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Suomen ensimmäinen asuntorahasto perustettiin vuonna 2006, jonka jälkeen Suomeen on perustettu yli 20 asuntorahastoa. Asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointipolitiikat ja
-menetelmät vaihtelevat rahastokohtaisesti, eikä markkinalla ole johdonmukaista arviointitapaa
asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen.
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yliarvostusta, joka saattaa johtaa asuntovarallisuuden konservatiiviseen arvostamiseen. Mahdollinen konservatiivinen arvostus yhdistettynä arviointimenetelmästä riippuvaan varallisuuden käyvän arvon vaihteluun saattavat muodostaa riskin sijoittajien etujen loukkaamiselle, jos sijoittajat
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Abstract
The first housing fund was established in Finland in 2006, and thereafter over 20 funds have been
set up. Real property valuation policies and methods vary depending on the fund and there is no
consistent valuation method or policy for real estate valuation of housing funds.
This study was conducted using the embedded single-case study method. The research material for
the study consists of literature, valuation reports and expert interviews. The study clarifies current
real estate valuation methods and policies applied to housing funds. Moreover, the study figures
out general market perspective of the most suitable real estate valuation method for housing fund
purposes and its effect on the fair value of funds’ for real properties.
The valuation methods applied in housing funds are mainly decided by a fund manager and equity
investors. The interviews performed indicate that apartment buildings should be treated as a
portfolio of several apartments in the valuation for accounting purposes. The sales comparison
method was therefore seen as the best method for real property valuation of housing funds. The
study exhibits that the market value of funds’ real assets varies depending on the applied valuation
method. The values appraised with the sales comparison method are generally higher than the
values estimated with the income approach. The study also indicates that the difference between
values increases when the net initial yield of a single apartment decreases. The interviews also
indicated that the market has many meanings for the bulk discount term, which is often used
alongside the sales comparison method.
The findings of the study indicate that market players have the will to avoid the overvaluation of
real assets, which may lead to conservative valuations. Recognised conceivable, conservative realasset valuation and valuation-method dependent asset valuation may form a risk for investors’
interest violation if all interest groups do not have a full understanding of the value basis and its
effect on the fair value of the funds’ real assets.
Keywords Housing fund, IVSC, Sales comparison method, Real estate valuation, Fair value,
Market Value, Investor reporting, Valuation for accounting purposes, Income approach
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Käsitteet ja määritelmät
Asuntorahasto:
Kiinteistörahasto, jonka strategiana on sijoittaa kiinteistöihin sijoitettava varallisuus pääosin asuntoihin.
Huoneistokiinteistö:
Asuinhuoneisto, joka on omistettu kiinteän omaisuuden muodossa. Yleinen huoneistojen
omistusmuoto esim. Isossa-Britanniassa (commonhold) ja Yhdysvalloissa (condominium).
Kiinteistönarvioitsija:
Luonnollinen henkilö, joka suorittaa kiinteistönarvioinnin. Termiä käytetään rinnakkain
kiinteistöarvioija termin kanssa. Tutkimuksessa käytetään termiä kiinteistönarvioitsija,
koska termi on lakiin kirjattu.
Kiinteistönarviointi:
Kiinteistön, sen osan, sitä rasittavan oikeuden tai siihen kohdistuneen muun vaikutuksen
taloudellisen arvon tai arvonmuutoksen määrittäminen. Kiinteistönarvioinnissa arvo määritetään arviointihetken todelliset sekä tietyn ajanjakson todennäköiset olot ja käsitykset
huomioon ottaen. (Rakli, 2012, s.20)
Nettotuottovaatimus:
Kiinteistön hintaan suhteutettu, markkinavuokrien nettotuottoon perustuva tuottovaatimus,
jolla sijoitukseen oltaisiin halukkaita. (Rakli, 2012, s.43)
Käypä arvo:
Hyvin toimivilla, likvideillä markkinoilla käypä arvo ja markkina-arvo ovat samoja. Teoreettisena käsitteenä käypä arvo on markkina-arvoa laajempi, ja käypä arvo tulee voida
määrittää kaikissa tilanteissa, myös ei-toimivilla markkinoilla, ei-markkinakelpoiselle
omaisuudelle ja poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. (Rakli, 2012, s.48)
Markkina-arvo:
Kiinteistön rahassa mitattava arvo, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen
markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa.
(Rakli, 2012, s.48)
Substanssiarvo:
Substanssiarvo (net asset value) muodostuu varojen ja velkojen käypien arvojen erotuksesta. Substanssiarvon synonyymi on nettoarvo.

Osa I Johdanto
1
1.1

Johdanto
Tutkimuksen tausta ja perustelu

Asuntosijoittaminen on ollut Suomessa kahtiajakautunut markkina: toisen puoliskon markkinasta ovat muodostaneet yksityishenkilöt, jotka omistavat pääsääntöisesti yksittäisiä sijoitusasuntoja, ja toisen puoliskon suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt, järjestöt ja liitot, jotka
ovat omistaneet pääosin kokonaisia asuinkerrostaloja joko suoraan kiinteistöinä tai asuntoosakeyhtiöiden ja erillisten asuntosijoitusyhtiöiden (esim. Sato ja VVO) kautta epäsuorasti.
Asuntojen omistamisen ja asuntosijoittamisen toimintakenttään on 2000-luvulla ilmestynyt
entisten toimijoiden lisäksi asuntoihin sijoittavia kiinteistörahastoja, myöhemmin tutkimuksessa ”asuntorahasto”. Suomen ensimmäinen asuntorahasto perustettin 2006, kun Icecapital perusti Housing Fund I:n. Icecapitalin jälkeen asuntosijoitusmarkkinoille on ilmestynyt useampi rahastomuotoinen toimija: Asuntoturva (Quorum I (2007), Quorum II
(2008), Ovi (2010)), Tapiola KR IV (2010) ja LähiTapiola Asuntorahasto Prime (2013),
Taaleritehdas (Asuntorahastot I, II, III, IV, V ja VI, 2009–2013), Investors House (Tampere ja Jyväskylä 2010), Orava Asuntorahasto (2010), Ålandsbanken asuntorahasto (2012),
Asuntosalkku (2012), TKPM Asuntorahasto I (2012), OP-Vuokratuotto (2013), FIM Asuntorahasto I (2013) ja Karhu Asuntorahastot (I ja II, 2013 ja 2014). Edellä mainittujen lisäksi Icecapital on perustanut asuntorahastot Housing Fund II (2009) , Housing Fund III
(2012) ja Asunto 2012 (2012), joiden lisäksi markkinalla on mm. asuntorahastojen syöttörahastoja ja rakennuttajarahastoja.
Asuntorahastojen arvioinnista ja arviointikäytännöistä ei ole toteutettu Suomessa selvitystä. Koska rahastojen lukumäärä ja niiden varallisuuden volyymi ovat kasvaneet ja asuntorahastoista on tullut merkittäviä asuntomarkkinatoimijoita, on tärkeää ja ajankohtaista selvittää asuntorahastojen arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä sekä markkinatoimijoiden näkemystä rahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen soveltuvasta arviointimenetelmästä.

1.2

Tutkimusongelma

Asuntorahastojen ilmestyminen kiinteistösijoitusmarkkinaan on lisännyt kokonaisten
asuinkerrostalojen arviointitarvetta, koska rahastojen tarvitsee rahastomuodosta riippuen
aika ajoin arvottaa omaisuutensa. Asuntorahastojen arviointikäytännöistä ei kuitenkaan ole
selkeää ja johdonmukaista markkinakäytäntöä. Eri rahastot arvioivat asunnot itselleen sopivalla tavalla ja arviointi-intervallilla rahastojen omien sääntöjen ja rahastoja velvoittavan
lainsäädännön mukaisesti.
Asuntorahastojen arviointikäytäntöjen lisäksi asuinkerrostalojen markkina-arvon arvioinnissa on ilmennyt epäjohdonmukaisuuksia, koska kiinteistönarvioitsijoiden käyttämien
kauppa- ja tuottoarvomenetelmien avulla johdettujen markkina-arvojen on havaittu eroavan toisistaan, vaikka kiinteistönarvioinnin teorian mukaan eri menetelmillä arvioitujen
arvojen tulisi vastata toisiaan.
Asuntorahastojen arvo muodostuu pääosin sen omistamaan kiinteistövarallisuuteen pohjautuen. Koska kiinteistövarallisuuden arvo joudutaan muodostamaan arvioimalla, olisi rahas-
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ton toiminnan näkökulmasta tärkeää, että arvostusmenetelmään ja arvostuspolitiikkoihin
kohdistuisi mahdollisimman vähän epävarmuutta ja epäselvyyttä.

1.3

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata asuntorahastojen toimintakenttä osana suomalaista
asuntomarkkinaa ja esitellä kiinteistönarviointimenetelmien teoria ja asuntorahastojen arviointivelvoitteet. Asuntomarkkina ja arviointiteoria sekä rahastojen arviointivelvoitteet
luovat kehyksen jäljempänä esitetyille tutkimuskysymyksille.
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoutta asuinkerrostalojen arvioinnista ja arviointimenetelmistä sekä niihin liittyvistä oletuksista markkinalla. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää eläkevakuutusyhtiöiden, asuntosijoitusyhtiöiden, pankkien, asuntorahastojen ja
kiinteistönarvioitsijoiden näkemykset kauppa- ja tuottoarvomenetelmien soveltuvuudesta
asiunkerrostalojen arviointiin ja markkina-arvon määrittämiseen.
Tutkimusongelmat voidaan selkeyttää kahdeksi eri tutkimuskysymykseksi ja niiden alakysymyksiksi:
1. Kuinka paljon ja mistä johtuen kiinteistönarvioitsijoiden toteuttamissa asuinkerrostalojen arvioinneissa kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä saadut markkina-arvot
poikkeavat toisistaan?
2. Kuinka asuntorahastojen arviointi toteutetaan Suomessa?
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, onko kauppa- ja tuottoarvomenetelmien
avulla arvioiduissa arvoissa havaittavia eroja ja kuinka suuria mahdollisesti havaitut erot
ovat. Lisäksi tutkimuskysymyksessä selvitetään tuotto- ja kauppa-arvomenetelmän avulla
arvioitujen asuinkerrostalojen arvojen erojen mahdollisia syitä, jos tutkimusaineisto osoittaa eroavaisuuksia arvioiduissa asuinkerrostalojen arvoissa.
Toisessa tutkimuskysymyksessä perehdytään rahastojen kiinteistövarallisuuden arviointimenetelmiin ja -politiikkoihin sekä rahastojen käyttämien ulkopuolisten arviointipalveluiden laajuuteen. Lisäksi toisen tutkimusongelman tarkoituksena on selvittää asuntomarkkinan näkemystä rahastoille soveltuvista arviointimenetelmistä ja rahastojen kiinteistövarallisuuden arvioinnin markkinakontekstia.

1.4

Tutkimuksen rajaus

Tutkimus on rajattu asuntorahastoihin niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Tutkimus keskittyy ensisijaisesti yksittäisen asuinhuoneiston arvioinnin sijaan selvittämään rahaston omistamien kerrostalojen arviointiin liittyviä ydinkysymyksiä. Selvyyden vuoksi
tutkimuksessa on päätetty selvittää lähtökohtaisesti asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamista tilinpäätöstä ja sijoittajaraportointia varten.
Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu muiden kuin rahastomuotoisten kiinteistöomistajien
asuntovarallisuuden arviointi. Tutkimuksessa on kuitenkin haastateltu myös kotimaisten
eläkevakuutusyhtiöiden ja asuntosijoitusyhtiöiden edustajia, jotta asuntomarkkinasta ja
asuinkerrostalojen arvioinnin erityiskysymyksistä on saatu kattavampi otanta.
Tutkimus on rajattu tukemaan tutkimuskysymyksien selvittämistä. Tutkimusstrategiana on
jäsentää tutkimusaihetta kiinteistöjen arvonmuodostumisen teorian ja asuntorahastojen
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kiinteistönarvioinnin laki- ja määräysvelvoitteiden näkökulmasta, joihin tutkimuksessa
kerättävää tietoa verrataan ja analysoidaan.

1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus rakentuu viidestä osasta seuraavan taulukon mukaisella tavalla:
Osa

Sisältö

Tehtävä

I

Johdanto

Esittelee tutkimusaiheen

II

Kirjallisuuskatsaus

Muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen

III

Asuinkerrostalojen arviokirjojen
analysointi

IV

Haastattelututkimus

V

Tutkimuksen yhteenveto

Kerää tietoa kerrostalojen kiinteistönarvioinnista ja selvittää sekä analysoi käytännön
arvioinnin ja teorian välisiä sidoksia asuntorahastojen arvioinnissa.
Esitellään tutkimuksen johtopäätökset ja
annetaan ehdotukset jatkotutkimukselle.

Taulukko 1 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen ensimmäinen osa johdattaa tutkimusaiheeseen ja perustelee tutkimuksen tarpeellisuuden. Toisessa osassa käsitellään teoriaa ja sen muodostamaa viitekehystä tutkimusaiheelle. Kirjallisuuskatsaus tehdään kiinteistö- ja asuntomarkkinaan, kiinteistönarvioinnin teoriaan, asuntorahastojen arvioinnin lainsäädäntöön ja määräyksiin sekä asuinkerrostalojen arvioinnin ja hinnanmuodostuksen teoriaan.
Tutkimuksen kolmas ja neljäs osa on rakennettu toisiaan tukevasti käyttämällä arkistoanalyysin ja haastattelujen muodostamaa monimenetelmätutkimusta. Tutkimuksen kolmannessa osassa analysoidaan asuinkerrostalojen arviokirjoja ja luodaan tietoa asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamisessa käytetyistä arviointimenetelmistä ja niillä
saaduista arvoestimaateista. Neljännessä osassa toteutetaan haastattelututkimus, jonka tarkoituksena on syventää tietämystä tutkimusaiheesta ja luoda vertailuinformaatiota tutkimuksen kolmannessa osassa tehdyille havainnoille ja aikaisemmin tutkimuksessa esiteltyyn teoriaan pohjautuen. Tutkimuksen viides osa esittelee tutkimuksen johtopäätökset ja
antaa aihe-ehdotuksia jatkotutkimukselle.

1.6

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus on sisäkkäinen yhden tapauksen tutkimus (embedded single case study) (Yin,
2003, s. 44-45), jonka päätapaus on asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointi.
Asuinkerrostalojen arviointia käsitellään tutkimuksessa ilmiönä, joka mielletään yksittäiseksi tapaukseksi, johon osallistuvat kiinteistönarvioitsijoiden lisäksi arviointeja tilaavat
rahastot, asuntorahastoihin sijoittavat tahot ja rahastoja luotottavat pankit sekä muut asuntomarkkinatoimijat, kuten asuntosijoitusyhtiöt, yksityishenkilöt ja viranomaiset. Asuntojen
arviointi tapauksena on hyödyllinen ja järkevä, koska se mahdollistaa johdonmukaisen
tavan etsiä vastausta määritettyihin tutkimuskysymyksiin. Tapaustutkimus on teoria- ja
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aineistolähtöinen tutkimus, jossa verrataan olemassa olevaa teoriaa arviokirjoihin ja haastatteluilla kerättävään informaatioon.
Tutkimuksen tapaustutkimus on Staken (1995, s. 3) luokituksen mukainen itsessään arvokas tapaustutkimus (intrinsic case study). Itsessään arvokas tapaustutkimus on kohdistettu
ainutlaatuiseen tapaukseen, joka halutaan ymmärtää hyvin kaikkine yksityiskohtineen.
Tutkimuksen lähtökohtaisena tarkoituksena ei ole yleistettävän teorian muodostaminen,
sen sijaan tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää asuntorahaston toimintakenttää ja asuinkerrostalon arvon muodostumista tässä toimintakentässä. Staken (1995, s. 16)
mukaan tapaustutkimuksessa on tärkeää kuvata tapauksen taustaa ja kontekstia, koska se
auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan itse tapausta. Tästä syystä asuinkerrostalojen arvioinnin kontekstisidonnaisuus säilyy aktiivisesti mukana koko tutkimuksen läpi.
Tutkimus on sisäkkäinen yhden tapauksen tutkimus, koska päätapausta, asuntorahastojen
kiinteistövarallisuuden arviointia tutkitaan useampaa tapaukseen vaikuttavaan analyysiyksikköön (unit of analysis) paneutumalla. Näitä analyysiyksiköitä ovat:








tutkimushetkellä käytettävät asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointimenetelmät ja -politiikat,
kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä tuotetut arvoestimaatit,
arvioitavan objektin eli kerrostalon laajuus arvioinnissa,
tukkualennuksen määritelmä ja ilmenemismuoto,
arvioinnin syötetiedot,
arviointimenetelmien edut ja heikkoudet asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden
arvioinnissa ja
markkinan sekä markkinalikviditeetin vaikutus valittavaan arviointimenetelmään.

