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1 Johdanto 
 

Tämä kandityö vertailee asunto- ja kiinteistörahastostrategioita Suomessa. Kyseiset 

rahastot ovat melko uusi sijoituskohde Suomessa ja viime vuosina on perustettu 

monia uusia asunto- tai kiinteistörahastoja. Matalat korot, pula pienistä vuokra-

asunnoista, pienten asuntojen hintojennousu sekä tärkeimpänä 

kiinteistölakimuutokset ovat saaneet sijoitusyhtiöt innostumaan asunto- ja 

kiinteistörahastojen perustamisesta. Myös asuntojen tarjoama yleensä hyvä 

inflaatiosuoja on tehnyt asunnoista houkuttelevia kohteita sijoittaa. (KVKL 2014a; 

KVKL 2014b; Vuokraturva 2009; Ålandsbanken Oyj 2014, 22)  

 

1.1 Tutkimusongelma 
 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan viittä eri strategiaa ja tarkoituksena on selvittää, 

ovatko jokin tai jotkut asunto- tai kiinteistörahastot tuottaneet selvästi muita 

paremmin tai heikommin. Tutkimuksen tarkoituksena on siten tuottaa informaatiota 

erityisesti sijoittajille mutta mahdollisesti myös asunto- ja kiinteistösijoitusyhtiöille. 

Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta eri asunto- ja kiinteistörahastovaihtoehdoista, 

minkä takia rahastot esitellään kattavasti työssä. Vertailtavina rahastoina ovat 

Ålandsbanken Asuntorahasto, OP-Vuokratuotto, Orava Asuntorahasto, Nordea 

Global Real Estate BP ja Danske Invest Kiinteistö K -rahastot.  

 

Työlle määriteltiin tutkimusongelma:  

 

• Mikä on ollut paras asunto- tai kiinteistörahastostrategia? 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 
 

Asunto- ja kiinteistörahastoja on perustettu Suomeen joitakin vuosia, ja niiden määrä 

lisääntyy koko ajan. Teoriaosuudessa eli luvussa kaksi esitellään aiemmat 

tutkimukset aiheesta, perehdytään asunto- ja kiinteistörahastojen historiaan ja 

nykytilanteeseen, esitellään syitä asunto- ja kiinteistörahastojen kasvaneeseen 

kysyntään sekä esitellään tutkimukseen valitut asunto- ja kiinteistörahastostrategiat 
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laajasti. Rahastoesittelyt perustuvat suurimmaksi osaksi sijoitusyhtiöiden sivuilta 

löytyviin tietoihin. Luvussa kolme esitellään tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut. 

Tämän jälkeen luvussa neljä Tutkimustulokset tunnusluvuilla vertaillaan rahastoja 

keskenään ja lopuksi näistä tehdään päätelmät. Työ lopetetaan yhteenvetoon 

käsitellyistä aiheista. 

 

1.3 Tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimuksen aihealue on melko uusi Suomessa, minkä takia aiheesta on kohtalaisen 

vähän julkaisuja, ja siksi tärkeimmiksi lähteiksi tutkimuksessa nousivat rahastojen 

omat sivut, avaintieto- ja rahastoesitteet. Suomen tarkkojen lakien vaatimien 

tiedonantovelvoitteiden vuoksi sijoitusyhtiöiden omilta sivuilta löytyi hyvin tietoa 

rahastoista. Muualla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa, asuntorahastoja on ollut 

jo vuosikymmeniä ja siksi aiempina tutkimuksina käytettiin näitä Yhdysvalloissa 

toteutettuja tutkimuksia. Yhdysvalloissa toteutetuissa tutkimuksissa oli kuitenkin 

ongelmana se, että vertailujaksojen pituudet olivat merkittävästi eri pituisia kuin 

Suomessa, minkä takia Yhdysvaltalaisista tuloksista ei ole merkittävää hyötyä 

yhteenvedon tulkinnoissa. Aiempina tutkimuksina Suomen osalta työssä käytettiin 

kahta opinnäytetyötä, koska nämä olivat ainoita Suomen markkinoilla toteutettuja 

tutkimuksia asuntorahastoista. Työt olivat H. Lehtimäen Sijoittaminen Nordean 

tarjoamiin kiinteistörahastoihin (2012) ja E. Malkamäen Asuntosijoittajan vaihtoehdot 

Suomessa (2014). Pro Gradu -tutkielmia ei voitu käyttää, koska aiheesta ei oltu tehty 

tarpeeksi läheisesti työn aiheeseen liittyviä töitä.  

 

Tutkimustulokset perustuvat kvantitatiivisiin tuloksiin, ja tutkimuksen data on 

Datastream-ohjelmasta. Rahastoja on arvioitu kvantitatiivisiin tuloksiin perustuen 

kulujen, riskien ja menestyksen osalta eli näkökulmista, jotka vaikuttavat 

sijoituspäätökseen. ”Päämittaria” eli menestystä arvioidaan vuosituotolla, Sharpen 

luvulla, Treynorin luvulla sekä Jensenin alfalla. Sharpen luku mittaa sijoituskohteen 

mahdollisia ylituottoja suhteutettuna volatiliteettiin, Treynorin luku mittaa 

sijoituskohteen mahdollisia ylituottoja suhteutettuna betaan ja Jensenin alfa on 

markkinariskikorjattu mittari. Nämä ovat yleisesti käytettyjä tunnuslukuja rahastojen 

tuottovertailuissa. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2007, 280-281, 296) 
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1.4 Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen rajauksessa päädyttiin vertailemaan viittä rahastoa. Asunto- ja 

kiinteistörahastoista ei ole olemassa listaa, josta näkyisi kaikki Suomessa 

yksityishenkilöille tarjottavat asunto- ja kiinteistörahastot, minkä takia työhön 

päädyttiin valitsemaan muutama näistä rahastoista. Osa tarjottavista rahastoista oli 

niin uusia, ettei niistä ollut dataa vielä tarpeeksi pitkältä ajalta, osa rahastoista oli 

pienempien yritysten liikkeellelaskemia, minkä takia rahastoista ei ollut tarpeeksi 

informaatiota saatavissa ja osa rahastoista toimi niin, että ne keräsivät tietyn 

summan ja sen jälkeen rahastoon ei voinut enää sijoittaa. Työhön haluttiin rahastoja 

joihin voi sijoittaa jatkuvasti. 

 

Nämä viisi rahastoa valikoituvat merkittävästi erilaisten toimintatapojensa vuoksi. 

Rahastot eroavat toisistaan muun muassa minimisijoitussummiltaan ja 

sijoituskohteiltaan merkittävästi. Nämä tutkimukseen valitut rahastot ovat sellaisia, 

joita yksityissijoittajat pystyvät ostamaan ja jotka ovat pörssiyhtiöiden 

liikkeellelaskemia, jotta rahastoista löytyisi mahdollisimman paljon ja mahdollisimman 

luotettavaa tietoa pörssiyhtiöiden tarkkojen tiedonantovelvoitteiden vuoksi.  
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2 Asunto- ja kiinteistörahastot 
 

2.1 Aiemmat tutkimukset 
 

Suomessa toimivia asunto- ja kiinteistörahastoja on tutkittu melko vähän. Joitakin 

tutkimuksia kuitenkin on, mutta niissäkin rahastoja on verrattu sijoitusmuotona 

suoraan asuntosijoittamiseen tai muihin sijoituskohteisiin, eli rahastoja ei ole 

juurikaan vertailtu keskenään. Esimerkiksi Lähteenmäki vertasi vuoden 2012 

opinnäytetyössään Nordean tarjoamia kiinteistörahastoja suoraan 

kiinteistösijoittamiseen ja osakerahastoihin, ja Malkamäki tutki vuoden 2014 

opinnäytetyössään eri asuntosijoitusvaihtoehtoja Suomessa. Molemmissa töissä 

päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin: asunto- ja kiinteistörahastosijoittamisen puolesta 

puhuvat hyvät hajautusmahdollisuudet, vaivattomuus ja likviditeetin paraneminen. 

Asunto- ja kiinteistörahastojen korkeat kulut ovat kuitenkin ongelma.  

 

Adamuscin tutki asunto- ja kiinteistörahastoja Euroopassa artikkelissaan Investing in 

European market real property throuh reits (2010). Hänen mukaan asunto- ja 

kiinteistörahastot ovat houkuttelevia sijoituskohteita jatkuvien vuokratuottojen, hyvien 

hajautusmahdollisuuksien sekä yleensä hyvän inflaatiosuojan vuoksi. Adamuscinin 

mielestä Euroopanlaajuisissa asunto- ja kiinteistörahastoissa ovat kuitenkin 

ongelmana Euroopan valtioiden erilaiset lainsäädännöt, jotka hankaloittavat koko 

Euroopanlaajuisten asunto- ja kiinteistörahastojen perustamista. Erilaisia 

Euroopanlaajuisia kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittavia rahastoja on olemassa, kuten 

tässäkin tutkimuksessa käsiteltävä Danske Invest Kiinteistö K -rahasto, mutta 

suoraan tiettyihin asuntoihin tai kiinteistöihin koko Euroopassa sijoittavia rahastoja 

olisi hyvä saada, jotta saataisiin uusi sijoitustuote yleisille markkinoille. 

