainsäädäntö vaikuttaa 

asuntorahastojen toimintaan myös kaavoituksen ja rakennuslupien myöntämisen 

kautta. Asuntorahastot tarvitsevat kasvaakseen jatkuvasti uusia kohteita. Kohteita 

hankitaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta sekä kasvukeskuksista. Rakenta-

mista säätelevät pääsääntöisesti kunnat, joiden tavoitteena on maksimoida kasvusta 

saatavat tuottavuushyödyt suhteessa kasvusta syntyneisiin kustannuksiin. Säätelyä 

voidaan tehdä usealla tavalla riippuen sääntelyn tavoitteista. Säätelyllä voidaan pyr-

kiä rajoittamaan alueen kokoa ja väestönkasvua tai vaihtoehtoisesti luoda arkkiteh-

tonisesti kaunis kokonaisuus. Tyypillisiä keinoja rajoittaa kaupunkien kasvua ovat 

maankäytön ja talouden ohjaus sekä määrittämällä alueita, joille ei voida rakentaa. 

(Cheshire 2012; Quigley et al. 2005; Schauman 2014) Asuntorahastojen toiminnan 

jatkuvuuden ja kasvun kannalta on tärkeää, että joko asuntorahastot tai rakennusliik-

keet saavat kuntien kanssa neuvoteltua kaavoituksen ja rakennusluvat vastaamaan 

myös asuntorahastojen tarpeita.  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu rahastoista tehtävien lunastusten ja koh-

teiden exitointien olevan merkittävä haaste epäsuorissa kiinteistösijoituksissa. Kiin-

teistötransaktiot ovat aikaa vievää prosesseja ja pääomat voivat olla kiinni pitkään 

lunastusilmoituksen tekemisen jälkeen. (Hoesli et al. 2008) Empiirisessä tutkimuk-

sessa tehtyjen havaintojen mukaan suurimmat haasteet asuntorahastojen osalta 

Suomessa liittyvät juuri rahastojen exitointeihin. Ensimmäisiä kommandiittiyhtiömuo-

toisia rahastoja on exitoitu onnistuneesti. Rahastojen toteutuneet tuotot ovat olleet 

selkeästi korkeampia kuin mitä rahastojen tuottotavoitteet ovat olleet. Exitointien 

strategia on kuitenkin poikennut alkuperäisistä suunnitelmista. Rahastojen oli tarkoi-

tus myydä omistamansa kohteet huoneistoittain, mutta asuntomarkkinoiden las-
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kusuhdanteesta johtuen kohteet on myyty portfolioina muille sijoittajille. Tämän ovat 

mahdollistaneet ennätyksellisen matalat tuottovaatimukset.  

 

5.3 Rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
 
Tutkija on töissä asuntorahastoja hallinnoivassa yrityksessä. Tämä asettaa tutkimuk-

seen rajoituksen siinä mielessä, että tutkija ei välttämättä pysty tarkastelemaan tut-

kittavaa aihetta täysin ulkopuolisen näkökulmasta. Mikäli tutkimuksen suorittaisi täy-

sin alan ulkopuolinen tutkija, saattaisivat tutkimuskysymysten asettelut poiketa tutki-

muksessa määritetyistä. Alan ulkopuolinen tutkija saattaisi myös painottaa tutkimuk-

sessa muita näkökulmia kuin nyt tutkimuksessa painopisteinä olevia. 

 

Tutkimuksen kohde eli asuntorahastot ovat toimineet Suomessa vielä suhteellisen 

lyhyen aikaa ja niiden markkinat kehittyvät jatkuvasti. Mikäli tutkimus suoritettaisiin 

uudestaan muutamaan vuoden päästä, voisivat tutkimustulokset poiketa merkittä-

västi nyt saaduista tuloksista. Asuntorahastojen hallinnoimien pääomien ja niiden 

omistaman kiinteistökannan kasvaessa, olisi jatkossa mahdollista tutkia asuntora-

hastojen omistuksen vaikutusta jonkin tietyn alueen vuokratasojen ja asuntojen hin-