Analyysiyksiköt ovat päätapaukseen sidoksissa olevia, tutkimuksen aikana tapauksen sisältä luotuja nk. emic-näkökulmia päätapauksesta (Stake, 1995, s. 20). Analyysiyksiköt esiintyvät limittäin tutkimuksessa ja niihin pyritään vastaamaan monimenetelmätutkimusotteella, jolloin tutkimuksessa käytetään määrällistä ja laadullista lähestymistapaa analyysiyksiköiden luonteen ja tapauksen ratkaisemiseksi. Käytettävät määrälliset ja laadulliset menetelmät esitellään tarkemmin niiden soveltamisen yhteydessä.
Tapaustutkimusta on ylenkatsottu ja kritisoitu tieteellisenä tutkimusmenetelmänä usein
kolmesta eri syystä. Suurimpana huolen aiheena on kenties ollut täsmällisen ja perusteellisen tapaustutkimuksen puute. Tutkijoilla on ollut tapana toteuttaa tutkimus epäselvästi ilman systemaattisia menettelytapoja, jonka lisäksi tutkijat ovat antaneet moniselitteisten
todisteiden tai vinoutuneiden näkemysten vaikuttaa tutkimustuloksiin ja johtopäätöksiin.
Samanlainen perusteellisuuden puute on harvinaisempaa muille tutkimusmenetelmille,
koska vakiintuneimmilla metodologioilla on täsmälliset menettelytavat olemassa. Toisena
syynä kritiikkiin on ollut tapaustutkimuksien heikko kyky luoda yleistettävissä olevaa informaatiota, koska tutkimuskohteena on yksittäinen tapaus. Tapaustutkimukset voidaan
kuitenkin yleistää teoreettisiksi esityksiksi, jolloin tapaustutkimuksen toteuttajan tavoitteena tulisikin olla teorioiden laajentaminen ja yleistäminen eli nk. analyyttinen yleistäminen.
Kolmas tapaustutkimuksen kohtaaman kritiikin syy on ollut menetelmän vaatima aika ja
sen tuottama laaja ja lukukelvoton dokumentointi. Tämä on ollut historiallisesti yleistä,
mutta näin ei kuitenkaan tarvitse olla tapaustutkimuksesta riippuvista syistä. (Yin, 2003, s.
10)
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Edellä esitettyyn tapaustutkimuksen kritiikkiin on vastattu tutkimuksessa rakentamalla
perusteellinen tutkimussuunnitelma ja tutkimusprosessi. Erilliselle tutkimusprotokollalle ei
kuitenkaan nähty tarvetta. Tapaustutkimuksen valmistelussa on lisäksi huomioitu tutkijan
valmistautuminen tutkimuksen suorittamiseen, jotta koko tutkimuksen ajan on selvänä sen
tavoitteet, tavoiteltava todistusaineisto ja mahdolliset variaatiot haastatteluissa syntyvästä
todistusaineistosta. Tapaustutkimusta on lisäksi valmisteltu kiinnittämällä huomiota haastateltaviin henkilöihin ja heidän mahdollisuuksiin antaa informaatiota tutkittavasta ilmiöstä.
Koska kyseessä on sisäkkäinen yhden tapauksen tutkimus, jonka materiaali on kerätty arviokirjojen lisäksi haastatteluilla, ei varsinaista koetutkimusta ole toteutettu tutkimuksen
yhteydessä. Koska tapaustutkimuksen toteuttajan tulee tarkastella tapausta ulkopuolisena
havainnoitsijana ilman ennakko-oletuksia (Yin 2003, s. 59), on tutkimuksessa erityishuomiota kiinnitetty tutkijan omien tulkintojen unohtamiseen niin, että tutkimuskysymykset ja niiden vastaukset on pyritty tulkitsemaan mahdollisimman objektiivisesti.
Edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla on tutkimuksessa pyritty lisäämään tutkimuksen
puolueettomuutta ja välttämään havaintojen vinoutumista ja sattumanvaraisuutta. Selkeällä
ja suunnitellulla proseduurilla on pyritty vähentämään tarpeettoman ja virheellisen informaation keräämistä, jolloin tutkimuksen validiteettia ja reliabilisuutta on onnistuttu parantamaan. Teorian ja tutkimushavaintojen vertailtavuutta on tutkimuksessa parannettu paneutumalla tutkimusaiheen teoriaan, jolloin kysymysten muotoilun avulla on saatu vertailukelpoisempaa informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Triangulaation positiivinen vaikutus tutkimuksen validiteettiin on huomioitu käyttämällä kahta eri informaatiokanavaa ja eri tutkimusmenetelmiä soveltamalla.
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Osa II Kirjallisuuskatsaus
Kirjallisuuskatsauksessa esitetään kiinteistömarkkina ja sen dynamiikka sekä asuntomarkkinan tunnuspiirteet. Asuntomarkkinasta tehdään tarkempi katsaus suomalaiseen asuntomarkkinaan ja asuntomarkkinalla operoivien asuntorahastojen arviointivelvoitteisiin. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään lisäksi kiinteistönarvioinnissa yleisimmin käytetyt arviointimenetelmät, asuinkerrostalojen arviointiteoriaa sekä asuntojen vuokran ja hinnan välistä
teoriaa. Kirjallisuuskatsaus on toteutettu painottaen hinnanmuodostuksen ja markkinaarvon näkökulmaa, koska se on tutkimuksen näkökulmasta tärkein muuttuja asuntomarkkinalla.

2

Kiinteistö- ja asuntomarkkina

Tässä luvussa esitetään kiinteistömarkkina ja sen dynamiikka. Kiinteistömarkkinan lisäksi
luvussa esitetään asuntomarkkinan erityispiirteitä ja asuntomarkkinatilanne sekä markkinan rakenne Suomessa.

2.1

Kiinteistömarkkinan dynamiikka

Kiinteistömarkkinan osa-alueiden dynamiikka muodostuu pääosin kolmesta eri osamarkkinasta: tilamarkkinasta, investointimarkkinasta ja kiinteistökehitysmarkkinasta (Geltner
ym., 2007, s. 23). Eri markkinaosa-alueiden väliset suhteet on kuvattu kuvassa 1, jossa
yhtenäiset viivat kuvaavat markkinan eri osa-alueiden välistä kausaliteettia. Katkoviivoilla
kuvassa esitetään informaation keräämistä ja käyttämistä.
Tilamarkkina
Uuden tilan
rakentaminen

Tarjonta

Paikallinen ja
kansainvälinen
talous

Kysyntä

Vuokra
&
Vajaakäyttö
Ennustaa
tulevaisuutta

Kiinteistökehitys- markkina
Jos kyllä?

Investointimarkkina
Kassavirta

Tarjonta

Onko kehittäminen
kannattavaa?
Tuottovaatimus
Rakennuskustannukset
(sis. maanhankinnan)

Markkinaarvo

Rahoitusmarkkina

Kysyntä

Kuva 1 Kiinteistömarkkinaosa-alueet ja niiden väliset sidokset (Geltner ym. 2007, s. 23
mukaillen)
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Geltnerin ym. (2007, s. 23) vuorovaikutuskuvan mukainen tilamarkkina on kiinteistömarkkinan osa-alue, jossa tilojen vuokra ja kassavirta muodostuvat niihin kohdistuvan kysynnän
ja tarjonnan seurauksena. Tilamarkkinan kysyntä on dynaamista ja siihen vaikuttaa reaalitalouden syklien lisäksi eri toimialojen trendit (Archer ja Ling, 1997). Toimialakohtaiset
tilojen tarpeiden muutokset voivat näkyä tilamarkkinoilla kiinteistöjen parhaan ja tuottavimman käyttötarkoituksen muutoksina, esim. teollisuuskiinteistöistä asunnoiksi. Samoin
tilojen kysyntään voi vaikuttaa kiinteistömarkkinan ulkopuoliset innovaatiot, kuten teknologiateollisuuden innovaatiot, joilla on ollut vaikutus tilamarkkinan pirstaloitumiseen, koska ihmisten käsitys etäisyydestä ja saavutettavuudesta on muuttunut informaatio- ja kommunikaatioteknologian yleistyessä (Archer ja Ling, 1997). Archer ja Ling (1997) toteavatkin, että tilakysyntä ja sen riskisyys on peräisin kompleksisesta taloudesta ja teknologian
muutoksesta, toisin sanoen kiinteistömarkkinan ulkopuolisesta reaalitaloudesta.
Kuvan 1 mukaisella investointimarkkinalla kiinteistö kilpailee sijoittajien varallisuudesta
yhdessä muiden varallisuusluokkien kanssa. Olennaiset muuttujat kiinteistösijoitukselle
ovat kiinteistön kassavirran lisäksi kiinteistön tuottovaatimus, joka teorian mukaan koostuu
nimellisestä riskittömästä korosta ja kohdekohtaisesta kassavirtojen riskiprofiilista. Archerin ja Lingin (1997) mukaan riskitön korko muodostuu rahoitusmarkkinalla, tarkemmin
velkakirjamarkkinalla ja näin ollen kiinteistömarkkinan ulkopuolella. Heidän mukaansa
kiinteistökohtaisen riskin osuuden hinnoittelu toteutuu sen sijaan yhteisesti rahoitusmarkkinalla ja kiinteistömarkkinalla arvioimalla kiinteistömarkkinan riski-informaatio rahoitusmarkkinalla muihin varallisuuseriin vertaamalla.
Kiinteistömarkkinan toimijat ennustavat tulevaisuutta, esim. optimistisuus tulevaisuuden
kassavirtojen nousuun heijastuu kiinteistön nettotuottovaatimukseen (capitalisation rate,
yield) sitä laskevasti muiden asioiden säilyessä ennallaan. Koska kiinteistön hinta muodostuu kaupassa tilamarkkinan lisäksi myös rahoitusmarkkinan preferenssien mukaisesti,
muodostaa kiinteistökohtainen nettotuottovaatimus lähinnä heijastuman kiinteistömarkkinan ja rahoitusmarkkinan nykytilasta ja niiden sisältämistä tulevaisuuden odotuksista.
Kiinteistöjen netto- ja kokonaistuottovaatimukset määräytyvät kiinteistömarkkinoilla, eikä
sen ulkopuolella rahoitusmarkkinalla. Kiinteistöjen kauppahintojen positiivinen kehitys
heijastuu usein tilamarkkinalle uuden tuotannon lisääntymisenä, koska kiinteistökehitysmarkkinalla tuotetaan lisää tilaa yksinkertaistettuna silloin, kun kiinteistön markkina-arvo
on suurempi kuin uuden tilan tuottamisesta aiheutuvat kustannukset sisältäen kiinteistökehittäjän tuottovaatimuksen. (Archer ja Ling, 1997)

2.2

Asuntomarkkinan tunnuspiirteet

Asuntomarkkina on kiinteistömarkkinan osa-alue, joten sillä on useita samoja ominaispiirteitä kuin muillakin kiinteistötyypeillä. Kiinteistö- ja asuntomarkkina eroavat ominaisuuksiltaan useista muista hyödyke- ja sijoitustuotemarkkinoista. Seuraavaksi on listattu kirjallisuudessa esitettyjä (Arnott, 1987, s. 960) tekijöitä, jotka antavat asuntomarkkinalle sen
poikkeuksellisen luonteen.




Välttämättömyys: asunto tarjoaa suojaa ja täyttää näin ollen inhimillisen perustarpeen.
Tärkeys: useille kotitalouksille asunto on tärkein yksittäinen kulutushyödyke.
Pitkäkestoisuus: asunnot ovat normaaleista kulutushyödykkeistä kaikkein pitkäkestoisimpia.
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Paikkasidonnaisuus: harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta asunnot ovat vaikeasti
liikuteltavia kohtuullisilla kustannuksilla.
Jakamattomuus: asunnot vaihtavat usein omistajaa kokonaisina asuntoina eikä
vaihdantaa osina tapahdu.
Heterogeenisuus: asuntojen ominaisuudet vaihtelevat asuntokohtaisesti
Ohut markkina: asuntojen ominaisuudet ja ostajien preferenssit kohtaavat markkinoilla ainoastaan satunnaisesti.
Tarjonnan epäjatkuvuus: asuntojen tuottaminen vie aikaa, jolloin niiden tarjonta on
lyhyellä aikavälillä joustamatonta. Asuntotuotanto reagoi pitkällä aikavälillä kuitenkin kysynnän ja tarjonnan aiheuttamiin hinnan muutoksiin.
Informaation epäsymmetrisyys: markkinaosapuolet eivät ole täysin tietoisia asuntojen ominaisuuksista ja toisten markkinaosapuolien preferensseistä.
Transaktiokustannukset: asuntojen vaihdannassa kustannuksia syntyy muun muassa
informaation keräämisestä, muuttokustannuksista ja asiantuntijapalveluista sekä veroista.

Asuntomarkkinalla asunnon hinta muodostuu monen muun markkinan tavoin siihen kohdistuvan kysynnän ja tarjonnan perusteella. Asuntojen kysyntään vaikuttavat tekijät eivät
rajoitu ainoastaan asunnon fyysisiin ominaisuuksiin. Asunnon markkina-arvoon vaikuttaa
myös mm. asunnon ympäristö, alueelliset palvelut sekä asuntoon kohdistuvat oikeudet ja
rasitteet (Arnott, 1987, s. 962). Siikanen (1992, s. 27) listaa asuntojen kysynnän osatekijöiksi myös mm. kotitalouksien tulot ja maksukyvyn, yhteiskunnan tuet, asumispreferenssit, vuokratason ja asuntojen sekä velan hinnan. Lisäksi Siikanen (1992, s. 27) listaa demografiset tekijät kuten muuttoliike ja syntyvyys sekä halukkuus perheiden perustamiseen,
jotka vaikuttavat kysyntään kotitalouksien määrään ja rakenteeseen vaikuttamalla. Asunnot
muodostavat kotitalouksille palveluita, joista kotitaloudet ovat valmiita maksamaan. Näiden palveluiden perusteella ja omien preferenssien pohjalta kotitalous muodostaa päätöksen asunnon vuokraamisesta tai ostamisesta, jotka ovat asuntomarkkinoilla asuntojen tavanomaiset hallinnointitavat (Arnott, 1987, s. 962-963). Tilamarkkinan tarjonnan keskeisiä
osatekijöitä ovat Siikasen (1992, s. 27) mukaan asuntokanta ja siitä asuntomarkkinaan vapautuvat asunnot sekä uudistuotanto.
Tehokkaiden markkinoiden hyödykkeet tai palvelut ovat usein pohjimmiltaan homogeenisiä, jotka voidaan vaihtaa toiseen vastaavaan hyödykkeeseen. Asuntoa voidaan kuitenkin
pitää yksilöllisenä hyödykkeenä, jolloin markkina reagoi asuntojen yksilöllisiin eroihin
hinnoittelemalla asunnot niiden ominaisuuksien mukaan. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa
toteutuneita kauppahintoja ei voida suoraan soveltaa arvioitavan kiinteistön arvonmääritykseen, vaan ne pitää ensin muuntaa markkinaa kuvaaviksi. (King, 1988, s. 45-47)

2.3

Asuntomarkkina Suomessa

Asuntomarkkina voidaan jakaa hierarkisiin osamarkkinatasoihin. Ylimmällä tasolla on
alueelliset osamarkkinat, jotka voidaan ryhmitellä edelleen vuokra- ja omistusasuntomarkkinoihin (Siikanen ja Tyrkkö, 1993, s. 13). Samalla hierarkisella tasolla on myös asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. Hierarkiassa alaspäin edetessä voidaan asuntomarkkinaa jakaa
vielä rahoitustavan ja asuntojen ominaisuuksien mukaisesti. Eri osamarkkinoiden välillä on
vuorovaikutusta eikä täysin riippumattomia osamarkkinoita ole olemassa (Ostamo, 1997, s.
13). Seuraavaksi käsitellään nopeasti suomalaisen asuntomarkkinan lähimenneisyyden
voimakas kaupungistumisen trendi ja suomalaisen asuntomarkkinan markkinatoimijat sekä
heidän väliset sidokset.
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2.3.1 Alueellisen asuntomarkkinan trendit
Voimakas asuntomarkkinalla vaikuttava ilmiö on 1990-luvun alusta asti ollut väestön eriytyminen kasvukeskuksiin ja muuttotappiokuntiin (Huovari ym. 2002, s. 2). Suurimpien
kasvukeskuksien ja etenkin pääkaupunkiseudun nopeasti kasvanut kysyntä ja hitaasti kysyntään vastannut tarjonta ovat aiheuttaneet niukkuutta asunnoista, joka on näkynyt nousseina asuntojen hintoina ja vuokrina.
Kaupunkien välisten eroavaisuuksien lisäksi suomalaiselle asuntomarkkinalle on ollut tyypillistä hintaerojen alueellinen voimistuminen. Asuntojen hintojen yleisesti kasvaessa
myös hintaerot kaupunkien välillä ovat kasvaneet; kun asuntojen hinnat ovat laskeneet,
ovat alueiden väliset hintaerot kaventuneet (Huovari ym. 2002, s. 10). Suomalaisessa asuntomarkkinassa rakentaminen on keskittynyt alueille, joissa asuntojen hintojen kasvu on
ollut voimakkainta. Tämä on edellisessä kappaleessa esitetyn kiinteistömarkkinan dynamiikan mukainen havainto, jonka myös Huovari ym. (2002, s. 11) ovat tutkimuksessaan
huomioineet.
Asuntojen hintakehitys on ollut voimakkainta pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuosina
1990–2012 (kuva 2). Silmämääräisesti huomioitavaa on, että asuntojen hintojen voimakkaampi kehittyminen pääkaupunkiseudulla ja Tampereella ei ole kuitenkaan aktualisoitunut suhteellisesti suurempana asuntorakentamisen määränä (asuntorakentamisen määrä on
laskettu kirjoitushetkellä olemassa olevasta rakennuskannasta, jolloin se ei ota huomioon
vuosina 1990–2012 valmistuneiden asuinrakennusten poistumaa). Esimerkiksi Jyväskylässä ja Oulussa uutta asuntotuotantoa on rakennettu tarkasteluajanjaksolla suhteellisesti
enemmän kuin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella (Tilastokeskus).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PKS
Tampere
Turku
Jyväskylä
Oulu
Uudet rakennukset vuosina 1990 - 2012 vuoden 2012 rakennuskannasta
Asuntojen hintojen nousu 1990 - 2012