 

Aikaisemmissa suomalaissa tutkimuksissa ei ole keskitytty vertaamaan asunto- ja 

kiinteistörahastoja toisiinsa, minkä takia tässä tutkimuksessa perehdytään juuri 

tähän. Aikaisemmin ongelmana on ollut rahastojen lyhyt olemassaoloaika, minkä 

takia rahastojen kuluja, riskejä ja menestystä ei ole voitu vertailla. Nyt tämä vertailu 

kuitenkin voidaan tehdä. Eri asunto- ja kiinteistörahastot myös eroavat 

sijoitusstrategioiltaan ja toimintatavoiltaan erittäin paljon, mikä tekee tästä 

vertailevasta tutkimuksesta erityisen mielenkiintoisen.  
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Yhdysvalloissa asuntorahastoja on tutkittu, sillä siellä näitä rahastoja on ollut jo 

vuosikymmenien ajan. Newell ja Fischer esittävät artikkelissaan ”The Role of 

Residential REITs in REIT Portfolios” (2009), että asuntorahastot ovat tuottaneet 

finanssikriisin alun jälkeen paremmin kuin rahastot, jotka sijoittavat toimitilojen 

vuokraukseen ja kaupallisiin kiinteistöihin. Tämä johtui muun muassa siitä, että 

asuntojen vuokramarkkinat kasvoivat finanssikriisin alun jälkeen kun taas liiketiloja 

haluttiin vuokrata entistä vähemmän. Myös Korn esitteli samanlaisia tuloksia 

artikkelissaan ”Real Bargains” (2008). Kornin mukaan huonojen vuosien jälkeen, 

joista käytetään nimitystä ”bear markets” seuraa monta hyvää vuotta eli ”bull 

markets” -vuosia. Asuntorahastojen ”bear markets” -vuosia on ollut historiassa 1980-

luvun ja 1990-luvun lopuilla ja Kornin mukaan vuosi 2007 oli myös tällainen. Mikäli 

historia olisi toistanut itseään, olisi Kornin mukaan vuoden 2007 jälkeen kuulunut 

seurata vähintään kahdeksan hyvää vuotta asuntorahastojen kannalta. 

Nykymaailmassa kaikki tuntuu kuitenkin toimivan nopeammilla sykleillä kuin 

aikaisempina vuosikymmeninä ja niin on käynyt myös asuntorahastojen kanssa.  

Poppick esittää artikkelissaan ”As Housing Lifts, REIT Funds Sink” (2013), että 

asuntorahastojen arvot ovat lähteneet laskuun syksyllä 2013 pitkään jatkuneen ”bull 

markets” -ajanjakson jälkeen. Tähän on ollut syynä ainakin pitkään jatkunut 

asuntorahastojen markkinoita selvästi parempi tuotto sekä pitkäaikaisten lainojen 

korkojen nousu.  

 

2.2 Yleistä asunto- ja kiinteistörahastoista 
 

Asunto- ja kiinteistörahastosijoittaminen on epäsuoraa asuntosijoittamista, eli 

asunnonoston sijaan ostetaankin osakkeita tai osuuksia rahastoista. Näitä rahastoja 

on olemassa monia erilaisia. Jotkut rahastot esimerkiksi ostavat suoraan asuntoja ja 

kokoavat näistä rahaston, jota tarjoavat asiakkailleen, ja jotkin rahastot esimerkiksi 

sijoittavat kiinteistösijoitusyhtiöihin ja kokoavat näistä useamman yhtiön paketteja 

rahastoiksi. (Nordea 2014a; Ålandsbanken 2014a)  

 

Asunto- ja kiinteistörahastojen historia ulottuu vuoden 1960 Yhdysvaltoihin, jolloin 

Presidentti Dwight D. Eisenhower hyväksyi lakimuutoksen uudenlaisesta 

kiinteistösijoittamisesta. Tämän lain myötä voitiin yhdistää parhaat puolet kiinteistö- ja 
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osakesijoittamisesta. Tämän jälkeen asunto- ja kiinteistörahastot ovat levinneet 

ympäri maailman ja viime vuosina ne ovat vihdoin yleistyneet myös Suomessa, jonne 

niitä on haluttu perustaa jo pidemmän aikaa, mutta joiden perustamista Suomen lait 

ovat rajoittaneet. Suomen ensimmäinen kiinteistörahastolaki astui voimaan vuonna 

1997, mutta ensimmäinen yksityissijoittajille suunnattu asuntorahasto perustettiin 

vasta vuonna 2007. Tuolloin eduskunta teki muun muassa kiinteistörahastolakiin ja 

sijoitusrahastolakiin lakimuutoksia, jotka mahdollistivat nyt ensimmäistä kertaa 

kiinteistöihin sijoittamisen sijoitusrahastojen kautta. Suomen ensimmäisen 

asuntorahaston yksityissijoittajille – Quorum Asuntoturva I Ky:n – perusti Quorum 

Rahastoyhtiö Oy yhdessä Asuntoturva Oy:n kanssa 25.4.2007. Tätä ennen on 

kuitenkin ollut olemassa kiinteistöarvopapereihin sijoittavia rahastoja, kuten 

esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa käsiteltävä Danske Invest Kiinteistö K -rahasto 

on. (Danske Invest 2014a; Quorum 2014; Reit 2014a; Talouselämä 2007; 

Vuokraturva 2009)  

 

Asunto- ja kiinteistörahastojen tarjonta on kasvanut suuresti viime vuosina. Pitkään 

jatkunut alhainen korkotaso, kasvukeskuksien pienten asuntojen vuokrien ja hintojen 

nousu, asuntojen tarjoama yleensä hyvä inflaatiosuoja ja kohtalaisen stabiilit 

asuntomarkkinat – ainakin verrattaessa esimerkiksi osakemarkkinoihin – ja ovat olleet 

omiaan lisäämään asuntosijoittamisen houkuttelevuutta. Cotter ja Roll esittävät 

artikkelissaan ”A Comparative Anatomy of Residential REITs and Private Real Estate 

Markets: Returns, Risks and Distributional Characteristics” (2014) että asunto- ja 

kiinteistörahastot ovat pienempiriskisiä kuin markkinat, sillä niiden betat ovat 

keskimäärin olleet noin 0,58. Muun muassa nämä tekijät ovat lisänneet sijoittajien 

mielenkiintoa alaan ja se on luonut kysyntää asunto- ja kiinteistörahastoille. (KVKL 

2014a; KVKL 2014b; Suomen Pankki 2014; Tilastokeskus 2014; Ålandsbanken Oyj 

2014, 22)  

 

Asunto- ja kiinteistörahastojen yleistyminen Suomessa on ollut merkittävää erityisesti 

yksityissijoittajille. Rahastojen kautta yksityissijoittajilla on parempi mahdollisuus 

osallistua asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinoille. Ilman näitä rahastoja vaihtoehtona 

olisi suora asunto- tai kiinteistösijoittaminen, mikä vaatii suurta pääomaa, jossa riskit 

ovat suuremmat ja jossa joutuu huolehtimaan omistamistaan asunnoista. Rahastojen 

kautta hajauttaminen helpottuu, likviditeetti kasvaa ja sijoittaja pääsee hyötymään 
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ammattilaisten salkunhoidosta. Asunnoista ei myöskään tarvitse huolehtia itse ja 

realisointi on helpompaa. Rahastojen etuina sijoittajille ovat myös niiden 

verotusmahdollisuudet ja tukkualennukset. Rahastot eivät maksa veroa 

myyntivoitoistaan, vaan niiden avulla verojen maksamista voidaan lykätä 

tulevaisuuteen, vasta lunastusajankohtaan. Rahastojen kautta myös 

yksityissijoittajilla on mahdollisuus päästä hyötymään kiinteistöalan 

tukkualennuksista. Rahastot tekevät isoja kauppoja, joilla ne pystyvät saamaan jopa 

10–30 prosentin alennuksia kauppahinnoista. Lopuksi kohteet myydään yksittäin 

täydellä hinnalla. Huonona puolena rahastoissa yleensä ovat niiden korkeat kulut. 