tojen kehitykseen. Kehittyvätkö vuokrat ja hinnat alueilla, joissa asuntorahastoilla on 

merkittävästi omistusta eri tavalla kuin alueilla, joilla asuntorahastoilla ei ole omistus-

ta? 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin kaikkia Suomessa toimivia asuntorahastoja niiden juridi-

sesta muodosta riippumatta. Tutkimusta voisi tarkentaa keskittymällä ainoastaan 

yhteen kolmesta yleisimmästä Suomessa toimivasta asuntorahastomallista. Tutki-

muksessa havaittiin, että Suomen asuntorahastomarkkinat ovat täysin suomalaisten 

toimijoiden hallinnoimia. Tutkimuksessa ei haastateltu ulkomaisia toimijoita, jotka 

ovat suunnitelleet sijoituksia Suomeen. Ulkomaisten toimijoiden haastattelut voisivat 

tuoda tutkimukseen uutta näkökulmaa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiin-

toista tutkia, minkälaisia muutoksia markkinoilla pitäisi tapahtua ja minkälaisia sijoi-

tustuotteita ulkomaisille toimijoille tulisi tarjota, että he tekisivät sijoituksia suomalai-

siin asuntorahastoihin. 
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Tutkimusmenetelmä asettaa tutkimukselle myös omat rajoitteensa. Tutkimusaineisto 

kerättiin haastatteluilla. Haastateltujen suhtautumisesta haastatteluun ja vastauksiin 

vaikuttavista motiiveista ei voida olla täysin varmoja. Ei voida tietää, ovatko haasta-

tellut ymmärtäneet kaikki kysymykset tutkijan tarkoittamalla tavalla ja vastaavasti 

onko tutkija tulkinnut vastauksia haastatellun tarkoittamalla tavalla. Tähän tutkimuk-

seen valittiin haastateltavat niin, että tutkittavasta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman 

kattava ja realistinen kuva alan toimijoiden näkökulmasta. Tutkimustulokset olisivat 

voineet poiketa nyt saaduista, mikäli haastateltavien joukko olisi ollut suurempi ja 

siihen olisi valittu toimijoita myös toimialan ulkopuolelta kuten ekonomisteista, pörs-

sianalyytikoista, yksityisistä sijoittajista, asuntorahastoja rahoittavien pankkien edus-

tajista tai asuntorahastojen omistamien kohteiden vuokralaisista. 

 

Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin tutkimuksessa puhtaasti kvalitatiivisesta näkökulmas-

ta. Asuntorahastoja ja niiden vaikutuksia olisi mahdollista tutkia myös kvantitatiivises-

ta näkökulmasta esimerkiksi asuntorahastojen toteuttamien asuntojen volyymin avul-

la tai niiden hallinnoiman asuntovarallisuuden näkökulmasta. Kvantitatiivisen analyy-

siin avulla olisi mahdollista tutkia tarkemmin asuntorahastojen vaikutuksia tietyillä 

alueilla. Tutkimuksessa havaittiin, että asuntorahastot hankkivat pääosan kohteis-

taan pääkaupunkiseudulta ja kasvukeskuksista. Siinä ei kuitenkaan tutkittu, ovatko 

investoinnit tehty jollekin tietylle alueelle kaupungin sisällä tai mikä on asuntorahas-

tojen osuus kokonaistuotannosta milläkin alueella. 

 
 
Työssä keskityttiin tutkimaan asuntorahastoja ainoastaan ammattimaisten toimijoi-

den näkökulmasta. Ammattimaisille sijoittajille suunnattuja rahastoja on ollut olemas-

sa jo noin kymmenen vuoden ajan, joten niiden toiminnasta on kokemusta ja toimin-

takyvystä näyttöä. Ammattimaisten sijoittajien epäsuorasta kiinteistösijoittamisesta 

saamia hyötyjä on kansainvälisesti tutkittu laajasti. Ei-ammattimaisille sijoittajille tar-

jolla olevien asuntorahastojen määrä on kasvanut Suomessa vasta viimeisten vuosi-