Kuva 2 Asuntojen hintojen nousu ja asuntorakentaminen Suomessa (Tilastokeskus)
Kaupungistumisen yleismaailmallinen megatrendi ja sen aiheuttaman rakentamisen kohdistuminen kaupunkeihin maaseudun sijaan on havaittu myös Suomessa. Suomalaisella
asuntomarkkinalla alueiden välinen asuntorakentaminen alkoi erkaantua 1990-luvun laman
jälkeen, jolloin suurien kaupunkien ja Helsingin seutukunnan rakentamisen suhteellinen
määrä erkani muista kaupungeista ja maaseudusta (Huovari ym. 2002, s. 13). Huovari ym.
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(2002, s. 13) esittävätkin tutkimuksessaan kysymyksen, ”kasvavatko alueiden erot rakentamisessa edelleen?” Tilastokeskuksen tietokantojen mukaan erilaisten alueiden uudisrakennusten suhteellinen rakennusmäärä kerrosneliömetreinä on edelleen voimistunut 2000luvulla 1990-luvun tasosta (kuva 3). Ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja taajamiin työn- ja
palveluiden perässä. Koska asuntokysyntä kohdistuu kasvukeskuksiin, myös uudisrakentaminen kohdistetaan entistäkin selkeämmin näille alueille.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Helsingin
seutukunta

Kaupunkimaiset
kunnat

Taajaan asutut
kunnat

Maaseutumaiset
kunnat

Uudet rakennukset vuosina 1990 - 2000 vuoden 2012 rakennuskannasta
Uudet rakennukset vuosina 2000 - 2012 vuoden 2012 rakennuskannasta

Kuva 3 Uudisrakentaminen kaupungeissa ja maaseudulla (Tilastokeskus)

2.3.2 Asuntomarkkinatoimijat ja toimijoiden väliset sidokset
Suomalaisella asuntomarkkinalla on noin 2,5 miljoonaa asuntoa, joista n. 40 % on omakotitaloja ja 44 % kerrostaloasuntoja. Asuntokannasta noin 820.000 asuntoa on vuokraasuntokäytössä, joista lähes puolet on valtion tukemaa asuntokantaa. Tuetusta asuntokannasta n. 60 % on kuntien omistamia asuntoja, jonka lisäksi yksityisen sektorin suuret toimijat: Sato, VVO ja Avara omistavat yhteensä n. 15 % koko tuetusta asuntokannasta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen piensijoittajien osuudeksi on arvioitu noin 55–60 %. Ammattimaisten sijoittajien osuus vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on arviolta n. 180.000
asuntoa. Koko suomalaisen asuntokannan arvoksi on arvioitu n. 220 mrd. €, josta yksityiset
kotitaloudet muodostaisivat n. 185 mrd. €, piensijoittajat n. 15 mrd. €, kunnat n. 10 mrd. €
ja ammattimaiset sijoittajat n. 9 mrd. €. (KTI 2013, s. 44-45)
Asuntomarkkinalla markkinahinnan muodostavat pääsääntöisesti kotitaloudet ja piensijoittajat, koska he muodostavat suurimman osan koko markkinan volyymistä. Piensijoittajien
ryhmä omistaa pääsääntöisesti asunnot suoraan asuinkiinteistöinä tai välillisesti asuntoosakkeina. Asunto-osakkeiden omistukset ovat piensijoittajille pääsääntöisesti yhteen
asuinhuoneistoon oikeuttavien asunto-osakkeiden omistuksia kokonaisten asuntoosakeyhtiöiden osakekantojen sijaan. Lisäksi piensijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa
asuntomarkkinaan heille suunnattujen asuntorahastojen kautta (kuva 4). Suuret sijoittajat
ovat pääsääntöisesti kuntia, suomalaisia eläkevakuutusyhtiöitä ja järjestöjä sekä liittoja.
Suuret sijoittajat omaavat piensijoittajien sijoituskanavien lisäksi mahdollisuuden omistaa
asuntoja suurien asuntosijoitusyhtiöiden (esim. Sato, VVO ja Avara), kokonaisten asunto-
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osakeyhtiöiden ja heille suunnattujen kiinteistörahastojen kautta. Tästä syystä suurilla sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ja myydä asuntoja sekä heidän itse muodostamalla osamarkkinalla että piensijoittajien muodostamalla kokonaisvolyymiltään suuremmalla osamarkkinalla.
Suomalaista asuntomarkkinan rakennetta voidaan kuvata esim. markkinatoimijoiden välisten sidosten avulla. Kuvassa 4 markkinatoimijoina on otettu huomioon asuntojen omistajat.
Sijoittajalla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä sekä asunnon omistavaa kotitaloutta että
ammattimaista, suurikokoistakin, kiinteistösijoitusyhtiötä.
Varallisuuserä

Kiinteistöt
(esim. suoraan omistetut omakotitalot, asuinkerrostalot ym.)
Yhtiömuotoiset kiinteistöt
(esim. asunto-osakeyhtiöt)

Yksityinen
arvopaperimarkkina

Asuntorahastot ja
asuntosijoitusyhtiöt

Asuntorahastot
Julkinen
arvopaperimarkkina

Sijoittaja

REIT-rahastot

Pienet sijoittajat

Suuret sijoittajat

Kuva 4 Asuntomarkkinatoimijoiden väliset sidokset (Geltner ym. 2007, s. 130 mukaillen)
Suomalaisella asuntomarkkinalla ja globaalilla kiinteistömarkkinalla on yhteinen piirre –
kiinteistö voidaan omistaa joko suoraan kiinteänä omaisuutena tai välillisesti arvopaperina.
Asuntomarkkinalla suoraan omistetut kiinteistöt voivat olla esimerkiksi omakotitaloja tai
asuinkerrostaloja, jolloin kyseessä on kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkitty itsenäinen
maanomistuksen yksikkö (Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995, 1.2,1 §). Suorassa kiinteistön omistuksessa maapohja ja rakennukset ovat välittömästi joko luonnollisen tai juridisen henkilön omituksessa (Jukkola ym., 2008, s. 38).
Suorasta kiinteistöomistuksesta muodostuu välillinen kiinteistöomistus, kun kiinteistön
omistaa luonnollinen tai juridinen henkilö erillisen kiinteistöyhtiön kautta (Jukkola ym.,
2008, s. 38). Suomalaisella asuntomarkkinalla yhtiömuotoinen asuntojen omistus on toteutettu pääosin asunto-osakeyhtiön kautta. Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, joka omistaa ja
hallitsee rakennusta tai sen osaa, ja jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta
yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 1.2,1 §). Asunto-osakeyhtiö on oikeudellisesti ja kassavirtojen tuloutumisen näkökulmasta samanlainen kiinteistön hallinnointiinstrumentti kuin toimitilamarkkinoilla kiinteistöjen hallinnassa yleisesti käytetty keskinäinen kiinteistöyhtiö.
Suomalaisen asuntomarkkinan yksityisellä arvopaperistetulla puolella toimivat kiinteistörahastojen ja kiinteistösijoitusyhtiöiden lisäksi myös suuret sijoittajat ja markkinaa lainoittavat pankit. Asuntojen rahoittamisessa käytettävä laina on usein nk. kohdekohtaista rahoittamista, jolloin laina voidaan yksinkertaistetusti myöntää suorassa kiinteistöomistuksessa
12

kiinteistön omistajalle ja asunto-osakeyhtiön tilanteessa asunto-osakkeen omistajalle. Tällöin kiinteistöä tai asunto-osaketta käytetään usein lainan vakuutena. Kiinteistörahastoissa
ja kiinteistösijoitusyhtiöissä toimijoiden suuri koko mahdollistaa monipuolisemman vieraan pääoman järjestelyn. Kiinteistösijoituksia voidaan lainoittaa esim. yrityskohtaisilla
velkakirjoilla, joissa voidaan käyttää yrityksen suoraan tai välillisesti omistettua kiinteistöomaisuutta vakuutena.
Suomalainen asuntomarkkina koostuu pääosin asunnoista, jotka ovat vaihdannan kohteena
yksityisellä markkinalla. Niin kutsutulla julkisella markkinalla eli pörssissä on toistaiseksi
yksi asuntoihin sijoittava yritys, Orava asuinkiinteistörahasto, joka on ensimmäinen suomalainen kiinteistörahastolain (KRL, 19.12.1997/1173) mukainen nk. REIT-rahasto. Ennen Orava asuinkiinteistörahastoa julkisella markkinalla oli mahdollista sijoittaa asuntomarkkinaan esim. listattujen rakennusliikkeiden kautta. Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden (Sponda, Citycon, Tecnopolis ja SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt) osallistuminen
asuntohankkeisiin on harvinaista, koska niiden strateginen keskittyminen on muissa kiinteistötyypeissä.
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3

Kiinteistönarviointi ja -arviointimenetelmät

Kappaleessa käsitellään markkina-arvon ja investointiarvon käsitteet, portfolioarviointi
arviointistandardien näkökulmasta, kiinteistönarviointimenetelmät ja sovellettavan arviointimenetelmän valinta sekä arvioon syötettävän informaation vaatimukset. Lisäksi kappaleessa tehdään katsaus markkina-arvon määräytymiseen teoriassa ja kiinteistönarvioinnin
harhaisuuden teoriaan.

3.1

Kiinteistönarviointi ja markkina-arvo

Koska kiinteistömarkkina on hyvin epätäydellinen markkina, tarvitaan kiinteistöjen arvojen saavuttamiseksi niiden arviointia (Dunse ym., 2010, s. 24). Kiinteistöillä voi olla useita
erilaisia arvoja; yksi perustavaa laatua oleva arvo on kiinteistön luonnollinen arvo (inherent value, intrinsic value), joka tarkoittaa rahallista arvoa, jonka kiinteistö omistajalleen
muodostaa. Kiinteistön luonnollista arvoa käytetään usein kiinteistön investointiarvon (investment value) synonyyminä (Geltner ym., 2007, s. 286). Investointiarvon ja luonnollisen
arvon vivahde-erona on, että luonnollinen arvo -termiä käytetään usein käyttäjäomistajan
kohteissa ja investointiarvo-termiä sijoituskohteissa (Geltner ym., 2007, s. 286). Edellä
mainitut arvot ovat esimerkkejä kiinteistön ei-markkinaperusteisia arvoja.
Kiinteistöjen markkina-arvot pohjautuvat arvioihin, jotka muodostetaan epätäydelliseltä ja
hyödykkeiden ominaisuuksiltaan heterogeeniselta kiinteistömarkkinalta johdetun informaation varassa. Markkina-arvo on määritelty IVSC:n (International Valuation Standards
Committee) (2011a s. 20) toimesta seuraavalla tavalla:
”Market value is a estimated amount for which an asset should exchange on the valuation
date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after
proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently and
without compulsion”
Markkina-arvo on suomennettu Raklin (2012, s. 47) toimesta seuraavalla tavalla:
”rahassa mitattava arvo, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa”
Markkina-arvo ei ole tuleva kauppahinta, vaan se on kauppahinta, jolla kiinteistön kaupan
pitäisi toteutua arvopäivän vaihdossa (IVSC, 2011a s. 20). IVSC:n ja RICS:in (The Royal
Institution of Chartered Surveyors) termi property on suomennettu sanalla omaisuus kappaleen 3 markkina-arvoa ja portfolioarviointia käsittelevissä kappaleissa, koska sanalla ei
määritelmässä tarkoiteta ainoastaan kiinteistöä.
Juridisissa konteksteissa käytetään markkina-arvon sijaan termiä käypä arvo. Käypä arvo
on teoreettisena käsitteenä markkina-arvoa laajempi käsite ja se voi erota markkina-arvosta
(IVCS, 2011a, s. 23). Tilinpäätösarvioinnissa markkina-arvo ja käypä arvo eivät kuitenkaan voi erota toisistaan (IVCS, 2011a, s. 23). Koska käypä arvo on markkina-arvoa laajempi käsite, se tulee pystyä määrittämään kaikissa tilanteissa, myös poikkeustilanteessa
ei-toimivalla markkinalla ja ei-markkinakelpoiselle omaisuudelle (Rakli, 2012, s. 48). Tutkimuksessa ei tehdä eroa käyvän arvon ja markkina-arvon välille, vaan termillä markkinaarvo viitataan myös käypään arvoon.
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Jotta kiinteistönarviointi olisi pätevä, sen tulee tuottaa mahdollisimman tarkka ja todenmukainen estimaatti kiinteistön markkina-arvosta. Siksi arvion tulisi heijastaa markkinakulttuuria ja markkinan tilaa arviointihetkellä, jolloin myös käytettävän arviointimetodin tulisi
edustaa vallitsevia markkinan ominaisuuksia. Tällöin arviointia voidaan pitää parhaana
estimaattina arvioitavan kohteen todennäköisimmästä kauppahinnasta. (Pagourtzi, 2003)
Vastaavanlainen näkemys markkina-arvon luonteesta on myös RICS:llä (2013, s. 6) ja
IVSC:lla (2011a, s. 16), joiden mukaan arvioituja arvojen nopeita nousuja tai laskuja ei
tulisi kyseenalaistaa, koska arvioitsijan tehtävänä on arvioida markkinaa niin kuin se hänelle näyttäytyy, ei niin kuin arvioitsija haluaisi markkinan olevan. RICS:n (2013. s. 6) ja
IVSC:n (2011a, s. 16) mukaan arvioitsijan tulisikin arvioida arvion kohdetta aina arvopäivän mukaisen markkinanäkemyksen pohjalta, eikä pidempiaikaisen arvonkehityksen pohjalta, joka saattaa johtaa siloteltuun arvonkehitykseen.
Markkina-arvo heijastaa arvion kohteen arvoa sen parhaassa ja tuottavimmassa käytössä.
Arvion kohteen paras ja tuottavin käyttö on käyttö, jossa omaisuus maksimoi tuottavuutensa, ja joka on toteutettavissa sekä juridisesti sallittavaa ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista. Kiinteistön paras ja tuottavin käyttö on käyttötapa, joka markkinaosapuolella on mielessä kiinteistökauppaa toteutettaessa. Parhaan ja tuottavimman käytön taloudellista toteuttamiskelpoisuutta arvioidessa tulee huomioida kustannukset, jotka syntyvät varallisuuden
muuntamisesta nykykäytöstä arvioituun parhaaseen ja tuottavimpaan käyttöön. Markkinaarvo ei kuitenkaan huomioi mukaan myyjän tai ostajan kaupankäyntikuluja tai kaupankäyntiin liittyviä veroja. (IVSC, 2011a, s. 22–23).