Näitä kuluja ovat esimerkiksi merkintäpalkkiot, hallinnointipalkkiot, tuottosidonnaiset 

palkkiot ja lunastuspalkkiot. (Nasdaq 2014, 5; Puttonen & Repo 2011, 36–37; 

Ålandsbanken Oyj 2014, 22) 

 

Tutkimuksessa käsiteltäviin rahastoihin liittyy kuitenkin erilaisia riskejä. Näitä riskejä 

ovat ainakin likviditeettiriski, korkoriski, luottoriski, asunto- ja kiinteistömarkkinoiden 

arvonkehittyminen, vuokratuottojen kehittyminen sekä vuokrausaste. Likviditeettiriski 

korostuu rahastojen pitkäaikaisten sijoitusten vuoksi. Korkoriski voi näkyä nousseina 

lainakustannuksina tai alarahastojen arvonlaskuna, luottoriski taas korostuu, mikäli 

saatavia ei saada oikeaan aikaan takaisin. Asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen 

kehittyminen, kuten myös vuokratuottojen kehitys, heijastunee melko suoraan 

rahastojen yleiseen kehitykseen. Vuokrausaste on tärkeää saada pidettyä korkeana 

ylimääräisten kulujen välttämiseksi. (Nordea 2014b, 104; OP 2014a; Ålandsbanken 

2014b) 

 

2.3 Rahastostrategiat 
 

Tutkimukseen valitut rahastot eroavat kaikki jollain tapaa toisistaan. Ålandsbankenin 

tarjoamaa Asuntorahastoa saa merkitä jo muutamalla sadalla eurolla, kun taas OP-

Vuokratuotto-rahaston minimisijoitus on 30.000 euroa. Danske Invest ja Nordea 

tarjoavat kiinteistörahastoja, jotka sijoittavat kiinteistösijoitusyhtiöihin, eli eivät 

suoraan omista kiinteistöjä tai osia sellaisista. Danske Investin rahasto eroaa 

Nordean rahastosta siten, että Danske Investin rahasto sijoittaa kiinteistöalaan 

Euroopassa, kun taas Nordean rahasto sijoittaa kiinteistöalaan globaalisti. Oravan 
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rahasto on tutkimuksen ainut REIT-rahasto. (Danske Invest 2014a; Nordea 2014a; 

OP 2014a; Orava 2014a; Ålandsbanken 2014c) 

 

2.3.1 Ålandsbanken Asuntorahasto 
 

Ålandsbankenin tarjoama Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto 

jakautuu kahteen sarjaan, jotka ovat A-sarja ja C-sarja. A-sarjan minimisijoitus on 

500 euroa, kun taas C-sarjan minimisijoitus 500.000 euroa. Tähän tutkimukseen on 

valittu vertailtavaksi rahastoksi A-sarja, koska se on pienen 

minimimerkintäsummansa vuoksi yksityissijoittajille suunnattu rahasto. Rahaston 

arvo lasketaan neljästi vuodessa, ja 30.9.2014 yhden rahasto-osuuden arvo oli 

117,82 euroa. Rahasto on aloitettu 31.12.2012 ja sen pääomat ovat noin 250 

miljoonaa euroa. Rahastoon voi tehdä sijoituksia kvartaaleittain. (Ålandsbanken 

2014c)  

 

Ålandsbankenin sijoitusstrategiana on sijoittaa uusiin, pienempiin ja 

pohjaratkaisuiltaan tehokkaisiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa ja erityisesti 

pääkaupunkiseudulla. Asunnot ostetaan pääasiassa vakiintuneilta toimijoilta, ja riskiä 

hajauttaakseen rahasto omistaa yleensä enintään 10–30 prosenttia yhden asunto-

osakeyhtiön osakkeista. Suurena sijoittajana rahasto pyrkii saamaan 

kustannussäästöjä tukkualennuksilla ja tavoitteena on myydä asunnot kymmenen 

vuoden sisällä ostohetkestä. Vuokraustoiminnasta vastaa yhteistyökumppani Realia 

Management Ab. (Ålandsbanken 2014a; Ålandsbanken 2014b; Ålandsbanken 

2014c) 

 

Rahaston arvonkehitys muodostuu vuokratuotoista ja asuntojen mahdollisesta 

arvonnoususta, ja vuotuisena tuottotavoitteena on 4–6 prosenttia kulujen jälkeen. 

Rahasto koostuu pelkästään tuotto-osuuksista, mikä tarkoittaa sitä, että tuotot 

jaetaan vuosittain, eli ne eivät jää kasvattamaan rahaston pääomaa kuten 

kasvuosuudet rahastoissa. Ålandsbanken Asuntorahasto jakaa vuosittain 

minimissään 75 prosenttia rahaston realisoituneista tuotoista sijoittajille. Rahasto 

itsessään ei maksa veroa, vaan veron maksaa sijoittaja 30–32 prosentin 

pääomaverona tuotto-osuuden lunastushetkellä tai myydessään rahasto-osuutensa 

pois. (Ålandsbanken 2014b) 
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Rahaston kulut koostuvat kahden prosentin merkintäpalkkiosta, 2,25 prosentin 

hallinnointipalkkiosta ja siihen lisättävästä noin 0,60 prosentin muuttuvista 

kustannuksista. Rahaston juoksevia kuluja eli TER-lukua (total expense ratio) ei ole 

ilmoitettu. Näiden lisäksi rahasto veloittaa tuottosidonnaisen palkkion, joka on 20 

prosenttia yli viiden prosentin vuotuisen tuoton osuudesta sekä 1–4 prosentin 

suuruisen lunastuspalkkion. Alle yhden vuoden sijoitukselle lunastuspalkkio on 

neljä prosenttia, 1–3 vuoden sijoitukselle kolme prosenttia, 3–5 vuoden sijoitukselle 

kaksi prosenttia ja viidennen vuoden jälkeen yksi prosentti. Rahasto on siis suunnattu 

sijoittajille, jotka sijoittavat pitkällä aikavälillä ja mieluiten yli viideksi vuodeksi. Tämän 

takia lunastuspalkkio pienenee, mitä pidempään sijoittaja pysyy rahastonomistajana. 

Kulut on esitetty taulukossa yksi. (Ålandsbanken 2014c) 

 

Taulukko 1: Ålandsbanken Asuntorahaston minimisijoitussumma ja kulut. 
 

Minimi-‐
sijoitus	  

Merkintä-‐
palkkio	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

Lunastus-‐
palkkio	  

Tuottosidonnainen	  
palkkio	  

500	  €	   2	  %	   2,25	  %,	  
arvioidut	  
muuttuvat	  
kustannukset	  	  
0,60	  %	  

<1v.	  =	  4	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
>1v.<3v.	  =	  3	  %	  	  	  	  	  	  	  
>3v.<5v.	  =	  2	  %	  	  	  	  	  	  

>5v.	  =	  1	  %	  

20	  %	  yli	  5	  %:n	  
vuotuisen	  tuoton	  
osuudesta	  

 

Rahaston on arvioitu kuuluvan riskiryhmään 3/7 eli keskimääräisen riskin luokkaan. 

Koska Ålandsbanken Asuntorahaston tuotot perustuvat asuntojen arvonkehitykseen 

ja vuokratuottoihin, on rahaston kehitys vahvasti riippuvainen yhteiskunnan 

taloudellisesta kehityksestä. Heikompina aikoina asuntoja ei välttämättä saada 

myytyä käypään arvoon tai myyntiajat saattavat pidentyä. Nämä voivat vaikuttaa 

rahaston edellytyksiin lunastaa rahasto-osuuksia. Asuntojen kunto vaikuttaa myös 

asuntojen arvoon. Mikäli asunnon kunto heikkenee, laskee asunnon arvo. Tämä riski 

pyritään minimoimaan tarkoilla kuntoselvityksillä ennen ostopäätöksiä. Rahaston 

likviditeetti ei ole paras mahdollinen. Lunastustoimeksianto tulee tehdä viimeistään 

kaksi kuukautta ennen vuosineljänneksen päättymistä, mutta lunastusaika saattaa 

venyä pidemmäksikin, mikäli rahaston sijoituksia joudutaan realisoimaan lunastuksen 

maksamiseksi. (Ålandsbanken 2014b; Ålandsbanken 2014c; Ålandsbanken 2014d 2–

3) 
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2.3.2 OP-Vuokratuotto 
 

OP tarjoaa asunto- ja kiinteistörahastorahastomarkkinoille OP-Vuokratuotto-

erikoissijoitusrahastoa. OP-Vuokratuoton erityispiirteenä ovat sen sijoituskohteet. 

Rahasto toimii Suomen markkinoilla, missä se harjoittaa omistamiensa asuntojen 

vuokraustoiminnan lisäksi myös toimitilojen vuokrausta ja on mukana 

rakennuttamassa uudistuotantoa asuntomarkkinoille. Pääpainona salkussa on 

asuntojen vuokraaminen, jonka osuus rahastosta on tyypillisesti noin 50 prosenttia. 