en aikana, eikä niistä tästä johtuen ole vielä saatavilla kattavasti tietoa. Ei-

ammattimaisille sijoittajille rahastojen kustannukset ovat tyypillisesti suurempia kuin 

ammattimaisille sijoittajille. Saavatko ei-ammattimaiset sijoittajat asuntorahoista pit-

källä tähtäimellä hyötyjä, jotka ovat suurempia kuin niiden hallinnoinnista perimät 

palkkiot? 
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Asuntojen hinnat ovat Suomessa nousseet käytännössä koko asuntorahastojen 

olemassaolon ajan. Korkotaso on myös viimeisten vuosien aikana ollut asuntorahas-

tojen näkökulmasta erittäin suotuisa. Asuntorahastojen tuotto-oletuksista noin kol-

masosa perustuu vuosittaiseen arvonmuutokseen. Miten asuntorahastot reagoivat, 

jos korkotasot nousevat äkillisesti tai asuntojen hinnat lähtevät laskuun? Tilanne 

koskee erityisesti avoimia rahastoja, joiden osuuksia sijoittajien on mahdollista lunas-

taa. Miten rahastot hoitavat lunastukset? Joudutaanko kohteita mahdollisesti myy-

mään tappiolla vai miten tilanne hoidetaan? 

 
Suomessa on toistaiseksi perustettu ainoastaan yksi REIT-yhtiö. Tämä on selvästi 

vähemmän kuin muissa maissa, joiden lainsäädäntö mahdollistaa REIT-yhtiön pe-

rustamisen. Empiirisen tutkimuksen perusteella useampiin kiinteistöluokkiin sijoitta-

ville REIT-yhtiöille olisi kysyntää. Kasvaisiko kiinnostus REIT-yhtiöistä kohtaan, mi-

käli niiden olisi mahdollista sijoittaa myös muihin kiinteistöluokkiin? Ensimmäisiä 

Suomessa toimineita asuntorahastoja on exitoitu onnistuneesti viimeisten vuosien 

aikana. Exitoidut asuntorahastot ovat ammattimaisille sijoittajille suunnattuja kom-

mandiittiyhtiömuotoisia rahastoja. Exitoinnit on tehty markkinatilanteesta johtuen al-

kuperäisistä suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Kohteet on myyty portfoliona muille 

sijoittajille, eikä huoneistoittain yksityishenkilöille. Mikä olisi optimaalinen tapa exitoi-

da asuntorahasto tai osa asuntorahaston kohteista? 
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Liite 1. Haastattelurunko sijoittajat  
 
Rahastojen kehitys 
 

- Taustatiedot 
o Työtehtävä ja kokemus toimialalta 
o Suhde asuntorahastoihin 

- Syyt sijoittaa asuntorahastoihin 
- Kriteerit rahaston valinnassa 
- Kiinteistö- ja asuntosijoitusten rooli sijoitussalkussanne 
- Miten näette rahastojen roolin  

o Suhde suoraan asuntosijoittamiseen 
o Suhde muihin kiinteistöluokkkiin 
o Mahdollinen hybridirahasto asuntoja ja toimitilaa 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet rahastojen lukumäärän kasvuun 
o Haasteet muissa kiinteistöluokissa 
o Matalat korot 
o Valtiovallan toimet esim. Korkotuki, eläkeyhtiöt vieras pääoma 

Rahastojen nykytila 
 

- Miten managerien kasvanut lukumäärä on vaikuttanut sijoituspäätöksiinne jos 
on 

- Uskotteko, että markkinoilla riittää kohteita kaikille toimijoille 
- Miten näette asuntorahastojen tilanteen jos asuntomarkkinat piristyvät 
- Ovatko alkuperäiset suunnitelmat ja tuottotavoitteet toteutuneet asuntorahas-

tosijoitusten osalta 
- Oletteko olleet tyytyväisiä asuntorahastoihin tehtyihin sijoituksiin 
- Näkyykö ulkomaalaisten sijoittajien läsnäolo asuntorahastomarkkinoilla 
- Miten rahastomarkkinoiden kehittyminen näkyy toiminnassanne 
- Haluatteko osallistua rahaston päätöksentekoon 
- Ovatko lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toimintaan teidän näkökulmas-

ta 
- Ovatko arviokirjojen mukaiset arvot toteutuneet exiteissä 
- Mitä haasteita näette asuntorahastoihin liittyen 

 

Rahastojen tulevaisuus 
 

- Tuletteko jatkamaan sijoituksia asuntorahastoihin 
- Uskotteko, että asuntorahastoissa on kyse hetkellisestä boomista vai onko 

kyseessä pysyvä tilanne 
- Rahastoja on exit vaiheessa.  