3.2

Markkina-arvo teoriassa

Koska kiinteistön markkina-arvo on edellä esitetyn määritelmän mukaisesti hinta, joka
kiinteistön vaihdannassa todennäköisimmin maksettaisiin arvopäivänä, tulisi sen olla teoriassa sama huolimatta sovelletusta arviointimenetelmästä. Vaikka markkina-arvo on teoreettinen arvo, sillä on voimakas kytkös kiinteistön ostajan ja myyjän päätöksentekoon
(Geltner ym., 2007, s. 268). Markkina-arvon määritelmän mukaisesti ostajan ei tule maksaa kiinteistöstä enempää kuin vallitseva markkina edellyttää. Kiinteistön myyjä ei myöskään ole innokas myymään kiinteistöä hinnalla, joka ei ole markkinatilanteessa perusteltua.
Markkina-arvon määritelmän mukainen halukas myyjä on kuitenkin valmis myymään kiinteistön kohteen ominaisuudet huomion ottaen asianmukaisen markkinoinnin jälkeen
(IVSC, 2011a, s. 21).
Markkina-arvo muodostaa teoreettisen katon kohteesta maksettavalle hinnalle hyvin toimivalla kiinteistömarkkinalla, koska ostajan ei oleteta maksavan kiinteistöstä enempää kuin
markkina edellyttää. Samoin myyjän tulisi pyrkiä myymään kiinteistöt vähintään markkina-arvolla vaikka myyjän oma investointiarvo olisikin markkina-arvoa pienempi. Hyvin
toimivalla kiinteistömarkkinalla on paljon samankaltaisia sijoittajia ja kiinteistöjä, jolloin
kilpailu ajaa markkina-arvon ja investointiarvon teoriassa samaan arvoon. Jos useamman
sijoittajan investointiarvo olisi suurempi kuin kiinteistön markkina-arvo, ajaisi se kohteen
markkina-arvon investointiarvon kanssa samalle tasolle. (Geltner ym., 2007, s. 269–270)
Useisiin muihin varallisuuslajeihin verrattuna kiinteistömarkkina ei ole tehokas markkina,
jolla informaatiota olisi helposti ja runsaasti saatavilla. Tämä markkinainformaation epätäydellisyys aiheuttaa kahdenlaista markkinan erityispiirrettä: hintojen ja arvioinnin satunnaisvaihtelua (random noise) sekä hidasliikkeisyyttä ja ennustettavuutta esimerkiksi osake-
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ja velkakirjamarkkinaan verrattuna. Kiinteistöjen arvostamisessa ja hinnoittelussa esiintyvä
satunnaisvaihtelu mahdollistaa markkina-arvolla mitattuna nettonykyarvoltaan positiivisten
ja negatiivisten kiinteistöinvestointien toteuttamisen markkinalla. Tämä johtuu osittain
kiinteistökaupan osapuolien informaation epätasaisesta jakautumisesta ja kiinteistömarkkinan osittain satunnaisesta luonteesta. Tämä ei johdu varsinaisesta kaupan osapuolien hinnoitteluvirheestä vaan markkina-arvon luonteenpiirteestä – markkina-arvoja ei voida koskaan havainnoida varmasti, ne voidaan ainoastaan arvioida. (Geltner ym., 2007, s. 273).
Kiinteistömarkkinan ennustettavuus on toinen kiinteistösijoittajan näkökulmasta mielenkiintoinen kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä. Kiinteistömarkkina ei heijastele markkinainformaatiota osakemarkkinan tavoin siihen heti reagoiden, sen sijaan, kiinteistömarkkina sopeutuu markkinainformaatioon lyhyellä aikavälillä hitaammin kuin täydellisemmät
varallisuuslajimarkkinat. Tästä syystä kiinteistömarkkina on teoriassa helpommin ennustettavissa kuin osakemarkkina. Tästä huolimatta kiinteistömarkkina on kaukana täydellisesti
ja helposti ennustettavasta markkinasta. Koska kiinteistömarkkina reagoi informaatioon
hieman jähmeästi ja kiinteistökauppojen osapuolilla voi olla erilaiset näkemykset kiinteistön tulevista kassavirroista ja kohteiden vaihtoehtokustannuksista, on kiinteistön markkinaarvoestimaatti aina epävarma arvio. (Geltner ym. 2007, s. 274–275)
Markkina-arvoa, eli kiinteistön todennäköisintä kauppahintaa voidaan havainnollistaa kuvaajalla, jossa kiinteistön ostajien ja myyjien populaatiot on kuvattu kahdella eri tiheysfunktiolla (kuva 5) (Fiher ym. 2003). Tiheysfunktiot on teoreettisessa tarkastelussa oletettu
normaalijakaumiksi. Kuvassa 5 ostajien populaatio sijaitsee vasemmalla puolella ja myyjien populaatio oikealla puolella. Kuvaajassa on esitetty sekä ostajien että myyjien investointiarvot ja ehtohinnat (reservation price).
Jos kiinteistömarkkina olisi hyvin toimiva markkina, olisi ostajien ja myyjien investointiarvojen tasapainopiste kohdassa C, koska tässä kohdassa ostajien ja myyjien määrä olisi
suurin. Normaalisti kiinteistömarkkinalla ei ole saatavilla kaikkien markkinaosapuolien
investointiarvoja, jolloin tasapainopiste C voitaisiin hahmottaa. Tällöin markkinainformaatio johdetaan toteutuneista kaupoista, jotka eivät paljasta varsinaista tasapainopistettä, mutta ne antavat siitä indikaation. Tämän indikaation ympärille sekä ostajien että myyjien ehtohinnat sijoittuvat (Geltner ym., 2007, s. 287). Ehtohinnalla tarkoitetaan hintaa, jossa osapuoli lopettaa kauppakumppanin etsimisen ja toteuttaa kaupan (Fisher ym., 2003).
Ehtohintojen tiheysfunktiot ovat huipukkaampia, koska sekä ostajat että myyjät tarkistavat
omia investointiarvojaan kohti markkinatiedon ohjaamaa suuntaa (kuva 5). Teorian mukaan tämä johtuu siitä, että ostajat eivät ole halukkaita ostamaan markkina-arvoa kalliimmalla hinnalla, eivätkä myyjät halua myydä markkina-arvoa halvemmalla hinnalla. Lisäksi
ostajat ja myyjät, joiden investointiarvot eroavat huomattavasti markkinainformaation tuottamasta markkina-arvosta poistuvat potentiaalisten kaupan osapuolien joukosta (Geltner
ym., 2007, s. 288). Fisherin ym. (2003) näkemyksen mukaan taloudellisen aktiviteetin lisääntyessä ostajien ja myyjien ehtohintajakaumat liikkuvat samaan suuntaan kuvassa 5
oikealle. Ostajien ehtohinnan jakauma saattaa kuitenkin liikkua myyjiä nopeammin, joka
selittäisi hintojen nousun ja likviditeetin lisääntymisen, koska jakaumien päällekkäisyys
olisi tällöin suurempi. Taloudellisen aktiivisuuden vähentyessä, markkinareaktio on vastakkaisen suuntainen eli ostajien ehtohintajakauma erkanee vasemmalle myyjien ehtohintajakaumaa nopeammin, jolloin jakaumien päällekkäisyys on pienempää kuin nk. tasapainotilanteessa (Fisher ym., 2003).
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Frekvenssi

Ostajat
Myyjät
Investointiarvot

Frekvenssi

C

Ostajat
Myyjät
Ehtohinnat

C

Kuva 5 Investointiarvojen ja ehtohintojen tiheysfunktiot (Fisher ym., 2004, mukaillen)
Kun markkinalla on toteutunut lukuisia kiinteistökauppoja vertailukelpoisista kiinteistöistä
ja kaupoista on luotettavaa informaatiota saatavilla, ostajien ja myyjien ehtohintojen tiheysfunktiot kapenevat ja lähestyvät toisiaan sekä markkinatasapainotilaa C. Tätä on usein
nimitetty myös markkinan tehokkuudeksi (market density). Tehokkuudella on suora kytkös
markkinan likviditeettiin, koska tehokkaalla markkinalla potentiaalisten ostajien ja myyjien
tiheysfunktioiden päällekkäisyys on suurempi näkemysten markkinan tasapainoarvosta
ollessa yhteneväisempi. Tällöin useampi ostaja ja myyjä löytävät toisensa markkinalta,
jolloin kiinteistökauppojen toteutuminen on todennäköisempää. Kun markkinainformaatiota on vähän saatavilla, vähenee markkinan tehokkuus, jolloin ostajien ja myyjien mielipiteet kauppahinnasta eroavat enemmän toisistaan. Tämä on usein taustalla myös harvinaisempien erikoiskiinteistöjen markkina-arvon määrittämisen hankaluudessa. (Geltner ym.,
2007, s. 288)
Koska kiinteistön kauppahinta on harvoin täsmälleen yhtenevä sen arvioidun markkinaarvon kanssa, on selvää, että kiinteistöjen kauppahinnat levittäytyvät teoriassa markkinaarvon ympärille. Näin ollen markkina-arvo sijaitsee tilastollisesti tarkasteltuna kiinteistöjen
kauppahintojen tiheysfunktion keskiarvon kohdalla annetulla ajanhetkellä (Geltner ym.,
2007, s. 289). Tämä mahdollistaa esim. markkina-arvon määrittämisen oletuksella, että
kiinteistökauppojen muodostaman tilaston keskiarvo on markkina-arvo.

3.3

Portfolioarviointi

Kansainvälisten arviointistandardien mukaan osa omaisuudesta hyötyy muiden omaisuuserien kanssa muodostetun portfolion synnyttämistä synergieduista (IVSC, 2011a, s.
30). Tällöin omaisuuden muodostama hyöty itsenäisenä yksikkönä ja osana portfoliota
tulee erottaa selkeästi. Arvioinnissa IVSC:n lähtökohta on, että kohde arvioidaan yksittäisenä kohteena, jonka jälkeen mahdollinen portfoliovaikutus tulee ottaa huomioon ja raportoida. IVSC (2011a, s. 63) ottaa kantaa myös omaisuuden taloudellisiin intresseihin toteamalla, että omaisuuden arvo voi olla suurempi tai pienempi kuin omaisuuden osatekijöiden
taloudellisten intressien summa. IVSC:n (2011a, s. 22) mukaan omaisuuden paras ja tuot-
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tavin käyttö omana yksikkönään saattaa poiketa parhaasta ja tuottavimmasta käytöstä osana laajempaa kokonaisuutta, kun omaisuuden arvoa osana kokonaisuutta arvioidaan.
Kun omaisuutta arvioidaan osana kokonaisuutta, on tärkeää määritellä, arvioidaanko omaisuus yksittäin vain omaisuuksien portfoliona (IVSC, 2011a, s. 19). Jos omaisuus arvioidaan yksittäin, on tärkeää ilmaista, onko portfolion muiden omaisuuserien ajateltu olevan
ostettavissa vai ei. RICS (2012, s. 98) ottaa kantaa portfolioiden ja omaisuusryhmien
(groups of properties) arvostamiseen toteamalla, että arvioitsijan tulisi ryhmitellä (lot)
omaisuus tavalla, joka on todennäköisin tapa luopua arvioitavasta omaisuudesta tilanteissa,
jossa on epäselvää mikä muodostaa omaisuuserän (single property). RICS:in (2012, s. 99)
mukaan ryhmittelyä voidaan toteuttaa portfolion sisällä, jolloin arvioitsijan tulee ilmoittaa
arvion yhteydessä oletukset ja mahdolliset erityisoletukset.
Jos portfolio on tarkoitus myydä markkinassa kerralla, saattaa tarjonnan lisääntyminen
aiheuttaa markkinaheilahtelua (flooding) ja laskea yksittäisten portfolion omaisuuserien
arvoja. Toisaalta mahdollisuus hankkia portfolio saattaa vaikuttaa portfolion kiinteistöjen
arvoihin myös niitä nostavasti. Jos portfoliota arvioidaan tilanteessa, jossa omaisuus tulee
säilymään omistajan hallussa, esimerkiksi tilinpäätöstä varten, on RICS:in mukaan epäasiallista tehdä vähennyksiä portfolion arvoon portfoliomyynnin markkinavaikutuksiin vedoten. Sen sijaan mahdollinen vaikutus tulisi ilmaista arviointiraportissa. RICS erottelee portfolion ja yksittäisten portfolion omaisuuserien arvostamista toteamalla, että arvioitsijan
tulisi käyttää joko portfoliokohtaista arvoa tai yksittäisten omaisuuserien arvoja markkinainformaation tukemalla tavalla. Jos arvioitsija kuvaa yhdellä arvolla joukkoa erillisiä
omaisuuseriä, tulisi oletus perustella arviossa. Jos arvioitsija näkee, että markkina ei tekisi
samaa oletusta, tulee arvioitsijan oletuksesta nk. erityinen oletus. (RICS, 2012, s. 99)
Jos portfolion kokonaisarvo eroaa huomattavasti riippuen sen luovutustavasta joko yksittäisinä kohteina tai kokonaisena portfoliona, tulisi se RICS:in (2012, s. 99) mukaan ilmoittaa arviointiraportissa.

3.4

Kiinteistönarvioinnin arviointimenetelmät

Usein kiinteistön kauppahinta on riippumaton siitä, onko potentiaalisella ostajalla mielessä
sijoitus vai kiinteistön käyttö omassa liiketoiminnassa (Pagourtzi, 2003). Sijoittajalle kiinteistö on sen tulevien nykyarvoon diskontattujen kassavirtojen arvoinen sijoitus kun taas
käyttäjäomistaja arvostaa kiinteistön arvon sen liiketoiminnalle tuottaman hyödyn perusteella. Kiinteistönarvioitsijan tulee ottaa huomioon arvioitavan kohteen potentiaaliset ostajat ja heidän preferenssinsä. Markkina-arvon arvioinnissa näiden oletuksien tulee pohjautua
markkinoilta johdettuun tietoon. Seuraavaksi on esitelty menetelmät, joita kiinteistönarvioitsija voi käyttää markkina-arvon arvioinnissa.
Pargourtzin (2003) mukaan kiinteistönarviointimenetelmät voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: tavanomaisiin ja edistyneisiin menetelmiin. Tavanomaiset menetelmät ovat käytännön arvioinnissa yleisemmin käytettyjä. Edistyneemmät menetelmät ovat Pagourtzin
(2003) mukaan keinotekoiset neuroverkot, hedoniset hintamallit, spatiaaliset analysointimenetelmät, sumean logiikan menetelmät ja autoregressiiviset integroituneet liukuvan keskiarvon ARIMA-mallit (autoregressive integrated moving average). Edistyneempien menetelmien käyttö käytännön kiinteistönarvioinnissa on harvinaista, eikä niitä esitellä tämän
laajemmin tutkimuksessa.

18

Tavanomaisiin arviointimetodeihin kuuluu Pagourtzin (2003) mukaan kauppaarvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä, tuottomenetelmä (profit method), jäännösarvomenetelmä (residual value method) ja kustannusarvomenetelmä. Kiinteistönarvioinnissa voidaan
käyttää yhtä tai useampaa arviointimenetelmää arvioimisperusteiden mukaisen arvon saavuttamiseksi. Kaikki menetelmät perustuvat talousteorian perusoletukselle tasapainohinnasta ja markkinaosapuolien odotuksiin hyödyistä (IVSC, 2011a, s. 26). Kauppaarvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä ovat suosituimmat arvioinnissa käytössä olevat menettelytavat, minkä vuoksi nämä menetelmät esitellään tutkimuksessa tarkemmin.
Parhaiten arviointiin soveltuva menetelmä on riippuvainen kolmesta tekijästä (IVSC,
2011a, s. 34):




Arvioinnin tarkoituksesta (purpose of the valuation) ja sen vaikutuksesta arvoperusteeseen (basis of value),
arviointiin syötettävän informaation ja datan saatavuudesta sekä
markkinatoimijoiden käyttämistä arvostusmenetelmistä.

IVSC (2011a, s. 19) jakaa arvioinnin arvoperusteen kolmeen pääasialliseen kategoriaan:




Todennäköisin hinta, joka vapaalla ja avoimella markkinalla saataisiin hypoteettisessa transaktiossa. Markkina-arvo kuuluu tähän kategoriaan.
Indikaatio omaisuuden omistusoikeuden hyödyistä. Omistusoikeudella on tietylle
henkilölle tai juridiselle henkilölle (entity) arvo, jolla ei ole markkinalla samanlaista arvostusta. Investointi- ja erikoisarvo kuuluvat tähän ryhmään.
Indikaatio hinnasta, jolla kaksi osapuolta suostuisivat perustellusti omaisuuserän
vaihdantaan. Vaikka ostaja ja myyjä olisivatkin toisistaan riippumattomia, omaisuuserän hinnoittelu ei varsinaisesti toteudu markkinalla. Käypä arvo kuuluu tähän
kategoriaan.