Toimitiloihin pyritään sijoittamaan noin 30 prosenttia ja rakennuttamiseen noin 20 

prosenttia rahaston sijoituksista. Sijoituspäätöksissä tärkeää on kohteiden sijainti. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa kasvukeskuksiin tai muille salkunhoidosta vastaavien 

houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahasto on aloitettu 24.4.2013, sen koko on noin 

266 miljoonaa euroa ja 30.9.2014 yhden rahasto-osuuden arvo oli 109,82 euroa. 

Rahasto pyrkii saamaan tuottoa sijoituksilleen vuokratuotoista sekä kohteiden 

arvonnoususta. (OP 2013; OP 2014a; OP 2014b) 

 

OP-Vuokratuotto-rahasto on tuottorahasto, joten sen tulee jakaa osa voitoistaan 

sijoittajilleen. Rahasto jakaa vuosittain 75 prosenttia realisoituneesta tuloksestaan 

osuudenomistajille, ja rahastoon jäävä loppuosa jää kasvattamaan rahasto-osuuden 

arvoa tulevaisuudessa. Tämä vuotuinen tuotto on ollut tähän mennessä 7,56 

prosenttia, joka vastaa OP:n tuotoille asettamaa tavoitetasoa. Muina tuottoina 

voidaan pitää OP-ryhmän osuustoiminnan vuoksi jakamia bonuksia. Rahastoon 

sijoitetut varat kerryttävät OP-bonuksia, joilla voi maksaa muun muassa pankki- ja 

vakuutusmaksuja, mutta muuten osuustoiminta ei näy, eli osuuskunnan jäsenet eivät 

saa esimerkiksi alennuksia, pienempää merkintäsummaa tai muita vastaavia 

etuuksia. Rahastoa verotetaan samalla tavoin kuin Ålandsbanken Asuntorahastoa. 

(OP 2014b; OP 2014c) 

 

OP-Vuokratuotto on suunnattu yksityissijoittajille, mutta minimimerkintäsumma on silti 

melko korkea, 30.000 euroa. Merkintöjä voi tehdä rahastoon neljä kertaa vuodessa, 

vuosineljänneksien viimeisinä pankkipäivinä, mutta jatkuva säästäminen tähän 

rahastoon on monelle suomalaiselle yksityissijoittajalle mahdotonta korkean 

minimisijoituksen vuoksi. Rahaston kuluja ovat kahden prosentin merkintäpalkkio, 

1,90 prosentin hallinnointipalkkiokulut sekä 1–5 prosentin lunastuspalkkio. Rahaston 



13 
 

TER-lukua ei ole ilmoitettu. Rahastossa ei ole tuottosidonnaista palkkiota. Rahastoon 

toivotaan pitkäaikaisia sijoittajia, mikä näkyy lunastuspalkkioiden määräytymisessä. 

Mikäli oman sijoituksensa haluaa lunastaa alle kahden vuoden päästä 

sijoitushetkestä, on lunastuspalkkio viisi prosenttia. Alle neljän vuoden sijoitukselle 

lunastuspalkkio on kolme prosenttia ja neljän vuoden jälkeen lunastuspalkkio pysyy 

yhdessä prosentissa. Rahastoon toivotaan siis sijoittajia, jotka ovat valmiita 

sitoutumaan minimissään neljäksi vuodeksi rahastoon. Kulut ovat esitettyinä kootusti 

taulukossa kaksi. (OP 2014b; OP 2014d, 4)  

 

Taulukko 2: OP-Vuokratuoton minimisijoitussumma ja kulut. 
 

Minimi-‐
sijoitus	  

Merkintä-‐
palkkio	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

Lunastus-‐
palkkio	  

Tuottosidonnainen	  
palkkio	  

30.000	  €	   2	  %	   1,9	  %	   <2v.	  =	  5	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  
>2v.<4v.	  =	  3	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

>4v.	  =	  1	  %	  

Ei	  ole	  

 

Rahaston sijoitusten jakauma nostaa rahaston riskiluokkaa korkeammaksi kuin 

Ålandsbanken Asuntorahaston riskiluokka. OP-Vuokratuoton riskiksi on arvioitu 6/7. 

Toimitilojen vuokraamisella ja rakennuttamisella pyritään saamaan rahastolle 

korkeampia tuottoja kuin pelkästään asuntojen vuokraamisella saataisiin, mutta 

korkeampi tuotto tarkoittaa myös korkeampaa riskiä, eli toimitilojen vuokraustoiminta 

ja rakennuttaminen ovat riskisempiä sijoituskohteita kuin pelkästään asuntojen 

vuokraaminen. Rahaston likviditeetti on heikohko. Lunastustoimeksianto tulee tehdä 

minimissään kolme kuukautta etukäteen. (OP 2014b; OP 2014d, 4) 

 

2.3.3 Orava Asuntorahasto 
 

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n Orava Asuntorahasto on Suomen ensimmäinen 

REIT-muotoinen kiinteistörahasto. REIT-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista 

Reil Estate Investment Trust. Rahasto on siis osakeyhtiömuotoinen, listattu ja 

kiinteistöihin sijoittava rahasto, joka on vapautettu tuloveroista, kun tietyt edellytykset 

täyttyvät. Asuntorahaston osakepääoma oli hieman yli 43 miljoonaa euroa vuoden 

2013 lopussa, ja yhden osakkeen hinta 12,70 euroa 24.11.2014. Rahastoon pystyy 
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sijoittamaan ostamalla Oravan osakkeita pörssistä, jonne se on listautunut 

14.10.2013. (Kauppalehti 2014; Orava 2014a; Orava 2014b; Reit 2014b) 

 

Rahasto sijoittaa Suomen asuntomarkkinoille pääasiassa ostamalla ja 

rakennuttamalla vuokra-asuntoja tai kokonaisia asunto-osakeyhtiöitä suurista ja 

keskisuurista kaupungeista. Rahaston strategiana on pyrkiä hyötymään 

suursijoittajan tukkualennuksista ostamalla useita kohteita kerralla, minkä jälkeen ne 

myöhemmin pyritään myymään yksittäisinä kohteina. Tukkualennus on yleensä noin 

10–30 prosenttia, ja alennus yleensä kasvaa kohteen iän myötä ja pienenee 

kohdekaupungin koon myötä. Sijoituskohteiden valintaan vaikuttaa sijainnin lisäksi 

asunnon ikä; rahaston tavoitepaino 1990- ja 2000-luvuilla rakennetuille kohteille on 

42 prosenttia salkussa. (Orava 2014a; Orava 2014c; Orava 2014d)  

 

Orava Asuntorahasto on tuottohakuinen rahasto, mutta toisaalta korkea 

tuottohakuisuus heijastuu myös korkeampana riskinä. Rahaston 

osinkotuottotavoitteeksi on määritelty 7–10 prosentin vuotuinen tuotto 

nettovarallisuudesta ja oman pääoman tuottotavoitteeksi on asetettu kymmenen 

prosenttia. Orava on jakanut osinkoa neljästi vuodessa ja se pyrkii tähän myös 

tulevaisuudessa. Tuotot perustuvat pääosin vuokratuottoihin ja kohteiden 

arvonnousuun. Jotta Orava saa olla vapautettuna tuloveron maksamisesta, on sen 

jaettava vähintään 90 prosenttia voitoistaan osinkoina sijoittajille. Muita ehtoja 

verovapaudelle ovat esimerkiksi listautuminen pörssiin ja se, että taseesta 

minimissään 80 prosenttia on oltava asuinkiinteistöjä. Sijoittajat maksavat kaikista 

tuotoistaan pääomaveron. Muita kuluja sijoittajalle ovat osakkeen merkinnästä ja 

lunastuksesta aiheutuvat toimeksiantopalkkiot välittäjälle, mutta hallinnointipalkkiot 

0,60 prosenttia (+alv) ja yli kuuden prosentin vuotuisen tuoton ylittävästä osuudesta 

maksettava tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 20 prosenttia (+alv) on vähennetty 

suoraan liikevoitosta, eikä se vaikuta siten suoraan osinkoihin. Rahaston TER-lukua 

ei ole ilmoitettu. Kulut on esitetty taulukossa kolme. (Finlex 2009; Orava 2014a; 

Orava 2014c; Orava 2014e)  
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Taulukko 3: Orava Asuntorahaston minimisijoitussumma ja kulut. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Nordea Global Real Estate BP  
 

Nordean Global Real Estate BP -rahasto on vaihtoehtoinen SICAV -rahasto (Société 

d'investissement à Capital Variable), jonka tavoitteena on kasvattaa pääoman arvoa 

pitkällä aikavälillä sijoittamalla globaalisti kiinteistöarvopapereihin eli kiinteistöalan 

yhtiöiden osakkeisiin sekä kiinteistöalalle sijoittaviin sijoitusyhtiöihin ja -rahastoihin. 