 
 

 

o Miten näette rahastojen exitit 
- Mitä sijoituskohteita olette harkinneet kun asuntorahastoja exitoidaan, mah-

dollisesti uusia asuntorahastoja 
- Uskotteko, että REIT-yhtiöille olisi kysyntää, jos ne voisivat olla ”hybridejä”  
- Uskotteko, että REIT-yhtiöitä perustetaan lisää 
- Miten asuntorahastot voisivat kehittää toimintaansa 
- Mihin suuntaan toivoisitte asuntorahastojen kehittyvän 
- Vapaa sana 

 
  



 
 

 

Liite 2. Haastattelurunko managerit, neuvonantajat ja rahastojen 
myyjät 
 
Rahastojen kehitys 
 

- Taustatiedot 
o Työtehtävä ja kokemus toimialalta 
o Suhde asuntorahastoihin 

- Miksi olette perustaneet rahastoja 
- Miten näette rahastojen roolin 

o Suhde suoraan asuntosijoittamiseen 
o Suhde muihin kiinteistöluokkkiin 
o Mahdollinen hybridirahasto asuntoja ja toimitilaa 

- Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet rahastojen lukumäärän kasvuun 
o Haasteet muissa kiinteistöluokissa 
o Matalat korot 
o Valtiovallan toimet esim. Korkotuki, eläkeyhtiöt vieraan pääoman käyttö 

Rahastojen nykytila 
 

- Uskotteko, että asuntorahastoissa on kyse hetkellisestä boomista vai onko 
kyseessä pysyvä tilanne 

- Onko sijoittajarakenteessa tapahtunut muutoksia 
- Miten managerien kasvanut lukumäärä on vaikuttanut toimintaanne jos on 
- Uskotteko, että markkinoilla riittää kohteita kaikille toimijoille 
- Ovatko arviokirjojen mukaiset arvot toteutuneet exiteissä 
- Ovatko alkuperäiset suunnitelmat ja tuottotavoitteet toteutuneet asuntorahas-

tosijoitusten osalta 
- Näkyykö ulkomaalaisten sijoittajien läsnäolo asuntorahastomarkkinoilla 
- Miten rahastomarkkinoiden kehittyminen näkyy toiminnassanne 
- Ovatko lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toimintaan teidän näkökulmas-

ta 
- Onko asiakkaiden suhtautuminen muuttunut kun rahastojen lukumäärä on 

kasvanut 
- Ovatko sijoittajat olleet tyytyväisiä  
- Mitä muutoksia olette mahdollisesti tehneet 
- Mitä haasteita näette asuntorahastoihin liittyen 

 

Rahastojen tulevaisuus 
 

- Uskotteko, että asuntorahastojen volyymin kasvu jatkuu 
- Miten näette asuntorahastojen tilanteen jos asuntomarkkinat piristyvät 



 
 

 

- Rahastoja on exit vaiheessa 
o Miten näette rahastojen exitit 

- Onko uusia rahastoja suunnitteilla jos edellisiä exitoidaan 
- Uskotteko, että REIT-yhtiöille olisi kysyntää, jos ne voisivat olla ”hybridejä”  
- Uskotteko, että REIT-yhtiöitä perustetaan lisää 
- Miten asuntorahastot voisivat kehittää toimintaansa 
- Mihin suuntaan toivoisitte asuntorahastojen kehittyvän 
- Vapaa sana 

 

  



 
 

 