Arvoindikaation saavuttamiseksi voidaan käyttää useampaa arviointimenetelmää. Näin
voidaan menetellä erityisesti tilanteessa, jossa markkinainformaatiota ei ole tarpeeksi saatavilla luotettavan johtopäätöksen saavuttamiseksi. Kun käytetään useampaa kuin yhtä arviointimenetelmää, tulee arvoindikaatioiden analyysin avulla saada aikaan arvioinnin johtopäätös. (IVSC, 2011a, s. 34)

3.4.1 Kauppa-arvomenetelmä
Kauppa-arvomenetelmällä muodostetaan arvoestimaatti vertailemalla arvion kohdetta
identtisiin tai samankaltaisiin kohteisiin, joiden hintainformaatiota tai muuta kauppahintaa
indikoivaa informaatiota on saatavilla. Menetelmän ensimmäinen vaihe on selvittää viimeisimmät markkinalla toteutuneet kaupat. Jos vertailukauppoja on vähän saatavilla, olisi
arvioitsijan hyvä selvittää myös myytävänä olevien vertailukelpoisten kiinteistöjen pyyntihintoja. Kiinteistönarvioitsijan tulisi lisäksi muuntaa vertailukaupat arvioitavaa kohdetta
vastaaviksi ja huomioida näin ollen mahdolliset arvioitavan kohteen erityisolettamat ja
vertailukohteiden fyysiset, juridiset ja taloudelliset poikkeavuudet. (IVSC, 2011a, s. 26)
Kauppa-arvomenetelmä on vahvasti kytköksissä saatavilla olevaan kauppainformaatioon,
sen ajalliseen toteutumaan ja tiedon oikeellisuuteen sekä sisältöön. Kauppaarvomenetelmän prosessi voidaan jakaa Pagourtzin (2003) mukaan neljään eri vaiheeseen:
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1. Vertailukauppojen etsiminen arvioitavalle kohteelle.
2. Vertailukauppojen tietojen muuttaminen arvioitavaa kohdetta vastaaviksi.
3. Useiden arvoestimaattien käyttäminen arvioitavan kohteen markkina-arvon hahmottamiseksi.
4. Tuloksien julkistaminen tarkoitukseen soveltuvalla tavalla.
Kauppa-arvomenetelmä on usein helpoimmin sovellettavissa oleva ja tarkka menetelmä
markkinalla, jossa on paljon edustavia vertailukauppoja saatavilla, esim. asuntomarkkina
Kauppa-arvomenetelmä on myös usein arvion tilaajalle helpoiten ymmärrettävissä oleva
menetelmä, koska sen analogian seuraaminen on helppoa. (King, 1988, s. 298)
Kauppa-arvomenetelmän heikkoutena on sen riippuvuus markkinatiedosta, joten menetelmä on hyvin riippuvainen saatavilla olevasta markkinainformaatiosta. Jos viimeisimpien
kauppojen kohteet eroavat arvioitavasta kohteesta, voidaan niiden vertailukelpoisuus ja
kauppa-arvomenetelmän soveltuvuus kyseenalaistaa. Näin ollen kiinteistöjä, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, ei voida arvioida kauppa-arvomenetelmällä. Kun vertailukauppojen määrä on vähäinen, tulee arvioitsijan kiinnittää erityistä huomiota markkinaolosuhteisiin vaikuttaviin tekijöihin. (King, 1988, s. 299)

3.4.2 Tuottoarvomenetelmä
Tuottoarvomenetelmä antaa arvoindikaation muuttamalla tulevaisuuden kassavirrat yhdeksi nykyhetken arvoksi. Menetelmä ottaa huomioon kassavirrat, jotka kiinteistö tuottaa elinaikanaan omistajalleen (IVSC, 2011a, s. 26). Pääomitusprosessi sisältää pääoman muuntamisen varallisuuseräksi tarkoituksenmukaisen diskonttauskoron kanssa. Tuottoarvomenetelmä voi olla jokin seuraavista arviointimenetelmistä (IVSC, 2011a, s. 27):
1. Suora pääomistus: yhden kiinteistöä edustavan ajanjakson (vuosi) kassavirta pääomitetaan pääomituskertoimen (overall capitalisation rate) avulla.
2. Diskontattu kassavirtamenetelmä, jossa useat tulevaisuuden kassavirrat on diskontattu nykyarvoon.
3. Erilaiset optiohinnoittelumenetelmät.
Kiinteistön pääomitetut tai diskontatut kassavirrat pohjautuvat sen omistajalleen tuottamaan nettotuottoon, jonka yhteyttä sekä sijoittajan investointilaskelmaan ja arvioitsijan
tuottoarvolaskelmaan kuvataan kuvassa 5. Kuvan nettotuoton muuttaminen normalisoiduksi nettotuotoksi kuvastaa optimaalista tuottotasoa arvioitavasta kohteesta sen parhaassa ja
tuottavimmassa käytössä. Achourin (1987, s. IX.15) mukaan sijoittajan tulisi analysoida
kohteen tosiasiallista tilaa, johon perustuen mahdollinen tarjous tehdään. Tällöin arvioitsija
hahmottaa kohteen tulot tilanteessa, jossa kohteen pitäisi olla.
Achour (1987, s. IX.14) huomioi omassa kaaviossaan (kuva 5) normalisoidun nettotuoton
laskemisessa korjauskuluvaraukset. Korjauskuluvaraukset sisällytetään laskelmaan, kun
halutaan paremmin mallintaa kiinteistön sijoittajalle tuottamaa kassavirtaa ja parantaa kiinteistöjen vertailtavuutta esimerkiksi osakkeisiin ja velkakirjoihin (Geltner ym., 2007, s.
178). Kuvasta 5 voidaan havaita, että arvioinnissa käytettävä tuottoarvolaskelma heijastelee sijoittajan investointilaskelmaa, jolloin arvioinnin nettotuottovaatimus on myös sijoittajan painotetun pääoman keskikustannuksen (weighted average cost of capital, WACC)
heijastuma (Frew ja Jud, 2003).
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Potentiaalinen bruttotuotto markkinavuokralla
(+) Muut tulot
(-) Epävarmat saatavat (bad debt)
(-) Vajaakäyttö
(-) Operatiiviset kulut
Nettotuotto
Investointilaskelma

Tuottoarvolaskelma

Muunnos kassavirroiksi

Muunnos normalisoiduksi nettotuotoksi

(-) Lainanhoitokulut
(-) Korjauskuluvaraukset

Kassavirrat ennen veroja
(-) Verot
Kassavirrat verojen jälkeen

Normalisoitu nettotuotto

Kuva 6 Investointilaskelman ja tuottoarvolaskelman yhteys (Achour, 1987, s. IX.14 mukaillen)

3.4.3 Kustannusarvomenetelmä
Menetelmä antaa arvoindikaation hyödyntämällä ajatusta, että ostaja ei ole valmis maksamaan hyödykkeestä enempää kuin samanlaisen hyödykkeen hankkiminen maksaisi huolimatta siitä, joudutaanko hyödyke hankkimaan vai rakentamaan. Usein arvioitava kohde on
vähemmän houkutteleva kuin vaihtoehtoinen hankittava tai rakennettava kohde johtuen
arvioitavan kohteen vanhentumisesta, jolloin sen kunto tulee sopeuttaa vaihtoehtoisen kiinteistön ominaisuuksiin. (IVSC, 2011a, s. 27)
Tunnettu kustannusarvomenetelmän muoto on vähennetyn jälleenhankintakustannuksen
menetelmä (DCR, depreciated replacement cost). Menetelmän pohja luodaan kustannusarvomenetelmällä, johon tehdään kohteen ominaisuuksien mukaiset korjaukset johtuen rakennuksen vanhenemisen tai kulumisen aiheuttamasta laadukkuuden heikkenemisestä.
Vähennetyn jälleenhankintakustannusten menetelmää käytetään erikoiskiinteistöjen arvioinnissa, koska niiden vertailukauppoja on usein heikosti saatavilla. Lisäksi menetelmän
soveltaminen voi olla tarpeellista, jos arvion kohde on uusi rakennus. Menetelmän soveltaminen ei ole tarkoituksenmukaista, jos arvion kohde on tarpeeton tai vanhentunut.
(IVSC, 2011b, s. 5–6)

3.4.4 Arviointiin syötettävä informaatio
Arviointiin syötettävä informaatio voi olla joko todellista tai oletettua IVSC (2011a, s. 28).
määrittelee todellisiksi syötteiksi mm. vertailukauppojen hinnat, arvioitavan kohteen kassavirrat ja arvioitavan kohteen tai vertailukohteiden toteutuneet kulut. Oletettuja syötteitä
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ovat mm. estimoidut tulevaisuuden tuotot ja kustannukset sekä markkinaosapuolien arvioitu asennoituminen riskiin.
Usein arvioinnissa luotetaan enemmän todellisiin syötteisiin. Historiallisilla havainnoilla ei
ole aina merkitystä, jos ne eivät heijastele arviointihetken markkinainformaatiota. Arviointia voidaan pitää varmempana, kun useita syötteitä on saatavilla markkinasta. Kun havaintojen määrä on rajattu, erityistä huomiota tulee kiinnittää tiedon tutkimiseen ja verifioimiseen. Kun arvioidaan vertailukappoja, tulee erityistä huomiota kiinnittää kauppojen ehtoihin ja arviointiperusteeseen. (IVSC, 2011a, s. 28)
Markkina-arvomenetelmä käyttää nimensä mukaan markkinalta johdettua informaatiota.
Jotta tuottoarvomenetelmä voisi tuottaa markkina-arvoestimaatin, tulee siinä käyttää syötteitä, joita markkinaosapuolet käyttäisivät. Kustannusarvomenetelmän käyttäminen markkina-arvon estimoimiseen on mahdollista, kun kustannukset ja arvonalennukset on arvioitu
markkinalähtöisesti. Saatavilla oleva tieto ja markkinatilanne määrittävät, mikä menetelmä
on kaikkein soveltuvin kussakin arviointitilanteessa. Jos tieto on johdettu oikein markkinalta, tulisi jokaisen edellä kuvatun menetelmän johtaa markkina-arvoon. (IVSC, 2011a, s.
28)

3.5

Kiinteistönarvioinnin harhaisuus teoriassa

Jos kaksi kiinteistönarvioitsijaa arvioi kiinteistön, on todennäköistä, että he eivät päädy
arviossaan samaan markkina-arvoon. Koska kiinteistöllä on olemassa ainoastaan yksi oikea
markkina-arvo, on selvää, että toinen on väärä. Todennäköisesti molemmat markkina-arvot
ovat teoreettisesti vääriä tästä näkökulmasta. Eroa määritetyn markkina-arvon ja havaitsemattoman oikean markkina-arvon välillä kutsutaan arviointivirheeksi (appraisal error).
Arviointivirheellä ei kuitenkaan tarkoiteta, että sejohtuisi arvioitsijan kykenemättömyydestä arvioida kiinteistön markkina-arvoa tai huolimattomuudesta. (Geltner ym., 2007, s. 660–
661)
Yiu ym., (2006) toteavat, että arvioinnin harhaisuus voidaan jakaa laajasti kahteen eri
osaan: systemaattisiin ja satunnaisiin harhoihin. Systemaattisella harhalla tarkoitetaan jatkuvaa omaisuuden yli- tai aliarviointia. Systemaatttinen harha voi johtua kolmesta eri asiasta: käyttäytymistavasta, optioarvo-oletuksista ja erilaisesta arvopohjaolettamasta. Käyttäytyminen voi aiheuttaa arviointiin harhaisuutta esim. kun arvioitsija antaa asiakkaan vaikuttaa arvoestimaattiin. Käyttäytymistestin avulla on myös havaittu, että arvioitsijoilla
saattaa olla taipumus arvioida havaittu aliarvostettu kohde korkeampaan arvoon kuin havaittu yliarvostettu kohde alempaan arvoon (Havard, 1999). Optioarvohypoteesia on käytetty selittämään mm. maan arvon arvioinnin harhaisuutta. Oletuksena on ollut, että arvioitsijat eivät välttämättä löytäisi kiinteistökehittämisen reaalioptioille arvoa yhtä hyvin kuin
kiinteistökehittäjät (Yiu ym., 2006). Erilaisella arvopohjaolettamalla tarkoitetaan arvioitsijan ja ostajan erilaista arviointinäkökulmaa, jossa potentiaalinen ostaja ja arvioitsija arvostavat arvioitavan kohteen eri tavalla (Adair ym., 1996; Yiu ym., 2006).
Satunnainen harha voi johtua mm. arvioitsijan taipumuksesta pienentää tai suurentaa todellisten markkina-arvojen varianssia (Yiu ym., 2006). Yhtenä epäsystemaattista harhaa arviointiin tuovana tekijänä on kirjallisuudessa pidetty arvioitsijoiden taipumusta ankkuroitua
vanhoihin arvoestimaatteihin (Fisher ym., 1999). Fisher ym. (1999) havaitsivat vuosien
1978–1998 aikana Yhdysvalloissa toteutuneista 2739 kiinteistökaupasta, että talouden nousukaudella ennen vuotta 1986 arviot olivat hieman konservatiivisesti kauppahintoja mata-
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lammat kaikissa kiinteistötyypeissä (asunnot, toimisto, liike ja varasto). Laskusuhdanteessa
vuosina 1998–1992 arviot olivat kuitenkin liiketiloja lukuunottamatta keskimäärin yliarvostettuja toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna. Markkinan toivuttua vuoden 1992
jälkeen, asettuivat arvioitsijoiden arviot keskimäärin hieman konservatiivisesti toteutuneita
kauppahintoja matalammiksi.
Kiinteistömarkkinalla on havaittu, että informaation perustuessa kiinteistönarvioihin, sillä
on tapana reagoida markkinainformaatioon hitaammin ja näin ollen silottaa markkinaarvojen vaihtelua. Samalla arviointien tarkkuuden on havaittu olevan riippuvainen paikallisille tekijöille, kuten saatavilla olevan informaation laajuudelle (Dunse ym., 2010, s. 24).
Koska arviointiprosessi on vahvasti kytköksissä saatavilla olevaan markkinainformaatioon,
joutuvat arvioitsijat hakemaan markkinainformaatiota kauempaa historiasta, jos sitä ei ole
saatavilla lähellä arvopäivää (Fisher, 2002). Tällöin arvioinnin tasoittavaa piirrettä voimistava aikaviiveharha (temporal lag bias) saattaa lisääntyä (Geltner ym., 2007, s. 659 – 661;
Fisher, 2002).
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4

Asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointi

Kappaleessa käsitellään avoin ja suljettu kiinteistörahasto niiden arvostamisen näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään asuntorahaston varojen arvostamiseen liittyvää lainsäädäntöä, direktiivejä ja määräyksiä.

4.1

Avoimen ja suljetun rahaston arvon määrittäminen

Avoimen ja suljetun rahaston omaisuuden arviointi ei lähtökohtaisesti eroa toisistaan (INREV, 2008). Niiden ominaisuudet poikkeavat kuitenkin toisistaan merkittävästi, jolloin
arvioinnilla on erilaiset seuraamukset eri tyyppisissä rahastoissa. Seuraavaksi käydään läpi
avoimen ja suljetun rahaston ominaisuudet ja ominaisuuksien kytkös kiinteistönarviointiin.
Alla olevassa taulukossa on esitelty avoimen ja suljetun rahaston ominaisuuksia ja eroja.
Suljettu rahasto

Avoin rahasto

Määritetty aika

Jatkuva

Usein selkeä teema ja fokus

Kehittyvä

Tavallisesti ei likvidi

Säännöllinen

Arviointi

Arvon kehityksen mittaaminen
ja palkitseminen

Kriittinen rahasto-osuuden hinnoittelulle

Rahasto-osuuden
hinnoittelu

Ostajan ja myyjän välinen neuvottelu

Osto-myyntihinnoittelu

Rahaston kestoaika
Strategia
Likviditeetti

Taulukko 2 Avoimen ja suljetun rahaston luonteenpiirteet (Skinner ja Bradford, 2005 mukaillen)
Avoimen kiinteistörahaston rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja ne voidaan lunastaa säännöllisin väliajoin. Avoimien kiinteistörahastojen rahasto-osuudet hinnoitellaan rahaston
varallisuuden substanssiarvoon (net asset value) pohjautuen. Substanssiarvo johdetaan suoraan kiinteistöjen arvonmäärityksestä, jolloin kiinteistöomaisuuden arvioidut arvot muodostavat pohjan sekä rahasto-osuuksien osto- että myyntihinnoille.
Avoimen ja suljetun rahaston arviointiin ja rahasto-osuuksien lunastamiseen on ottanut
kantaa mm. Skinner ja Bradford (2005). Heidän mielestään arvioinnin tulee olla läpinäkyvää ja heijastaa luotettavasti markkina-arvoa, koska arvoa käytetään rahaston osakkeiden
arvon kohde-etuutena. Avoimen rahaston kohdalla sijoittajalla tulee olla luottamus rahaston arvonmääritysprosessiin, jotta rahasto voisi olla luotettava, onnistua varojen keräämisessä ja omata toimintaedellytykset elinaikanaan (Kaleva ym., 1995, s. 77; Skinner ja
Bradford, 2005). Avoimen rahaston rahasto-osuuksien merkitsemis- ja lunastusmahdollisuus rahaston elinaikana tekee rahaston varallisuuden arvioinnista kriittistä sijoittajien tasavertaisen kohtelun näkökulmasta. Jotta rahasto-osuuksien omistajia kohdeltaisiin tasavertaisesti, tulisi avoimen rahaston substanssivarallisuuden laskennan pohjana käytetyn rahaston kokonaisvarallisuuden olla mahdollisimman lähellä nk. käypää arvoa.
Käyvän arvon määrittämisen lisäksi avoimessa rahastossa substanssiarvon laskennassa
huomioitavana tekijänä on kirjallisuudessa ja käytännössä pidetty myös rahaston transaktiokuluja. Rahaston varallisuuden hankinnasta ja myynnistä aiheutuvat kustannukset tulisi
pystyä jakamaan jokaiselle osuudenomistajlle oikeudenmukaisesti. Jos sijoittaja ostaisi
24

rahasto-osuuksia avoimen rahaston juoksuajalla rahaston substanssiarvon mukaisesti, ei
rahasto-osuuden hinnoittelussa tällöin huomioitaisi transaktiokustannuksia (varainsiirtovero, asiantuntijapalkkiot jne.), jotka ovat toteutuneet jo ennen sijoittajan rahastoosuusmerkintää. Tällöin uusi rahastosijoittaja maksaa osuudestaan liian vähän verrattuna jo
rahastoon sijoittaneisiin tahoihin. Oikea osakkeiden lunastushinta avoimelle rahastolle onkin hinta, joka huomioi substanssiarvon lisäksi jo hankittujen kohteiden transaktiokulut
sekä rahasto-osuuden lunastushetken transaktiokulut. (Bradford ja Skinner, 2005)
Transaktiokulujen huomioiminen ei rajoitu ainoastaan rahaston merkintätilanteisiin, vaan
ne tulisi huomioida myös rahasto-osuuksien lunastuksien yhteydessä. Jos rahaston varojen
myyntikuluja ei huomioida, vahingoittaa se rahastoon jäävien tahojen asemaa, koska heille
jää maksettavaksi suhteellisesti suurempi osuus veroista (Suomessa varainsiirtovero), asiantuntijakuluista ja mahdollisista ylimääräisistä lainanhoitokuluista. Oikea tapa määrittää
rahasto-osuuksien lunastusarvo on huomioida varojen substanssiarvon lisäksi kulut, jotka
rahastolle muodostuisi sen hankkiutuessa eroon kaikesta sen varallisuudesta arvopäivänä
(lunastuspäivänä). Oikean rahaston ostohinnan ja myyntihinnan ero kuvastaa kustannuksia,
jotka muodostuvat kiinteistön ostamisesta ja myymisestä, ja sen tulisi heijastaa suoran kiinteistökaupan kustannuksia mahdolliset suuren rahaston volyymiedut huomioiden. (Bradford ja Skinner, 2005)
Rahaston merkintähinnat voidaan usein laskea kohtalaisen yksiselitteisesti kun rahaston
substanssiarvo tunnetaan, koska rahastomanagerilla on normaalisti tieto toteutuneista
transaktiokustannuksista. Lunastushinnan määrittämiseen sisältyy kuitenkin Skinnerin ja
Bradfordin (2005) mukaan ongelmia, koska tuleviin rahastojen kuluihin liittyy epävarmuutta. Rahasto-osuuden lunastushinnan yliarvioiminen vahingoittaa rahastoon jäävän
sijoittajan asemaa, kun taas aliarviointi aiheuttaa rahasto-osuuden lunastajan varojen aliarvostuksen. Rahaston varallisuuden arvostamisella saattaa olla myös vaikutus rahastomanagerin palkkioon, jos rahastomanagerin palkkio on sidottu rahaston arvoon.
Edellä esitetty transaktiokulujen sisällyttäminen rahasto-osuuden arvoon on Saksassa erikoissijoitusrahastojen (Spezialfonds) arvostamisessa tyypillisesti käytetty toimintatapa.
Toimintamallit poikkeavat eri markkinoilla transaktiokulujen suuruudesta johtuen. Esimerkiksi Yhdysvaltalaisilla kiinteistömarkkinoilla on avoimilla kiinteistörahastoilla tapana
sulauttaa osto- ja myyntikulut rahastoon, jolloin rahasto-osuudet on arvostettu niiden substanssiarvoon. Kiinteistömarkkinalla on ollut tapana käsitellä osuudenomistajien tasaarvoisuutta transaktiokulujen huomioinnin lisäksi myös nk. exit-maksun (exit charge) avulla. Tässä menettelytavassa rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä veloitetaaan ennalta
määrätty osuus lunastettavasta varallisuudesta. (Skinner ja Bradford, 2005).
Suljetuissa rahastoissa rahasto-omistajan oikeuksien turvaaminen ei arvostusmielessä ole
yhtä haastavaa kuin avoimen rahaston tilanteessa, koska rahastoon kutsutaan pääoma sisään samanaikaisesti kaikilta sijoittajilta. Samaa käytäntöä sovelletaan myös suljettujen
rahastojen rahasto-osuuksien lunastuksessa.