SICAV-rahasto tarkoittaa rahastoa, jonka varojen määrä rahastossa vaihtelee 

sijoittajien pääomamäärien mukaan. Rahaston arvo 31.10.2014 oli noin 127 

miljoonaa euroa ja yhden osuuden arvo 21.11.2014 oli 113,71 euroa. Rahasto on 

aloitettu 15.11.2011. (LCG 2014; Nordea 2014a; Nordea 2014b, 48) 

 

Pääasiassa rahasto keskittyy kehittyneille markkinoille eli Pohjois-Amerikkaan, 

Eurooppaan sekä Aasiaan, mutta rahasto voi sijoittaa myös maksimissaan 25 

prosenttia varoistaan kehittyvien markkinoiden yhtiöihin ja sijoitusrahastoihin. 

Rahaston yhtiöt ovat pääasiassa keskittyneet hallinnoimaan ja rakennuttamaan 

kaupallisia ja liikekiinteistöjä, mutta ne voivat myös rakennuttaa asuinkiinteistöjä. 

Kaupallisia tai liikekiinteistöjä ovat esimerkiksi toimisto- ja varastorakennukset sekä 

hotellit ja kauppakeskukset. Rahaston tulee sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa 

varoistaan kiinteistöarvopapereihin. (Nordea 2014a; Nordea 2014c)  

 

Rahasto on sijoituskohteiden määrältään hyvin hajautunut. Rahastossa on yli 80 

sijoituskohdetta ja suurinkin kohde edustaa vain 3,61 prosenttia rahaston arvosta, 

mutta hyvästä hajautuksestaan huolimatta riskiluokaksi on arvioitu 6/7. Rahasto on 

pääasiassa keskittynyt osakesijoituksiin, ja sen varoista 97,87 prosenttia on 

sijoitettuna osakkeisiin. Osakerahastoihin on sijoitettu 0,94 prosenttia ja muihin 1,19 

prosenttia. Rahastoon pääsee mukaan 50 euron minimisijoituksella ja sijoituksesta 

Minimi-‐
sijoitus	  

Merkintä-‐
palkkio	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

Lunastus-‐
palkkio	  

Tuottosidonnainen	  
palkkio	  

12,70	  €	   Välittäjän	  
määrittämä	  
toimeksianto-‐
palkkio	  

0,6	  %	  (+alv)	   Välittäjän	  
määrittämä	  
toimeksianto-‐
palkkio	  

20	  %	  (+alv)	  yli	  6	  %:n	  
vuotuisen	  tuoton	  
osuudesta	  
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voi myös tehdä kuukausittaisen jatkuvan säästösopimuksen. Rahastossa on vain 

kasvuosuuksia, eli tuotot jäävät kasvattamaan rahaston pääomaa ja sijoittajan 

verotus tapahtuu vasta osuuksien lunastuksien yhteydessä pääomaverotuksen 

mukaan. Rahasto on suunnattu pitkäaikaisille sijoittajille, jotka ovat valmiita 

sitoutumaan rahastoon vähintään viideksi vuodeksi. (Nordea 2014a; Nordea 2014d; 

Nordea 2014e; Nordea 2014f; Seligson 2014a) 

 

Rahaston kuluja ovat merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja hallinnointipalkkio, joka 

sisältyy juokseviin kuluihin eli TER-lukuun. Merkintäpalkkio vaihtelee riippuen siitä, 

tekeekö merkinnän konttorissa vai verkkopankissa. Konttorissa palkkio on yhden 

prosentin ja verkkopankissa 0,80 prosenttia. Lunastuspalkkio on kiinteä yksi prosentti 

sijoitusajasta riippumatta ja hallinnointipalkkio on 1,50 prosenttia. Rahaston TER on 

1,79 prosenttia, eikä tuottosidonnaista palkkiota veloiteta. Kulut ovat esitettyinä 

kootusti taulukossa neljä. (Nordea 2014f) 

 

Taulukko 4: Nordea Global Real Estate BP:n minimisijoitussumma ja kulut. 
 

Minimi-‐
sijoitus	  

Merkintä-‐
palkkio	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

Lunastus-‐
palkkio	  

Tuottosidonnainen	  
palkkio	  

50	  €	   Konttorissa	  1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verkkopankissa	  	  	  	  	  	  
0,8	  %	  

1,5%,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TER	  1,79	  %	  

1	  %	   Ei	  ole	  

 

2.3.5 Danske Invest Kiinteistö K 
 

Danske Invest Kiinteistö K on vaihtoehtoinen kiinteistörahasto, jossa on kaksi eri 

osuussarjaa: K- ja T-sarjat. Tässä tutkimuksessa keskitytään pelkästään K-sarjaan, 

joka on suunnattu yksityissijoittajille pienemmän 500 euron 

minimismerkintäsummansa takia. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa joka päivä. Tämä 

rahasto on tutkimuksessa vertailtavista rahastoista ollut pisimpään olemassa: se on 

aloitettu 19.4.2005 ja nykyään sen pääomat ovat noin 11,7 miljoonaa euroa. Yhden 

osuuden arvo oli 3.11.2014 noin 1,36 euroa. (Danske Invest 2014a; Danske Invest 

2014b; Danske Invest 2014c) 
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Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin kiinteistöosakkeisiin ja kiinteistöosakesidonnaisiin 

arvopapereihin. Rahaston sijoitukset ovat tällä hetkellä jakautuneet 38 eri 

sijoituskohteen kesken Euroopassa, eli rahasto ei ole yhtä hajautettu kuin Nordean 

hieman vastaava rahasto. Rahaston tavoitteena on kartuttaa tuottoa pitkällä 

aikavälillä.  Se uudelleensijoittaa sijoituskohteiden tuottoja kuten osinkoja ja korkoja, 

eikä siten jaa tuotto-osuuksia. Rahasto on tarkoitettu yli viideksi vuodeksi sitoutuville 

sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään toisinaan rajujakin arvonheilahteluita, sillä 

rahaston riskiluokaksi on merkitty luokka 6/7. (Danske Invest 2014a; Danske Invest 

2014c)  

 

Rahaston kulut koostuvat merkintä- ja lunastuspalkkiosta ja juoksevista kuluista eli 

TER-luvusta. Tuottosidonnaista palkkiota ei veloiteta. Merkintä- ja lunastuspalkkio on 

yhden prosentin, mutta vähintään kahdeksan euroa, ja rahaston TER-luku on 1,90 

prosenttia. Juoksevia kuluja ei veloiteta sijoittajalta erikseen, vaan ne on huomioitu 

rahaston arvossa. Näiden lisäksi sijoittaja maksaa pääomaveron, mutta vasta 

lunastaessaan rahasto-osuuksia, sillä rahasto on kasvurahasto. Kulut on esitetty 

taulukossa viisi. (Danske Invest 2014c)  

 

Taulukko 5: Danske Invest Kiinteistö K:n minimisijoitussumma ja kulut. 
 

Minimi-‐
sijoitus	  

Merkintä-‐
palkkio	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

Lunastus-‐
palkkio	  

Tuottosidonnainen	  
palkkio	  

500	  €	   1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vähintään	  8	  €	  

TER	  1,90	  %	   1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vähintään	  8	  €	  

Ei	  ole	  
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3 Tutkimusmenetelmät 
 

3.1 Vertailuindeksit 
 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri vertailuindeksiä. Riskittömänä korkokantana  

käytettiin 12 kuukauden Euriborkorkoa ja markkinatuottoa kuvaamaan valittiin OMX 

25 -indeksi. Nordea Global Real Estate BP ja Danske Invest Kiinteistö K -rahastot 

olivat kumpikin ilmoittaneet oman vertailuindeksinsä, johon he vertaavat omaa 

rahastoaan, mutta tutkimuksen yhdenmukaistamiseksi ja vertailukelpoisuuden 

säilyttämiseksi kaikkien rahastojen kohdalla käytettiin samoja vertailuindeksejä.  

 

Euribor, eli Euro Interbank Offered Rate on euroalueella käytetty viitekorko. Euriborin 

määrittelevät euroalueen  suuret ja parhaiksi luokitellut pankit, minkä takia Euriboria 

voidaan pitää hyvänä riskittömänä korkokantana tutkimukselle. Pankit antavat 

TARGET-järjestelmän aukiolopäivinä oman arvionsa korosta ja näistä pankkien 

arvioimista luvuista lasketaan keskiarvo, jättämällä kuitenkin 15 prosenttia ylimmistä 

ja alimmista noteerauksista pois laskusta. Näin saadaan Euriborkorko, joka siis 

kuvaa sitä korkoa, jolla pankit ovat valmiita antamaan toisilleen luottoa. (Euribor 

2014) 

 

OMX 25 -indeksi kuvaa Helsingin Pörssin 25 vaihdetuimman yhtiön kurssikehitystä. 