Liite 3. Haastattelurunko rakennusliikkeet 
 

- Taustatiedot 
o Työtehtävä ja kokemus toimialalta 
o Suhde asuntorahastoihin 

- Miten näette rahastojen roolin? 
- Asuntorahastojen ja ammattimaisten sijoittajien osuus asuntotuotannosta 
- Onko osuus muuttunut viimeisten vuosien aikana 
- Onko rahastojen läsnäolo vaikuttanut toimintaanne 
- Eroavatko rahastot toisistaan teidän näkökulmasta 
- Ovatko eläkeyhtiöt aktivoituneet ostajana teidän näkökulmasta 
- Ovatko ulkomaiset sijoittajat osoittaneet mielenkiintoa uudiskohteisiin 
- Miten asuntorahastot voisivat kehittää toimintaansa 
- Mitä haasteita näette asuntorahastoihin liittyen 
- Mihin suuntaan toivoisitte asuntorahastojen kehittyvän 
- Vapaa sana 

  



 
 

 

Maa REIT-yhtiöiden lukumäärä Markkina-arvo (dollaria) Osuus Euroopan REIT 
markkinasta

Belgia 17 10 445 000 000                    5,81 %
Bulgaria 18 400 000 000                          0,22 %
Suomi -                                                  -                                           0,00 %
Ranska 33 75 041 000 000                    41,73 %
Saksa 3 1 597 000 000                      0,89 %
Kreikka 3 1 360 000 000                      0,76 %
Unkari -                                                  -                                           0,00 %
Irlanti 3 1 946 000 000                      1,08 %
Israel -                                                  -                                           0,00 %
Italia 2 2 066 000 000                      1,15 %
Liettua -                                                  -                                           0,00 %
Luxemburg 0 -                                           0,00 %
Alankomaat -                                                  11 230 000 000                    6,25 %
Espanja 0 -                                           0,00 %
Turkki 27 9 660 000 000                      5,37 %
Iso-Britannia 22 66 069 000 000                    36,74 %
Yhteensä 128 179 814 000 000                  100,00 %

Liite 4. REIT-yhtiöt Euroopassa (EPRA 2014)  



 
 

 

 
Liite 5. Kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston rakenne (Juristin 
haastattelu) 
  



 
 

 

Aineistoluettelo 
 
Tiedot haastatteluista: 
 

 

 
 
Julkisista lähteistä kerätty materiaali: 
 

- Suomessa toimivien kommandiittiyhtiömuotoisten asuntorahastojen kauppa-

rekisteriotteet 

- REIT-yhtiön listautumisesitteet 

- Erikoissijoitusrahastojen julkaisemat esitteet ja katsaukset 

Nimike Sektori Työkokemus Koulutus Paikka Pvm Nauhoitettu Puhelinhaastattelu
Juristi Juridiset palvelut 5-10 vuotta Juristi Helsinki 26.1.2016 Kyllä Ei

Analyytikko Sijoittaja 5-10 vuotta DI Espoo 15.3.2016 Kyllä Ei
Asiamies Sijoittaja 15-20 vuotta KTM Espoo 30.8.2016 Kyllä Ei
Johtaja Manageri 15-20 vuotta Juristi Espoo 29.6.2016 Kyllä Ei

Salkunhoitaja Manageri 5-10 vuotta KTM Espoo 15.9.2016 Kyllä Ei
Asiantuntija Manageri 5-10 vuotta Tradenomi Espoo 6.4.2016 Kyllä Ei

Toimitusjohtaja Rakennusliike 15-20 vuotta Juristi Helsinki 21.6.2016 Ei Ei
Aluejohtaja Rakennusliike 20-25 vuotta DI Vantaa 12.9.2016 Kyllä Ei

Toimitusjohtaja Neuvonantaja 10-15 vuotta KTM Helsinki 14.6.2016 Ei Kyllä
Analyytikko Neuvonantaja 5-10 vuotta KTM Helsinki 8.8.2016 Kyllä Ei

Myyntijohtaja Rahastojen myynti 15-20 vuotta Juristi Espoo 23.8.2016 Kyllä Ei
Asiakkuussjohtaja Rahastojen myynti 10-15 vuotta KTM Espoo 27.5.2016 Kyllä Ei