4.2

Lainsäädäntö ja asuntorahaston kiinteistövarallisuuden arviointi

Asuntorahaston varojen arvioinnista on annettu suora lainsäädäntö ainoastaan kiinteistörahastolain mukaisille rahastoille. Tämän lisäksi asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden
arviointiin otetaan välillisesti kantaa voimassa olevista laeista sijoitusrahastolaissa
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(48/1999, SRL) ja laissa vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014, AIFML). Seuraavaksi
esitellään sääntelyviitekehys, jonka mukaisesti suomalaisten asuntorahastojen tulisi arvioida hallinnoimaansa kiinteistövarallisuutta.

4.2.1 Kiinteistönarviointi lainsäädännön näkökulmasta
Kiinteistönarviointi on pohjautunut useissa maissa, kuten myös Suomessa, itsesääntelyyn
(HE 175/2008, s. 14). Eettisen perustan kiinteistönarvioinnille Suomessa muodostaa hyvä
kiinteistönarviointitapa, jota käytännössä ohjaavat yleiset suositukset. Tämän lisäksi kiinteistönarviointitapaa koskevissa ohjeissa voidaan ottaa huomioon elinkeinoelämän vakiintuneita menettelytapoja (HE 175/2008, s. 15). Hyvän arviointitavan toteutumista arvioi
tarvittaessa Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta tai tuomioistuin. Kiinteistönarvioinnin sääntely pohjautuu Suomessa pääosin IVS-standardit hyväksyneen IVSC:n
suosituksiin. Kasson (2011, s. 261–262) mukaan kansainväliset ja suuremmat kotimaiset
toimijat edellyttävät arvioitsijoiden toimivan IVS-standardin mukaisesti. IVS-standardin
lisäksi RICS julkaisee The RICS Red Book -nimistä arviointistandardia, jonka mukainen
arviointimenettely on toistaiseksi kuitenkin Suomessa IVS-standardia vähäisempää (Kasso,
2011, s. 263).
Suomessa arviointi jaetaan kahteen ryhmään: lakisäänteiseen ja vapaaehtoiseen arviointiin
(Kasso, 2011, s. 238). Lakisäänteisestä arvioinnista on säännöksiä muun muassa kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995), vesilaissa (587/2011), maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) ja laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977).
Usein lakisääteisestä arvioinnista huolehtii lain määräämät henkilöt, kuten maanmittaustoimiston toimitusmiehet. Vapaaehtoisia arviointeja voi tehdä periaatteessa kaikki henkilöt,
joilla on siihen tarvittava taito ja osaaminen. Suomessa ei ole nimenomaista lainsäädäntöä
asiakkaan ja arviointia elinkeinotoimintana tai asiantuntijana harjoittavan väliselle oikeussuhteelle. Koska arviointisopimuksen laatimisesta tai arviointilausunnon vaatimuksista ei
ole olemassa yleistä lainsäädäntöä, on arviointitoiminnan sääntely perustunut pääosin alan
omaan, vapaaehtoiseen sääntelyyn yleisen sopimus- ja muun lainsäädännön ohessa (Kasso,
2011, s. 238–239). Itsesääntelyllä tarkoitetaan sääntelyä muistuttavaa sovittua menettelytapaa ja vakiintunutta tai hyväksyttyä käytäntöä, jotka eivät ole lain nojalla sitovia tai viranomaisten laatimia. Sopimusperusteisesti itsesääntely voi kuitenkin olla sitovaa (HE
94/2013, s. 13). Vastuullisen itsesääntelyn tulisi heijastaa hallituksen esityksen mukaan
”sijoittajansuojaa, luotettavuutta, kohtuutta, tasapuolista kohtelua, puolueettomuutta, tehokkuutta, kilpailukykyä ja läpinäkyvyyttä.” (HE 94/2013, s. 13).
Kasson (2011, s. 239) mukaan arviointitoimintaa sivutaan myös muutamissa yleislaeissa,
kuten osakeyhtiölaissa (624/2006) ja asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), joissa käsitellään yhtiön perustamisen yhteydessä apportti- ja jälkiapporttiomaisuuden arvostamiseen
liittyviä säännöksiä. Lisäksi kiinnitysluottopankkilaissa (kumottu lailla kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010)) viitataan kiinteistörahastolain kiinteistönarviointia koskeviin säännöksiin. Arvioinnin vastuukysymyksissä saattaa sovellettavaksi tulla arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännökset mm. salassapidosta, rikoslain (39/1889) säännökset ja
ulosottokaaren (705/2007) säännökset ulosmitatun käyvän arvon varmistamisesta (Kasso,
2011, s. 239).
Vaikka kiinteistönarvioinnista ei ole suoranaista lainsäädäntöä, on siitä kuitenkin tullut
välillisesti ”lakisääteistä” kiinteistörahastolain muutoksien (651/2009) tullessa voimaan
vuoden 2010 alussa. Sääntely on Kasson (2011, s. 240) mukaan poikkeuksellinen, koska
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kiinteistörahastolakia (1173/1997, KRL) sovelletaan lähtökohtaisesti ainoastaan lain tarkoittamiin kiinteistörahastoihin. Kiinteistörahastolain mukaisia kiinteistörahastoja on perustettu yksi: Orava Asuinkiinteistörahasto (HE 94/2013, s. 63). Kiinteistörahastolaissa on
ollut sen perustamisesta saakka säännökset kiinteistöomaisuuden arvioinnista ja arvioitsijan vaatimuksista. Lain uudistuksen (651/2009) yhteydessä kiinteistörahastolakiin lisättiin
säännökset kiinteistönarvioitsijasta ja Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnasta. Kasson (2011, s. 240) mukaan kiinteistörahastolain kiinteistönarviointia koskevat
säännökset ovat erityisesti ammattimaisten toimijoiden laajemmin noudattamia periaatteita.

4.2.2 Kiinteistörahastolaki ja kiinteistönarviointi
Kiinteistörahastolain mukaisen kiinteistörahaston tulee arvostaa muussa kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt taseessaan käypään arvoon (18.1 §), erityisestä syystä varat voidaan
kuitenkin arvostaa myös muuhun kuin käypään arvoon. Kiinteistörahasto voi käyttää
muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen arvioinnissa myös muita kuin Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioitsijoita. Tällöin rahaston tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa perustella menettelynsä (KRL, 18.1 §). Tämä
vastaa hallituksen ehdotuksen (175/2008, s. 1) mukaan alan itsesääntelyssä vakiintunutta
”noudata tai selitä” -periaatetta.
Kiinteistönarvioitsijan tulee olla kiinteistörahastolain 18 §:n 3 momentin mukaan luonnollinen henkilö, jolla on taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus tehtävän hoitamiseksi. Lisäksi kiinteistönarvioitsijan tulee suorittaa arviointi riippumattomasti
ja itsenäisesti sekä olla oikeustoimikelpoinen (KRL, 18.3 §). Kiinteistörahastolain mukaisen kiinteistörahaston arvostamis- ja arviointiperusteiden tulee sisältää tiedot ainakin ”kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden arvostamis- ja arviointimenettelystä” (17.2,1 §) sekä
”kiinteistörahaston tunnusluvuista ja niiden laskentamenetelmistä” (17.2,2 §).
Kiinteistörahastolain 18 a §:n 1 momentin mukaan Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistönarvioinnin ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta
sekä kiinteistönarvioitsijoiden hyväksymisestä. Lautakunta edistää myös hyvää kiinteistönarviointitapaa ja ohjaa sen noudattamisessa suositeltavia menettelytapoja (KRL, 18 a.2
§). Se valvoo kiinteistönarvioitsijoita ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta kiinteistönarvioitsijat säilyttävät ammattitaitonsa sekä toimivat säännösten mukaisesti (KRL, 18 c.1 §).
Kiinteistörahastolain 28 §:n 1 ja 2 momenteissa velvoitetaan kiinteistönarvioitsijan riippumattomuutta kiinteistönarvioinnin toimittamisessa ja hyvän kiinteistönarviointitavan noudattamista. Hyvä kiinteistönarviointitapa on Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistyksen
määrittelemä ja Keskuskauppakamarin Kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä eettinen ohjenuora arvioinnin suorittamiseksi (Kasso, 2011, s. 258). Hyvässä kiinteistönarviointitavassa on annettu ohjeita arviolausunnon muodosta. Näiden ohjeiden mukaan arviolausunnosta tulee ilmetä ”työnantaja, mitä tarkoitusta varten lausunto on tehty, kohteen
määrittely, arvioinnin perusteet ja lähdeaineisto sekä mistä ne on saatu, arviointimenetelmät, mistä arvosta on kyse ja arvo, arvion ajankohta, onko suoritettu katselmus sekä kuka
on arvioinut ja milloin.” (SKAY).

4.2.3 Sijoitusrahastolaki ja kiinteistönarviointi
Osa asuntorahastoista tarjoaa palveluita myös sijoittajille, joita ei voida pitää lakisääteisesti
ammattimaisina sijoittajina. Tällaisien rahastojen arvojen laskennasta on annettu säännös
sijoitusrahastolaissa 48 §:n 4 momentissa, jonka ohjenuorana on ollut sijoitusrahastodirek27

tiivi (UCITS). Koska sijoitusrahastolain momentissa (SRL, 48.4 §) viitataan kiinteistörahastolain mukaiseen arvostamistapaan, on varojen arvostamisen lähtökohta sama riippumatta siitä, tarjotaanko rahastoa ainoastaan ammattimaisille sijoittajille vai ei.
Jos sijoitusrahastodirektiivin mukaisia yhteissijoitusyritysten osuuksia markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, sovelletaan sijotusrahastolakia ainoastaan osuuksien
markkinointiin (SRL, 1.2 §). Sijoitusrahastolain mukaan pääasiallisesti kiinteistöihin ja
kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston tulee arvostaa ”muussa
kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt taseessaan käypään arvoon sekä hankittava ja julkistettava omistamistaan kiinteistöistä ja muista kuin julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista kiinteistöarvopapereista kiinteistörahastolaissa
(1173/1997) tarkoitetun riippumattoman ja ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän arvioitsijan arvio sekä toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa nimettävä ja julkistettava käyttämänsä kiinteistönarvioitsijat.” (SRL, 48.4 §). Kuten kiinteistörahastolain mukaisessa rahastossa, myös sijoitusrahastolain mukaisessa erikoissijoitusrahastossa voidaan erityisestä syystä arvostaa kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai olla
käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa, jolloin rahaston tulee perustella menettelytapa toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa (SRL, 48.4 §).
Sijoitusrahastolaki määrittelee rahasto-osuuden arvoksi sijoitusrahaston arvon jaettuna
liikkeessä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä (SRL, 48.2 §). Tällöin sijoitusrahaston
arvo muodostuu rahaston varojen ja velkojen erotuksena. Sijoitusrahasto voi kuitenkin
ottaa ”osuudenomistajien pitkäjänteisen sijoitustoiminnan edistämiseksi käyttöön hinnoittelumenetelmän, jolla voidaan korvata rahastolle aiheutuvia kaupankäyntikustannuksia ja
kurssieroja sekä edistää rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuutta ja josta tarkemmin
määrätään rahaston säännöissä.” (SRL, 48.2 §). Momentin mukaan tärkeää on, että menetelmä on läpinäkyvä ja osuudenomistajien edun mukainen.