Yhden yhtiön paino voi olla maksimissaan kymmenen prosenttia indeksissä. OMX 25 

-indeksi valittiin tutkimukseen, sillä se kuvaa hyvin Suomen osakemarkkinoiden 

kehitystä suuren kaupankäyntivolyyminsa vuoksi. (Seligson 2014b) 

 

3.2 Tunnusluvut 
 

Tutkimuksessa käytetään kuutta eri tunnuslukua arvioimaan rahastojen riskiä ja 

menestystä. Riskitunnuslukuja ovat volatiliteetti ja beta ja rahastojen menestystä 

mittaavia tunnuslukuja ovat vuosituotto, Sharpen luku, Treynorin luku ja Jensenin 

alfa. Vuosituotto laskettiin jakamalla rahasto-osuuden viimeisin arvo rahaston 

periodin ensimmäisellä osuuden arvolla ja vähentämällä tästä arvo yksi. Tämän 

jälkeen saatu luku kerrottiin periodin vuosissa mitatulla pituudella. Tuotto-osuuksia tai 
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maksettuja osinkoja ei huomioitu laskemisessa eli todellisuudessa Ålandsbanken 

Asuntorahaston, OP-Vuokratuoton ja Orava Asuntorahaston tuotot olisivat olleet 

paremmat kuin nyt tuloksissa ilmoitetut, sillä nämä rahastot olivat tuottorahastoja tai 

jakoivat osinkoa. 

 

Kullekin rahastolle, 12 kuukauden Euriborkorolle sekä OMX 25 -indeksille laskettiin 

logaritmiset tuotot. Logaritmiset tuotot laskettiin kaavan yksi mukaan. Kaavassa 𝑅! 

on aikavälin  𝑡 tuotto. 𝑃! kuvaa aikavälin loppuhetken sijoituskohteen hintaa ja 𝑃!!! 

aikavälin alkuhetken sijoituskohteen hintaa. (Kallunki et al. 2007, 294)  

 

 𝑅! = 𝑙𝑛𝑃! − 𝑙𝑛𝑃!!!   (1) 

 

Tutkimuksessa käytetyt kuusi tunnuslukua laskettiin rahastoista seuraavanlaisesti; 

OP-Vuokratuotto-rahastolle ja Ålandsbanken Asuntorahastolle tunnusluvut laskettiin 

kvartaaliarvoista aikavälillä Q2 2013–Q4 2014. Danske Invest Kiinteistö K -rahastolle 

sekä Nordea Global Real Estate BP -rahastolle tunnusluvut laskettiin viikkoarvoista 

aikavälillä 1.4.2013–17.11.2014 ja Orava Asuntorahastolle tunnusluvut laskettiin 

viikkoarvoista aikavälillä 14.10.2013–17.11.2014, sillä rahasto on aloittanut pörssissä 

vasta tuolloin. 12 kuukauden Euriborkorosta ja OMX 25 -indeksistä laskettiin 

viikkoarvot aikaväleillä 1.4.2013–17.11.2014 ja 14.10.2013–17.11.2014 sekä 

kvartaaliarvot aikavälillä Q2 2013–Q4 2014. Tutkimuksen data on kerätty 

Datastream-ohjelmasta. 

 

3.2.1 Volatiliteetti 
 

Volatiliteetti on yksi hyvä yleisesti käytetty mittari kuvaamaan sijoituskohteen tuoton 

vaihtelua. Volatiliteetti tarkoittaa laskennallisesti tuottojen keskihajontaa, joka on 

sama asia kuin varianssin neliöjuuri. Varianssi taas kuvaa arvojen jakaumaa 

odotusarvonsa ympärillä, ja mitä useammin arvot eroavat suuresti odotusarvostaan, 

sitä suurempi on kohteen varianssi ja siten myös kohteen volatiliteetti. Volatiliteetti on 

laskettu kaavan kaksi mukaan. (Kallunki et al. 2007, 310; Puttonen & Repo 2011, 85-

86, 202)   
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𝑆𝑇𝐷 =    (!!!!)!

!
   (2)    

 

Kaavassa STD kuvaa keskihajontaa. 𝑅! on aikavälin 𝑡 tuotto, 𝑅 on koko aikavälin 

keskimääräinen tuotto ja 𝑛 on havaintojen määrä koko aikavälillä.  Vuotuinen 

volatiliteetti laskettiin kertomalla volatiliteetti neliöjuuri neljällä tai neliöjuuri 52:lla 

riippuen oliko rahaston arvot raportoitu kvartaaleittain vai viikkotasolla. (Kallunki et al. 

2007, 295; Microsoft Excel 2014) 

 

3.2.2 Beta 
 

Beta kuvaa sijoituskohteen herkkyyttä markkinoiden muutoksille. Mikäli beta ylittää 

arvon yksi, reagoi sijoituskohde markkinoita vahvemmin markkinoiden muutoksille ja 

vastaavasti beta-arvoltaan alle yhden olevat sijoituskohteet reagoivat markkinoita 

heikommin markkinoiden muutoksille. Beta on laskettu kaavan kolme mukaan, missä 

beta 𝛽! saadaan laskemalla sijoituskohteen 𝑟!    ja markkinaindeksin   𝑟! välinen 

kovarianssi ja jakamalla tämä markkinaindeksin varianssilla 𝜎!! . (Bodie, Kane & 

Marcus, 2008, 295; Kallunki et al. 2007, 301; Puttonen & Repo, 2011, 197) 

 

𝛽! =
!"#(!!,  !!)

!!!
    (3) 

 

3.2.3 Sharpen luku 
 

Sharpen luku kuvaa sijoituksen mahdollisia ylituottoja. Luku vertaa ylituottoja 

kokonaisriskiin, eli volatiliteettiin. Mitä korkeamman arvon Sharpen luku saa, sitä 

enemmän sijoitus on tuottanut riskiinsä nähden. Sharpen luku lasketaan kaavan neljä 

mukaisesti, missä Sharpen luku 𝑆! on rahaston keskimääräisten tuottojen 𝑅! ja 

sijoituksen riskittömien keskimääräisten tuottojen 𝑅! erotus jaettuna rahaston 

volatiliteetilla 𝑆𝑡𝑑!. (Kallunki et al. 2007, 296; Puttonen & Repo, 2011, 105)  

 

𝑆! =
!!!!!
!"#!

     (4) 
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3.2.4 Treynorin luku 
 

Treynorin luku kuvaa myös mahdollisia ylituottoja. Mitä suurempi Treynorin luku on, 

sitä paremmin sijoitus on tuottanut riskiin nähden. Treynorin luku eroaa Sharpen 

luvusta siinä, että Sharpen luvussa tuottoja verrataan kokonaisriskiin kun taas 

Treynorin luvussa tuottoja verrataan  systemaattiseen  riskiin, mitä kuvaa beta-

kerroin. Treynorin luku lasketaan  kaavan viisi mukaisesti. Kaavassa Treynorin luku 

𝑇! on laskettu jakamalla sijoituksen keskimääräisen vuosituoton 𝑅! ja 

keskimääräisen riskittömän koron vuosituoton 𝑅! erotus sijoituksen beta-kertoimella 

𝛽!. (Attali et al. 2009, 1140; Kallunki et al. 2007, 280) 

 

𝑇! =
!!!!!
!!

    (5) 

 

3.2.5 Jensenin alfa 
 

Jensenin alfa kuvaa sitä, kuinka paljon sijoituskohde on tuottanut riskitasoonsa 

nähden. Sijoituskohde on tuottanut riskitasonsa mukaisesti, silloin kun alfa on nolla. 

Tätä suuremmat arvot kertovat riskitasoa edellyttämästä paremmasta tuotosta ja 

nollaa heikommat arvot kertovat riskitasoa edellyttämästä heikommasta tuotosta. 