4.2.4 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista ja kiinteistönarviointi
Asuntorahastojen arvostamisen uusin huomioitava muuttuja on AIFM-direktiivin (Alternative Investment Fund Manager Directive, 2011/61/EU) täytäntöönpannut laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, joka tuli voimaan Suomessa 15.3.2014. Direktiivin soveltamisala
kattaa kiinteistörahastojen lisäksi muun muassa pääoma- ja hedgerahastosijoittamisen sekä
muun vastaavan yhteisen sijoitustoiminnan. Direktiivin tarkoituksena on ”vahvistaa säännöt, jotka koskevat sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimilupia, toimintaa ja avoimuutta, jotka hoitavat ja/tai markkinoivat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja
unionissa.” (2011/61/EU, 1. luku 1. artikla).
AIFM-direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä toteutettiin Suomessa muutoksia 30 muuhun
lakiin (HE 94/2013, s. 1). AIFM-direktiivistä aiheutui muutoksia myös kiinteistörahastolain mukaisten kiinteistörahastojen ja erikoissijoitusrahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden toimintaan. Direktiivin mukaisella vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan kommandiittiyhtiötä ja osakeyhtiötä, joiden lukuun harjoitettu yhteissijottaminen ei kuulu sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) soveltamisalaan. Suomessa kommandiittiyhtiömuotoa on käytetty
kiinteistöpääomarahastojen hallintamuotona, jolloin kiinteistöistä saatua tuloa on verotettu
ainoastaan kertaalleen osakkaan tasolla. Kiinteistöpääomarahastojen toimintaa harjoitettiin
aikaisemmin yleisten sopimus- ja yhtiöoikeudellisten normien pohjalta eikä sitä säännelty
erityislailla (HE 94/2013, s. 64). Lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
(389/1988) ei muutettu AIFML:n vahvistamisen ja voimaantulon yhteydessä.
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AIFM-direktiivi ja AIFML selkeyttävät jaottelua ammattimaisten ja ei-ammattimaisten
asiakkaiden sääntelyssä (HE 94/2013, s. 88). Jos vähittäissijoittajien yhteissijoituskohteiden osuudet kuuluvat arvopaperimarkkinalain, kiinteistörahastolain tai sijoitusrahastolain
soveltamisalaan, ei AIFM-direktiivin täytäntöönpanolla vähennetty heidän olemassa olevia
oikeuksia. Ammattimaisille asiakkaille suunnattuihin erikoissijoitusrahastoihin sovellettaan
kuitenkin jatkossa uutta lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista, jos AIFML 1.2 §:ssä esitetty
toimilupavelvollisuuden alaraja ylittyy. Käytännössä asuntorahastojen hoitajilla toimilupavelvollisuuden alaraja on 100 miljoonaa euroa hallinnoitavissa olevaa varallisuutta, koska
rahastojen varallisuuden rahoittamiseen on ollut tapana käyttää myös vierasta pääomaa.
AIFM-direktiivin mukaan varojen arvon luotettava ja puolueeton määrittäminen on olennaista sijoittajien etujen turvaamiseksi. Hallituksen esityksen (HE 94/2013, s. 138) mukaan
vaihtoehtorahastojen arvonmääritysmenetelmästä pitää tiedottaa sijoittajia. Vaikka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen arvonmäärityksessä käytetään niiden omaisuuslajeista riippuen
erilaisia menetelmiä, tulee valittavien arvonmääritysmenetelmien perusteella onnistua tekemään varojen asianmukainen arvonmääritys (2011/61/EU, resitaali 29). Hallituksen esityksessä vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi todetaan, että ”Arvonmäärityksen menetelmien kehittämiseksi ja menettelyjen yhdenmukaistamiseksi voitaisiin
hyödyntää vaihtoehtorahastojen eri toimialojen itsesääntelyä” (HE 94/2013, s. 138).
AIFML 9 luvussa on säädetty vaihtoehtorahastojen arvonmääritysmenettelyistä. Käytettävän menetelmän tulee olla yleisesti hyväksytty ja sen tulee perustua ”lainsäädäntöön, itsesääntelyyn tai muihin yleisesti hyväksyttyihin sääntöihin.” (AIFML 9.3 §). Hallituksen
esityksessä (HE 94/2013, s. 138) kiinteistöjen arvonmäärityksestä mainitaan, että niistä
”tulee saada Keskuskauppakamarin hyväksymän erityisen kiinteistönarvioitsijan lausunto”,
jonka lisäksi siinä todetaan, että ”kiinteistönarvioinnin itsesääntelyä kehitetään Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan toimesta osin kansainvälisten kiinteistöarviointistandardien perusteella.”. Hallituksen esityksen saman mukaan sääntelykokonaisuus
”on hyvä esimerkki virallis-, yhteis- ja itsesääntelyn käyttämisestä, jonka hyväksikäyttämiseen tulisi kannustaa vaihtoehtorahastojen arvonmäärittämisessä laajemminkin.” (HE
94/2013, s. 139). Itsesääntelyn hyvänä puolena nähdään sääntelyn joustavuuden lisääntyminen, sääntelyn kohteiden sitoutuminen ja sääntelyn kohdetta koskevan erityisen asiantuntemuksen hyödyntämisen. Käytettävän arvonmääritysmenetelmän tulee olla AIFML 9.1
§ mukaan vaihtoehtorahastoissa johdonmukainen, jonka lisäksi arvonmääritys tulee suorittaa varovaisuutta ja huolellisuutta nouattaen. Tällä tarkoitetaan rahastonhoitajan velvollisuutta käyttää yhdenmukaista menetelmää samantyyppisten vaihtoehtorahastojen varojen
ja arvojen laskennassa (HE 94/2013, s. 138). Komission delegoidun asetuksen mukaan
arvonmääritysmenetelmistä on ilmoitettava hinnoittelua ja markkinatietolähteitä koskevat
valintaperusteet, mallit ja syötteet, jonka lisäksi menetelmän ”valintaprosessissa on arvioitava saatavilla olevia asianmukaisia menetelmiä sen perusteella, kuinka herkkiä ne ovat
muuttujien arvojen muutoksille ja kuinka tietyt strategiat määrittävät sijoitussalkussa olevien varojen suhteellisen arvon” (EU 231/2013, 67 artikla 1 kohta 3 alakohta).
Yksittäiset varat voidaan arvottaa eri menetelmillä ja ne voidaan ottaa eri lähteistä. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ”hoitajan olisi määriteltävä käyttämänsä arvonmääritysmenetelmät ja kuvailtava niitä.” (EU 231/2013, resitaali 76). Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että rahaston yksittäisten varojen arvot on määritetty asianmukaisesti
noudattaen valittuja arvonmäärityspolitiikkoja ja -menettelyjä. Maksuvalmiudeltaan heikompiin varoihin liittyy resitaalin 79 (EU 231/2013) mukaan suurempi epäasianmukaisen
arvonmäärityksen riski. Kiinteistöt luokitellaan tähän varallisuusluokkaan.
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Komission delegoidun asetuksen 14 artiklassa 2 kohdassa 2 alakohdassa (EU 231/2013) on
todettu, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen arvo on kaikkien hoidettujen varojen absoluuttisen arvon summa. Asetuksen 14 artikla käsittelee omia lisävaroja ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden hoitajat päättävät kattaa ammatillisiin vastuihin liittyvät riskit omilla lisävaroilla. Asetuksen 14 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaista määritelmää
koko salkun arvosta on käytetty asetuksessa myös ammatillisten vastuuvakuutusten (EU
231/2013, 15 artikla 3 kohta) yhteydessä.
Vaihtoehtorahastojen tulee raportoida rahaston osuus- ja osakekohtainen substanssiarvo
vähintään kerran vuodessa siten kuin ”direktiivissä, kansallisessa lainsäädännössä ja kyseessä olevan vaihtoehtorahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa säädetään.” (HE
94/2013, s. 139). Arvon raportoinnin pääsäännöstä voidaan poiketa esimerkiksi suljettujen
vaihtoehtorahastojen tapauksessa, joissa ensimmäinen lunastusaika on useamman vuoden
päässä. Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin, että sijoittajan edun mukaista voisi olla
sijoituksen arvonkehityksen seuraaminen myös sijoituskauden aikana.
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5

Kirjallisuuskatsaus arviointiin ja hinnanmuodostumiseen

Kappaleessa tehdään katsaus asuinkerrostalojen arviointiin kansainvälisesti. Lisäksi kommentoidaan kansainvälisten arviointiesimerkkien soveltuvuus suomalaiseen asuntomarkkinaan. Kappaleessa käsitellään myös vuokran ja asuntojen hintojen välistä yhteyttä.

5.1

Asuinkerrostalojen arviointi

Asuinkerrostalojen hinnanmuodostusta käsittelevää teoriaa on huomattavasti asuinhuoneistojen hinnanmuodostuksen teoriaa vähemmän. Asuinkerrostalojen arviointia ja arviointimenetelmää käsittelevää kirjallisuutta on käsitelty vähän nk. alan merkittävissä julkaisuissa; julkaisutoiminta on keskittynyt usein alueellisiin kiinteistönarviointia käsitteleviin julkaisuihin, oppikirjoihin ja paikallisten oikeuslaitosten päätöksiin. Lisäksi arviointikäytäntöjen teorian soveltamista Suomeen hankaloittaa lainsäädännölliset sekä markkinakäytäntöjen erot eri maiden välillä, jolloin eri käytäntöjä ei voida suoraan ilman harkintaa soveltaa suomalaiseen asuntomarkkinaan. Seuraavaksi käydään läpi asuinkerrostalojen aviointia
kirjallisuuden näkökulmasta. Tutkijan näkemys esitetyn artikkelin havintojen soveltuvuudesta suomalaiseen asuntomarkkinaan on esitetty kappaleessa kursivoidulla tekstillä.
Kansainvälisesti asuinkerrostalojen arviointi on ollut yleistä toteuttaa kerrostalon tulevaisuuden kassavirtaodotuksiin pohjautuvalla tuottoarvomenetelmällä (mm. Webb, 1982;
Bernes ja Mitchell, 1990; Janssen ja Söderberg, 2000; Söderberg ja Janssen, 2001; Janssen,
2003; Cornia ja Slade, 2005). Syy tuottoarvomenetelmän laajaan soveltamiseen teoriassa ja
kansainvälisessä käytännössä johtuu asuinkerrostalon sijoituskiinteistöluonteesta. Koska
kiinteistön markkina-arvon voidaan katsoa olevan sen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo markkinatuottovaatimuksella diskontattuna, on tuottoarvomenetelmä ollut kansainvälisesti luonnollinen valinta asuinkerrostalojen arvioinnissa, koska se on parhaiten kuvastanut
arvioitavan kohteen luonnetta ja todennäköisimmän ostajan arvostusmenetelmää.
Cornia ja Slade (2005) saivat mm. kahta eri massa-arviointimenetelmää (tuotto- ja kauppaarvomenetelmä) vertailevassa tutkimuksessa usean kotitalouden asuinkiinteistöjen verotusarviointiin kaikkein soveltuvimmaksi menetelmäksi tuottoarvomenetelmän. Tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa Phoenixissa vuosina 1998–2002 kerätylle asuinkerrostalojen
(multifamily housing facility) kauppahinta-aineistolle, jonka asuinkerrostalot olivat keskiarvoltaan 28 vuotta vanhoja. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että asuinkerrostalojen verotusarvot eivät reagoineet täysimääräisesti toteutuneisiin kauppahintoihin vertailuajanjaksolla.
Cornian ja Sladen (2005) tutkimus on vertailukelpoinen suomalaisten asuinkerrostalojen
arviointiin, jos arvion kohteena on kokonainen asuinkerrostalo. Heidän tutkimus ei selvittänyt parasta mahdollista menetelmää asuinkerrostalojen arviointiin, jos asuinkerrostaloista olisi luovuttu huoneisto kerrallaan.
Cicero (2002) on käsitellyt omassa artikkelissaan New York Cityn vuokrakerrostalojen
arviointia tilanteessa, jossa vuokrasääntely kohdistuu vuokrattuihin asuntoihin niin pitkään,
kun vuokralainen päättää asua huoneistossa. Tilanteeseen on ajauduttu, kun asuinkerrostalo
on muutettu vuokratalosta vapaarahoitteiseksi asunto-osuuskunnaksi (housing cooperative)
häädöttömyyssuunnitelman (non-eviction plan) alaisuudessa. Kerrostalon vapaat huoneistot voidaan rahastaa asunto-osuuskunnista markkinahintamekanismien mukaisesti. Cicero
(2002) esittelee kaksi tapaa arvioida asunto-osuuskunniksi muunnettuja asuinkerrostaloja:
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ensimmäisessä menetelmässä huoneistot arvioidaan tyhjinä, vapaasti myytävinä huoneistoina ”niin kuin vapaana” -kertoimen (”as if vacant” ratio) avulla. Toinen menetelmä on
tuottoarvomenetelmä, jossa lasketaan tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo.
Kauppa-arvomenetelmään pohjautuvassa menetelmässä ensimmäisenä vaiheena on kaikkien huoneistojen ja muiden tilojen arvon määrittäminen niin, kuin ne olisivat vapaasti
markkinalla myytävissä. Tilojen muodostama arvo on niiden summa-arvo ennen asiantuntijakuluja, välityspalkkioita, markkinointikuluja jne. Kyseinen arvo on hypoteettinen arvo,
jolla rajoituksista vapaat asunnot onnistuttaisiin myymään arvopäivänä. Kauppaarvomenetelmän toinen vaihe on ”niin kuin vapaana” -kertoimen määrittäminen. Kertoimen määrittämisessä käytettävissä olevista vertailukaupoista huomioidaan kohteen kassavirta, sijainti, vapaiden huoneistojen määrä, huoneistojen ominaisuudet, yhtiön taloudellinen tilanne, vuokralaiskannustimet ja asukkaiden demografinen profiili. Vertailukauppojen
”niin kuin vapaana” -kerroin saadaan kauppojen toteutuneen hinnan ja asuntojen summaarvon suhteena ajatuksella, että asunnot olisivat olleet vapaasti myytävissä. (Ciceron,
2002)
Ciceron (2002) mukaan kassavirrassa huomioidaan sijoittajalle aiheutuvat markkinatasosta
sääntelyn vuoksi poikkevat kassavirtamenetykset. Vapaiden huoneistojen määrä on korjauskertoimen näkökulmasta tärkeä, koska vapaat huoneistot voidaan joko vuokrata tai myydä markkinahintamekanismien mukaisesti. Huoneistojen kunto ja siitä aiheutuvat kustannukset on huomioitava, jotta huoneiston paras ja tuottavin käyttö saavutettaisiin sen vapautuessa sääntelystä. Vuokralaiskannustimilla tarkoitetaan säädellyissä huoneistoissa asuville
vuokralaisille tarjottuja kannustimia luopua omasta lakisääteisestä edustaan, jotta kiinteistön asuinkerrostalon omistaja voisi muuntaa huoneistot vapaarahoitteisiksi. Asuinkerrostalon demografisella profiililla tarkoitetaan asukkaiden analysointia niin, että voidaan hahmottaa heidän todennäköisin huoneistojen hallinta-aika tulevaisuudessa. Ciceron (2002)
mukaan diskontattuihin kassavirtoihin nojautuva tuottoarvomenetelmä toimii hyvänä tapana varmistaa kauppa-arvomenetelmällä muodostettua arviota kerrostalon arvosta.
Ciceron (2002) esittämää tilannetta ei käytännössä esiinny suomalaisella asuntomarkkinalla. Ciceron kauppa-arvomenetelmää voidaan soveltaa ajatuksella, että asunnot ovat
vapaasti myytävissä. Vapaarahoitteisten vuokrakäytössä olevien asuntojen myyntiä tyhjinä
asuntoina rajoittaa Suomessa ainoastaan laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL,
481/1995), jolloin juridiset rajoitteet asuntojen myyntiin ovat korkeintaan vuokrasopimuksen irtisanomisen mukainen kuuden kuukauden irtisanomisaika. Vapaarahoitteisen asunnon myyntiä vuokrattuna sijoitusasuntona kolmannelle osapuolelle ei rajoiteta lailla.
Ciceron (2002) tuottoarvomenetelmän mukainen menettelytapa soveltuu hyvin suomalaiseen asuntomarkkinaan esim. valtion korkotukeman asuntotuotannon arvioinnissa. Asuntomarkkinalla on normaalia käyttää tuottoarvomenetelmää Ciceron kuvaamalla tavalla
myös esimerkiksi asuinkerrostalokohteissa, joissa vuokrat ovat jääneet markkinavuokrista
jälkeen. Tällöin vuokrien markkinatasolle nostamisesta aiheutuvat menetetyt tuotot ja
mahdolliset kulut huomioidaan tuottoarvolaskelmassa.
Asuinkerrostalon arvioinnista on otettu kantaa kansainvälisesti mm. Canadassa Albertan
provinssin oikeuden päätöksessä (Calgary City v Lougheed & Co, 2001 ABQB 371) (Wyton, 2003), jossa yhden omistajan huoneistokiinteistökokonaisuus (condominium) oli
vuokra-asuntokäytössä. ”Rowbotham” -päätöksenä tunnetussa oikeustapauksessa todetaan,
että huoneistokiinteistökokonaisuuden verotusarvon tulisi pohjautua yksittäisistä huoneis32

toista johdetuista vertailukaupoista huoneistojen käytöstä huolimatta. Ennen päätöstä
markkinalla oli tapana arvioida vuokrakäytössä olevat huoneistokiinteistökokonaisuudet
tuottoarvomenetelmällä.
Wytonin (2003) mukaan Kanadalaiset huoneistokiinteistöt ovat vinouttaneet tavanomaista
arviointiteoriaa ja -logiikkaa. Tämä johtuu siitä, että huoneistokiinteistön huoneistolla voi
olla kaksi erillistä arvoa jokaisella ajanhetkellä riippuen sen käytöstä ja käyttöoikeudesta
(disposition). Hän esittääkin artikkelissaan hypoteesin, että kaksi vierekkäistä, identtistä,
huoneistokiinteistökokonaisuutta omaavat erilaisen hinnan huoneistoa kohti riippuen siitä,
myydäänkö kohteet yksittäisinä huoneistoina vai koko asuinkerrostalona, jossa asuinhuoneisto on vuokrattu vuokratulojen saamiseksi.
Wytonin (2003) mukaan vuokrakäytössä olevan huoneistokiinteistökokonaisuuden arvioinnin pääkysymyksenä on, tulisiko kokonaisuudet, joiden huoneistot ovat vuokrattuja,
mutta ne voidaan myydä yksittäisinä huoneistoina, arvioida huoneistokohtaisesti huoneistojen vertailukauppojen avulla vai kokonaisena vuokratalokohteena? Hänen mukaansa
huoneistojen myyntimahdollisuudesta yksittäisinä asuntoina ei ole mitään hyötyä silloin
kun yhtiön huoneistot ovat yhdellä omistajalla ja ne on vuokrattu kassavirran saavuttamiseksi. Tähän väittämään Wyton (2003) perustaa näkemyksen, jonka mukaan tällaisia kohteita ei tulisi arvioida yksittäisinä kohteina sisältäen kiinteistökehityksen koko arvonlisäprosessia.
Wytonin (2003) mukaan verotusarvo on indikaatio todellisesta markkina-arvosta ja se tulisi
arvioida markkinoilta saatavan informaation avulla. Huoneistokiinteistökokonaisuuden
huoneistot voidaan myydä yksittäisinä huoneistoina, mutta hänen mukaansa ei ole useinkaan takeita, että arvopäivänä voitaisiin myydä useita huoneistoja yksittäisten huoneistojen
markkina-arvojen summana. Wytonin (2003) mukaan koko osakekannan arvoon laskevasti
vaikuttaa useat eri tekijät, joista hän on artikkelissaan listannut vuokra-asuntojen yleisesti
heikomman haluttavuuden, asuntojen myynnin kulut ja manageerauksen uudelleen järjestämisen kulut. Koska edellä mainituista tekijöistä johtuen korkeamman arvon saavuttaminen vaatii panostuksia omistajalta, ei hänen mukaansa kokonaisen asuinkerrostalon markkina-arvo normaalisti vastaa sen osatekijöidensä summaa.
Wytonin (2003) artikkelin mukainen huoneistokiinteistökokonaisuus on verrattavissa suomalaiseen asunto-osakeyhtiöön kiinteistön arvostamisen näkökulmasta. Huoneistokiinteistökokonaisuudessa huoneiston omistajalla on oikeus vuokrata huoneisto niin halutessaan
tai hyödyntää huoneistoa omana asuntonaan. Lisäksi yhtiön kulut katetaan suomalaisen
asunto-osakeyhtiön tavoin hoitovastikkeella (condominium fee) (Owning a Condominium,
s. 4). Kanadalaisessa huoneistokiinteistössä huoneiston omistajalla on omistusosuus fyysiseen, yksilöityyn, osuuteen koko asunto-osakeyhtiöstä sekä käyttöoikeus yhtiön yhteisomaisuuteen (common property).
Wyton (2003) ei ota artikkelissaan kantaa kohdekokonaisuuden arviointiin tilanteessa,
jossa markkinalla olisi tapana luopua huoneistokiinteistökokonaisuuksista huoneistokiinteistö kerrallaan. Hän kuitenkin toteaa, että kokonaisen asuinkerrostalon arvioinnin tulisi
pohjutua juridisesti toisiaan vastaaviin vertailukauppoihin. Hän käsittelee artikkelissaan
verotusarviointia ja epäoikeudenmukaisuutta, jonka kokonaisen huoneistokiinteistökokonaisuuden omistaja kohtaa, kun kokonaisuutta verotetaan huoneistokiinteistökohtaisiin
arvoihin perustuen, vaikka omistaja on estynyt käyttämästä huoneistoja omassa käytössään
yhtä laajasti kuin yksittäisen huoneistokiinteistön omistaja. Hän ei kuitenkaan huomioi
33