Jensenin alfa lasketaan kaavan kuusi mukaisesti. Kaavassa Jensenin alfa 𝛼 

lasketaan vähentämällä rahaston tuotosta 𝐸 𝑟!  vertailuindeksin 𝐸 𝑟!  ja riskittömän 

koron 𝑟! välinen erotus, joka on kerrottu betalla 𝛽 ja johon on tulon jälkeen lisätty 

riskitön korkokanta 𝑟!. (Fim 2014; Kallunki et al. 2007, 281) 

 

𝛼 = 𝐸 𝑟! − 𝑟! + 𝛽 𝐸 𝑟! − 𝑟!  (6) 
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4 Tutkimustulokset 
 

Tässä osiossa esitellään tutkimustulokset, eli miten valitut viisi rahastoa pärjäsivät 

tarkastelujakson aikana. Tuloksia arvioidaan eri näkökulmista, joita ovat kulujen 

suuruus, minimisijoitussumma, riski ja menestys. Kulujen suuruuteen ovat 

vaikuttaneet rahastojen merkintäpalkkiot, hallinnointipalkkiot, lunastuspalkkiot sekä 

mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot. Minimisijoitussumma on tärkeä tieto 

sijoittajalle. Riskiä arvioitiin volatiliteetilla ja betalla ja rahastojen menestystä vertailtiin 

vuosituotolla, Sharpen luvulla, Treynorin luvulla sekä Jensenin alfalla. 

Tutkimusaineistoa kuvailevat rahastojen ja OMX 25 -indeksin perustiedot on esitetty 

liitteessä yksi. 

 

Taulukossa kuusi on esitetty kulut ja minisijoitussummat koottuna yhteen. Kulujen 

perusteella edullisin rahasto on Nordea Global Real Estate BP tai Orava 

Asuntorahasto. Nordean 0,80 prosentin merkintäpalkkio on taulukon edullisin, mutta 

Orava Asuntorahastoa saattaa pystyä ostamaan edullisemmin, riippuen minkälainen 

sopimus sijoittajalla on toimeksiantovälittäjän kanssa. Tällainen sopimus vaikuttaa 

myös edullisimpaan lunastuspalkkioon. Nordean lunastuspalkkio on periaatteessa 

saman suuruinen Ålandsbanken Asuntorahaston, OP-Vuokratuoton ja Danske Invest 

Kiinteistö K:n kanssa, mutta paremmat sopimusehdot – ei minimiveloitussummaa, 

eikä portaittain alenevaa lunastuspalkkiota – tekevät siitä kuluissa mitattuna 

kannattavamman kohteen. Nordea Global Real Estate BP ei myöskään veloita 

tuottosidonnaista palkkiota. Hallinnointipalkkiot ja minimisijoitussumma ovat 

pienimmät Oravan rahastossa. Kalleimmat kulut olivat Ålandsbanken 

Asuntorahastossa ja suurin minimisijoitussumma oli OP-Vuokratuotto-rahastolla. 
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Taulukko 6: Asunto- ja kiinteistörahastojen minimisijoitussummat ja kulut 
(Danske Invest 2014c; Kauppalehti 2014; Nordea 2014f; OP 2014b; Orava 2014e, 

12; Ålandsbanken 2014c).  

 

	  	  

Ålandsbanken	  
Asuntorahasto	  

OP-‐Vuokratuotto	   Orava	  
Asuntorahasto	  

Nordea	  Global	  
Real	  Estate	  BP	  

Danske	  Invest	  
Kiinteistö	  K	  

Minimi-‐
sijoitus	  

500	  €	   30.000	  €	   12,70	  €	   50	  €	   500	  €	  

Merkintä-‐
palkkio	  

2	  %	   2	  %	   Välittäjän	  
määrittämä	  
toimeksianto-‐
palkkio	  

Konttorissa	  1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verkkopankissa	  	  	  	  	  	  
0,8	  %	  

1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vähintään	  8	  €	  

Hallinnointi-‐
palkkio	  

2,25	  %	  
arvioidut	  
muuttuvat	  
kustannukset	  	  
0,60	  %	  

1,90	  %	   0,60	  %	  (+alv)	   1,50%,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TER	  1,79	  %	  

1,90	  %	  

Lunastus-‐
palkkio	  

<1v.	  =	  4	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
>1v.<3v.	  =	  3	  %	  	  	  	  	  	  	  
>3v.<5v.	  =	  2	  %	  	  	  	  	  	  

>5v.	  =	  1	  %	  

<2v.	  =	  5	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  
>2v.<4v.	  =	  3	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

>4v.	  =	  1	  %	  

Välittäjän	  
määrittämä	  
toimeksianto-‐
palkkio	  

1	  %	   1	  %,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vähintään	  8	  €	  

Tuotto-‐
sidonnainen	  
palkkio	  

20	  %	  yli	  5	  %:n	  
vuotuisen	  
tuoton	  
osuudesta	  

Ei	  ole	   20	  %	  (+alv)	  yli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  %:n	  vuotuisen	  
tuoton	  
osuudesta	  

Ei	  ole	   Ei	  ole	  

 

Riskiä mitataan tässä tutkimuksessa volatiliteetilla ja betalla. Taulukossa seitsemän 

on kuvattuna kunkin rahaston beta sekä vuotuinen volatiliteetti. Kaikkien rahastojen 

betat saavat arvoksi alle yksi, eli reagoivat markkinamuutoksiin heikommin kuin 

markkinat ja saavat siten samankaltaisia tuloksia kuin Cotter ja Roll esittivät 

rahastojen beta-kertoimista. Tämän tutkimuksen mukaan osa rahastoista tosin saa 

vielä merkittävästi pienempiä beta-kertoimia kuin Cotterin ja Rollin esittämä beta-arvo 

0,58. Olettaen, että asuntomarkkinoilla yleensä toivotaan mahdollisimman tasaista 

tuottoa, ovat mahdollisimman pieni volatiliteetti ja hyvin vähän markkinoihin reagoiva 

beta toivottuja. Näillä kriteereillä Ålandsbanken Asuntorahasto olisi paras vaihtoehto 

sijoituskohteeksi ja OP-Vuokratuotto toiseksi paras.  

  



24 
 

Taulukko 7: Asunto- ja kiinteistörahastojen volatiliteetti ja beta. 
 

	  	   Ålandsbanken	  
Asuntorahasto	  

OP-‐Vuokratuotto	   Orava	  
Asuntorahasto	  

Nordea	  Global	  
Real	  Estate	  BP	  

Danske	  Invest	  
Kiinteistö	  K	  

Volatiliteetti	  
p.a.	  (%)	   1,8295	  	   3,4277	  	   22,5323	  	   13,6646	  	   13,0090	  	  
Beta	   0,0043	   0,0536	   0,4083	   0,4991	   0,4841	  

 
Rahastojen menestystä tutkimuksessa kuvaa vuosituotto, Sharpen luku, Treynorin 

luku ja Jensenin alfa, mitkä on esitetty taulukossa kahdeksan. Vuosituotolla mitattuna 

parhaiten on pärjännyt Orava Asuntorahasto ja tämän jälkeen Danske Invest 

Kiinteistö K. Orava Asuntorahaston tuotot tosin ovat noin puoli vuotta lyhemmältä 

periodilta kuin muiden tutkimuksen rahastojen, joten pidempi tarkastelujakso saattaisi 

tasata vuosituottoa hieman matalammaksi. Kaikilla kolmella muulla edellä mainitulla 

mittarilla pärjäsi Ålandsbanken Asuntorahasto selkeästi parhaiten ja OP-Vuokratuotto 

toiseksi parhaiten. Kaikki muut rahastot paitsi Nordea Global Real Estate BP saivat 

positiivisen Sharpen luvun ja Treynorin luvun eli tuottivat yli riskittömän koron, sekä 

saivat positiivisen Jensenin alfan, eli ylittivät markkinaindeksin. Tutkimusaineistoa 

kuvailevat rahastojen ja OMX 25 -indeksin riski- ja menestysluvut ovat esitettyinä 

kootusti liitteessä kaksi. 

 

Taulukko 8: Asunto- ja kiinteistörahastojen vuosituotto, Sharpen luku, 
Treynorin luku ja Jensenin alfa. 
 

	  	   Ålandsbanken	  
Asuntorahasto	  

OP-‐Vuokratuotto	   Orava	  
Asuntorahasto	  

Nordea	  Global	  
Real	  Estate	  BP	  

Danske	  Invest	  
Kiinteistö	  K	  

Vuosituotto	  
(%)	   9,0779	  	   6,0139	  	   22,0595	  	   6,5467	  	   12,0881	  	  
Sharpen	  
luku	   2,3775	   0,8357	   0,0815	   -‐0,0039	   0,0472	  
Treynorin	  
luku	   5,0548	   0,2673	   0,0062	   -‐0,0001	   0,0018	  
Jensenin	  
alfa	   0,0216	   0,0128	   0,0023	   -‐0,0008	   0,0002	  
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Rahastojen tuotot ovat positiivisesti vinoja kaikilla muilla rahastoilla paitsi Nordea 

Global Real Estate BP -rahastolla. Positiivinen vinous tarkoittaa, että jakauman 

huippu  on nollan vasemmalla puolella. Rahastoista Orava Asuntorahasto ja Danske 

Invest Kiinteistö K saivat huipukkuudeltaan suuremman arvon kuin kolme, mikä 

tarkoittaa, että näiden rahastojen jakaumat ovat terävähuippuisia. Koska jakaumat 

ovat vinoja ja osin huipukkaita testattiin jakaumien normaalijakautuneisuutta Jarque 

Bera -testillä. Danske Investin Kiinteistö K -rahasto on ainut rahasto, joka sai arvoa 

5,99 suuremman arvon viiden prosentin merkitsevyystasolla ja kahdella 

vapausasteella mitattuna ja on siten tutkimuksen ainut rahasto, joka ei ole 

normaalijakautunut. Rahastojen vinoudet, huipukkuudet sekä Jarque Bera -luvut on 

esitetty taulukossa yhdeksän. (Hill, Griffiths & Judge, 2001, 139) 

 

Taulukko 9: Asunto- ja kiinteistörahastojen vinoudet, huipukkuudet ja Jarque 
Bera -luvut. 
 

	  	   Ålandsbanken	  
Asuntorahasto	  

OP-‐Vuokratuotto	   Orava	   Nordea	  Global	  
Real	  Estate	  BP	  

Danske	  Invest	  
Kiinteistö	  K	  

Vinous	   0,45	   1,29	   0,09	   -‐0,43	   0,09	  
Huipukkuus	   1,06	   2,51	   3,58	   2,08	   3,58	  
Jarque-‐Bera	   1,14	   1,74	   0,88	   5,57	   16,95	  

 

Tutkimuksessa mitattiin tilastollista merkitsevyyttä t-testillä ja p-testillä. T-testin 

merkitsevyystasot on esitetty taulukon p-testi sarakkeessa Nordea Global Real 

Estate BP:n, Danske Invest Kiinteistö K:n ja Orava Asuntorahaston p-arvot olivat 

tilastollisesti merkitseviä, sillä ne saivat arvot <0,05. Selitysaste, eli 𝑅! kuvaa sitä 

kuinka hyvin OMX 25 -indeksi selittää rahastojen tuottoja. Selitysasteet jäivät melko 

tai erittäin mataliksi. Korkeinkin selitysaste oli alle 40 prosenttia ja pienin vain 0,06 

prosenttia. Rahastojen t-arvot, p-arvot sekä 𝑅!-arvot on esitetty taulukossa 

kymmenen ja ne on laskettu EViews-ohjelmalla. (KvantiMOTV 2014a; KvantiMOTV 

2014b) 
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Taulukko 10: Asunto- ja kiinteistörahastojen t-arvot, p-arvot ja 𝑹𝟐-arvot. 
 

	  	   Ålandsbanken	  
Asuntorahasto	  

OP-‐
Vuokratuotto	  

Orava	  
Asuntorahasto	  

Nordea	  Global	  
Real	  Estate	  BP	  

Danske	  Invest	  
Kiinteistö	  K	  

T-‐arvo	   0,0481	   0,3237	   2,1997	   7,1428	   7,3643	  
P-‐arvo	   0,9639	   0,7624	   0,0320	   0,0000	   0,0000	  
R^2	   0,0006	   0,0255	   0,0809	   0,3807	   0,3952	  
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5 Yhteenveto 
 

Tutkimuksessa vertailtiin asunto- ja kiinteistörahastostrategioita Suomessa. 

Tarkoituksena oli selvittää olivatko jokin tai jotkut asunto- tai kiinteistörahastot 

tuottaneet selvästi muita paremmin tai heikommin. Tutkimuksessa tutkittujen eri 

näkökulmien perusteella olisi vuonna 2013 kannattanut sijoittaa Orava 

Asuntorahastoon tai Ålandsbanken Asuntorahastoon. Orava Asuntorahasto on 

tuottanut erittäin hyvin, mutta toisaalta sen arvo on melko heilahteleva, kun taas 

Ålandsbanken Asuntorahasto on tuottanut erityisen hyvin tuottoja riskiin verrattuna, 

joita tutkimuksessa käytetyt menestysmittarit kuvaavat. Nordea Global Real Estate 

BP vaikutti epäsuotuisimmalta sijoituskohteelta. Vaikka Nordea Global Real Estate 

BP olikin tuottanut vain toiseksi vähiten, hävisi se silti vertailussa kaikille 

menestyksellä sekä riskitasolla mitattuna.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että parhaat tulokset on saatu rahastoilla, 

jotka sijoittavat vain Suomen markkinoille ja vain asuntokauppaan. Nämä kaksi 

rahastoa ovat Orava Asuntorahasto ja Ålandsbanken Asuntorahasto. Kaikilla muilla 

rahastoilla oli myös liiketilatoimintaa mukana sijoituksissa, mikä lisää rahastojen 

riskiä ja etenkin tässä markkinatilanteessa se on heikentänyt rahastojen tuloksia. 

Heikoimman tuloksen tuotti Nordea Global Real Estate BP -rahasto. Mikäli 

markkinatilanne jatkuu edelleen heikkona seuraavat vuodet, voitaneen tämän 

tutkimuksen perusteella ennustaa, että Orava Asuntorahasto ja Ålandsbanken 

Asuntorahasto tulevat pärjäämään myös tulevaisuudessa paremmin kuin vertailun 

kolme muuta rahastoa. Liiketiloja on haastava saada vuokratuksi heikkoina aikoina, 

mutta asuntoja tarvitaan aina. Tutkimuksen tuloksien luotettavuutta heikentää lyhyt 

tarkastelujakso sekä vertailtavien rahastojen vähäinen määrä. 

 

Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan asuntorahastot olisivat tuottaneet 

sykleittäin; ”bear markets” -vuosien jälkeen olisi aina koittanut ”bull markets” -vuosia. 

Tutkimuksen rahastojen datan ollessa vain reilun vuoden mittaiselta ajanjaksolta, ei 

Suomessa tarjottavista asuntorahastoista voitu tehdä tällaisia päätelmiä. Tätä 

kehitystä pystytään tutkimaan vasta useiden vuosien jälkeen. Aiemmissa 

tutkimuksissa kerrottiin myös, että asunto- ja kiinteistörahastot olivat menestyneet 
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heikosti vuonna 2007. Suomessa näitä rahastoja alettiin perustamaan vasta tuolloin, 

joten ei tiedetä olisiko Suomessakin ollut tuolloin notkahdusvuosi asunto- ja 

kiinteistörahastojen menestyksessä. Näiden tutkimusten perusteella ei siis voida 

sanoa, kulkeeko Suomen asunto- ja kiinteistörahastojen kehitys Yhdysvaltojen 

kehityksen kanssa samassa tahdissa. Asunto- ja kiinteistörahastojen riskisyys 

vaikutti kuitenkin saavan samansuuntaisia tuloksia kuin Yhdysvaltojen markkinoilla. 

Cotterin ja Rollin mukaan asunto- ja kiinteistörahastot ovat pienempiriskisiä kuin 

markkinat, sillä niiden betat ovat keskimäärin olleet noin 0,58. Myös tämän 

tutkimuksen mukaan asunto- ja kiinteistörahastot olivat keskimäärin markkinoita 

pienempiriskisiä ja osa rahastoista oli jopa erittäin vähän markkinoiden muutoksiin 

reagoivia.  

 

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista seurata, miten rahastot 

kehittyvät, erityisesti sitä kehittyvätkö Suomen asunto- ja kiinteistörahastot 

Yhdysvaltojen vastaavien rahastojen kanssa samassa tahdissa. Mikäli taloustilanne 

kohenee tai sitten myöhemmin kun se kohenee, olisi myös kiinnostavaa seurata 

pärjäisivätkö OP-Vuokratuotto, Nordea Global Real Estate BP tai Danske Invest 

Kiinteistö K -rahastot Orava Asuntorahastoa ja Ålandsbanken Asuntorahastoa 

paremmin. Näissä rahastoissa on liiketilojen vuokraustoimintaa mukana, millä 

haetaan korkeampia tuottoja rahastoihin eli paremmassa markkinatilanteessa kun 

liiketilojen vuokrausaste on korkea, tulisi näiden rahastojen tuottaa enemmän kuin 

vain asuntoihin sijoittavat rahastot. Toisin sanoen, tuottaisivatko vain asuntoihin 

sijoittavat rahastot asuntoihin ja liiketiloihin sijoittavia rahastoja paremmin 

matalasuhdanteen aikana ja päinvastoin korkeasuhdanteena aikana. 

Jatkotutkimuksissa tulosten luotettavuutta parantaa ainakin jossain määrin pidempi 

tutkimusajanjakso, ja mikäli tutkimukseen lisätään vertailtavien rahastojen määrää, 

parantaa se myös tulosten luotettavuutta. 
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