esittämissään arvostusmenetelmissä omistajan mahdollisuutta luopua omistamista huoneistokiinteistöistä huoneisto kerrallaan, jolloin hänen mainitsemansa arvontuottoketjun
viimeinen vaihe toteutuisi.
Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa on tehty kiinteistövero-oikaisu 22 asunnon huoneistokiinteistökokonaisuudesta. Verotusoikaisussa todetaan, että kokonaisuutta käsitellään
verotuksessa asuntokompleksina (apartment complex), koska huoneistokiinteistöjen ominaisuudet eivät vastaa huoneistokiinteistöjen normaalia markkinatasoa, jolloin kokonaisuuden paras- ja tuottavin käyttö on huoneistokiinteistöjen vuokrakäytössä (BTA, 2011).
Vero-oikaisussa todetaan, että kokonaisuuden kehittäminen ja myyminen markkinalle olisi
juridisesti ja teknisesti mahdollista, mutta taloudellisesti toteuttamiskelvotonta, jolloin niiden arvostaminen normaalien huoneistokiinteistöjen vertailukauppahintojen perusteella
yliarvioisi huoneistokiinteistöjen todellisen markkina-arvon.
Yhdysvalloissa Länsi-Virginiassa on tehty korkeimman oikeuden päätös kiinteistöverooikaisuvaatimuksesta. Oikaisuvaatimuksessa (WV, 2013) haettiin 79 huoneistokiinteistön
muodostaman kokonaisuuden verotuspohjana toimivan arvon muuttamista huoneistokiinteistökohtaisesta arvostuksesta kokonaisuuden tuottoarvopohjaiseen arvostustapaan, koska
huoneistot olivat vuokrakäytössä. Korkeimman oikeuden päätöksessä huoneistokohtaista
arvostustapaa ei nähty virheelliseksi, koska vertailukaupat olivat arvioon soveltuvia. Oikaisuvaatimuksen jättäneen tahon ainoa väite, jonka vuoksi huoneistokiinteistöjen yhteenlaskettu summa-arvo ei soveltuisi kokonaisuuden arvoksi, oli kaikkien huoneistokiinteistöjen yhtäaikaisesta myynnistä aiheutuva hintojen lasku markkinalla. Kummallakaan osapuolella tai korkeimmalla oikeudella ei kuitenkaan ollut näkemystä, että olisi olemassa yhtään
säädöstä tai määräystä, jonka mukaan kaikki asunnot olisi myytävä markkinalla yhdellä
kerralla (WV, 2013).
Edellä esitetyissä Yhdysvaltalaisen valtion viraston (BTA, 2011) ja korkeimman oikeuden
(WV, 2013) verotusarvon määräytymisperusteita koskevat päätökset voidaan tulkita informaatiota antavina tapauksina myös suomalaiseen asuntomarkkinaan. Molemmissa päätöksissä on vedottu markkinainformaatioon ja arvioitavan kohteen parhaaseen ja tuottavimpaan käyttöön. Arvion kohteiden ominaisuudet ja saatavilla oleva markkinainformaatio
ovat määritelleet parhaiten arvostukseen soveltuvan arviomenetelmän. IVSC:n markkinaarvon määritelmän mukaista omaisuuden vaihdantaa arvopäivänä on tulkittu korkeimman
oikeuden päätöksessä (WV, 2013) niin, että kaikkia saman kokonaisuuden huoneistokiinteistöjä ei pitäisi myydä samalla ajan hetkellä. Päätös poikkeaa myös Wytonin (2003) edellä esitetystä ajatuksesta, jossa kaikki asunnot tulisi myydä kerralla markkinaan.
Bernes ja Mitchell (1990) tutkivat 16 asuinkerrostalokauppaa (apartment complex) vuosina
1984 ja 1985 Atlantan alueella Yhdysvalloissa. He vertailivat myytyjen kohteiden fundamentteja usean selittäjän regression avulla. Heidän tutkimuksessaan tilastollisesti merkittäväksi selittäjäksi muodostui asuinkerrostalon bruttovuokra. Muita tilastollisesti merkitseviä
muuttujia olivat efektiivinen bruttovuokra ja asuinkerrostalon nettovuokra. Heidän mukaansa asuinkerrostalon hinta on suoraan verrannollinen sen tuottamaan vuokratuottoon.
Tutkimuksen asuinkerrostalojen huoneistoja ei olisi voinut myydä yksittäisinä huoneistoina
asuntomarkkinalla.
Bernesin ja Mitchellin (1990) artikkelin johtopäätökset antavat suuntaa kokonaisten
asuinkerrostalojen kauppojen hintoihin, koska kokonainen asuinkerrostalo on ostajalleen
teoriassa pro forma investointilaskelman arvoinen investointi, jossa kohteen vuokrantuot34

tokyvyllä on keskeinen merkitys. Lisäksi pienestä otannasta (n = 16) saatu vähäinen selittävien tekijöiden määrä vähentää tehdyn mallin luotettavuutta.
Ruotsissa on mahdollisuus myydä usean asunnon vuokra-asuntokiinteistöjä vuokralaisten
muodostamille asunto-osuuskunnille (Armerin ja Song, 2009). Näiden asuntoosuuskuntakonversioiden (housing cooperative conversion) ajurina on mahdollisesti toiminut vuokrasääntelyn aiheuttama säännellyn vuokran ja markkinavuokran välinen ero erityisesti markkinoitavimmilla asuinalueilla. Asunto-osuuskuntakonversioiden avulla vuokraasuntokiinteistön omistaja ja vuokralaiset voivat hyötyä markkinaehtoisen asuntohinnoittelun ja säännellyn markkinan välille muodostuneesta hintaerosta vuokralaisten hankkiessa
asuinkiinteistön asunto-osuuskunnalle.
Vapaarahoitteisten asuntojen hintojen noususta johtunut konversio-option arvon nousu on
nostanut etenkin Tukholman houkuttelevimpien asuinalueiden vuokrataloyhtiöiden arvoja.
Armerin ja Songin (2009) mukaan suhteellisesti matalammat Tukholman keskustan tuottovaatimukset ovat merkki pitkän aikavälin kassavirtojen muita alueita voimakkaammista
tulevaisuuden kasvuodotuksista. Heidän mukaansa arvioitsijat ovat laskeneet arvioissaan
nettotuottovaatimusta alaspäin mallintaakseen tulevaisuuden kassavirtojen nousuoletuksia.
Heidän mukaansa yleisesti käytetyllä kassavirtalaskelmalla ei kuitenkaan onnistuta mallintamaan vuokra-asuntokiinteistön omistajan mahdollisuutta myydä kiinteistöä vuokralaisten
muodostamalle asunto-osuuskunnalle. Ruotsissa konversio-option on havaittu muodostavan huomattavan osan säänneltyjen vuokra-asuntokiinteistöjen arvosta. Armerin ja Songin
(2009) mukaan optioteorian hyödyntäminen vuokra-asuntokiinteistöjen arvostamisessa
saattaa olla erityisen hyödyllistä kohteissa, jotka on mahdollista muuntaa toiseen käyttöön.
Suomessa optioteorian hyödyntäminen asunto-osakeyhtiön osakekannan arvostamisessa
saattaa olla käytännöllistä säädellyssä tuotannossa, jossa asuntojen vuokratasoja tai asuntojen käyttötarkoitusta on säädelty. Esimerkiksi valtion korkotuen tai tontinluovutuksen
yhteydessä muodostetun vuokra-asuntovelvoitteen rasittamien asunto-osakeyhtiöiden arvostamisessa voisi olla hyödyllistä huomioida kohteen konversio-optio. Suomalaisella
asuntomarkkinalla on myös tyypillistä, että vapaarahoitteinen, vuokrakäytössä oleva asunto-osakeyhtiö voidaan muuntaa omistusasunnoiksi asuinhuoneistoista yksittäin luopumalla, jolloin optioteoriaa voitaisiin käyttää käyttötarkoituksen muutosoption arvon arviointiin.
Asuinkerrostalojen ja koko asunto-osakeyhtiön osakekannan arviointimenetelmästä on
suomalaisessa kirjallisuudessa käsitellyt Kanerva ym. (1991, s. 40), joiden mukaan koko
osakekannan arvioinnissa liikkeelle lähdetään kauppa-arvomenetelmästä. Menetelmässä
selvitetään huoneistokohtaiset arvot, jonka jälkeen ne summataan yhteen. Heidän mukaansa muodostuneesta summa-arvosta tulisi vähentää huoneistojen edelleenmyyntiajan markkinointi- ja rahoituskulut, vastikkeet, siirtoleimavero (Vuoden 1997 alusta voimaantulleen
varainsiirtoverolain (931/96) mukainen varainsiirtovero) ja mahdolliset suunnittelu-, remontti- ja hallintokulut. Tämän lisäksi huoneistojen summa-arvossa tulisi huomioida vuokratulot. Kanervan ym. (1991, s. 41) mukaan kauppa-arvomenetelmällä arvioidussa kokonaishinnassa otetaan huomioon nykyarvoon diskontatut tuotot ja kulut sekä sijoittajan tuottovaatimus, jolloin päädytään hintaan, jonka sijoittaja olisi arvioitavasta kohteesta valmis
maksamaan.
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Kanervan ym. (1991. s. 40-41) kuvaama menetelmä muistuttaa tuotto- ja kauppaarvomenetelmän yhdistelmää, jossa asuinkerrostalon pitoajan jäännösarvo lasketaan
asuinhuoneistojen arvojen summana.

5.2

Vuokran ja hinnan yhteys

Teorian valossa kitkattomasti toimivalla markkinalla kotitaloudelle aiheutuvat kustannukset hyödykkeen hankkimisesta tulisi olla samat huolimatta, onko asunto vuokrattu vai
omistettu (Verbrugge, 2008). Ajatus arbitraasiteorian esiintymisestä asuntomarkkinalla
pohjautuu kahteen lähtökohtaan: kotitalouden mahdollisuuteen valita oma asumismuotonsa
vuokraamisen ja omistamisen välillä sekä vuokranantajan mahdollisuus valita asuntosijoittamisen ja muiden sijoitusvarallisuusluokkien välillä (Glaeser ja Gyourko, 2007). Jos sijoittajat havaitsevat asunnoista saatavat odotettavat tuotot vaadittuja tuottoja suuremmiksi,
aiheuttavat ne omaa etuaan tavoitellessaan hintojen tasapainotilaan palautumisen (Oikarinen, 2008). Molempien markkinatoimijoiden, sekä vuokralaisen että vuokranantajan oletetaan optimoivan omat riskikorjatut odotettavat tuottonsa itselleen parhaiten soveltuvalla
tavalla.
Sijainnin tasapainotilaa (spatial equilibrium) mittaavat mallit näyttävät järjestäen, että
markkinatoimijoilla on halu maksaa miellyttävästä ympäristöstä ylimääräistä. Mallit eivät
kuitenkaan pysty osoittamaan, maksavatko hyödykkeen kuluttajat liikaa asunnoistaan. Tämän vuoksi useat kansantaloustieteilijät ovat lähestyneet asuntomarkkinan tasapainotilaa
enemmän rahoitusvetoisesta näkökulmasta vertaamalla omistus- ja vuokra-asumisen välistä suhdetta. Enemmän rahoitusvetoisella tarkastelulla kansantaloustieteilijät ovat onnistuneet ennustamaan asuntomarkkinan hintojen liikkeitä paremmin kuin tilamarkkinan tekijöitä tarkastelemalla, koska vuokra-asumisen kulujen ja asuntojen hintojen välillä on havaittu
olevan selkeä yhteys. (Glaeser ja Gyourko, 2007)
McCarthyn ja Peachin (2004) mukaan asuntojen hintojen nousuodotukset ovat asuntojen
hintojen nopeiden nousujen ja asuntokuplien voimakkain muuttuja. Koska kiinteistömarkkinalla markkinainformaatio johdetaan pääsääntöisesti toteutuneista kaupoista ja pyyntihinnoista, ovat mm. sijoittajien tuloveroasteet, korjauskustannukset ja arvonnousuodotukset heijastuneet saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Näin ollen vuokran ja hinnan
välinen yhteys heijastelee myös markkinatoimijoiden odotuksia ja erilaisten sijoittajien
verotusta.
Asuntomarkkinalla on havaittu, että käyttäjäomistajan kustannusten avulla toteutetut asumiseen käytettävän varallisuuden mittaukset ovat normaalisti volatiilimpia kuin vuokramarkkinan avulla toteutetut mittaukset (Gillingham, 1980). Ensimmäisessä menetelmässä
asuntohyödykkeen käyttäjäkustannukset muodostetaan kustannuskomponenteista, kuten
koroista, veroista, ylläpitokuluista jne. Toisessa menetelmässä vuokrainformaatio kerätään
vuokra-asunnoista, joilla on samanlaiset ominaisuudet kuin omistajien käytössä olevilla
asunnoilla, ja niitä käytetään vuokra-asuntojen käyttökustannusten arvioinnissa. Verbrugge
(2008) havaitsi tutkimuksessaan Gillinghaminkin (1980) havaitseman omistajan pääomakustannusten suuremman volatiliteetin lisäksi myös käyttäjäomistajien ja vuokraasukkaiden kustannusten poikkeavuuden, joka on pitkäkestoinen ja pysyväluonteinen
markkinatila. Havainto tehtiin kansallisen asuntomarkkinan lisäksi myös kymmenellä merkittävällä Yhdysvaltalaisella metropolialueella. Ero viittaa Jorgensonin pääoman teorian
(1963) riittämättömyyteen. Jorgensonin (1963) näkemyksen mukaan kestohyödykkeen
vuokrakustannusten tulisi vastata ex-ante käyttäjäkustannuksia, koska hyödykkeestä mak-
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settavat pääomakulut ovat eräänlainen varjohinta tai implisiittinen vuokra pääomayksiköstä.
Verbruggen (2008) tulkitsi havaitsemaansa eroa mm. toteamalla, että asuntovuokrien dynamiikka on arvoituksellinen, koska vuokrat eivät vaikuta reagoivan voimakkaasti niihin
vaikuttavien tekijöiden muutoksiin. Saman asian on aikaisemmin havainnut myös Blackley
ja Follain (1996), jotka tutkivat vuokran ja käyttäjäomistajan kustannusten välistä eroa
Yhdysvaltalaisella asuntomarkkinalla vuosina 1964–1993. Heidän mukaansa vuokran ja
käyttäjäomistajan kustannusten välistä voimakasta linkkiä on vaikeaa muodostaa, koska
volatiliteettierot eri menetelmillä muodostettujen asumiskustannusten välillä ovat niin suuret. Blackley ja Follain (1996) ovat pyrkineet selittämään vuokrien jähmeyden suhdetta
käyttäjäomistajien kustannuksiin mahdollisten viallisten muuttujien lisäksi mm. tarjonnan
jähmeydellä. Tarjonnan jähmeys saattaa johtua tarjonnan tonttikomponentin jähmeydestä,
jolloin tonttien niukkuus nostaa pääomakustannuksia nopeammin kuin vuokria. Vuokrien
ja pääomakustannusten avulla toteutettujen arvoestimaattien välisten suurien ja pitkäkestoisten erojen osasyyksi on ehdotettu asuntojen omistajien ja vuokramarkkinan segmentoitumista. Segmentoitunut markkina näkyy esimerkiksi kaupunkien välisten vuokrien ja yksittäisten kaupunkien sisäisten alueiden hintojen alueellisissa inflaatioeroissa (Verbrugge ja
Poole, 2010).
Vaikka vuokramarkkinan avulla estimoitu asumisesta maksettu hinta poikkeaa omistajan
pääomakustannusten mukaisesta hinnasta edellä kuvatulla tavalla usein enemmän kuin
teoreettinen, neoklassisen taloustieteen periaatteiden mukaan toimivan markkinan pitäisi,
on molemmilla menetelmillä arvioidulla arvoilla jokaisella ajanhetkellä suhde, joka kuvaa
markkinatoimijoiden asumishyödykkeen hinnoittelua. Tätä vuokran ja kauppahinnan välistä suhdetta voidaan kuvata esim. Gordonin (1959) kasvumallilla:
𝑃 =

(1 − 𝑏)𝑌 𝑒

𝑑𝑡 =

(1 − 𝑏 )𝑌 𝑒

𝑒

𝑑𝑡

(1)

Mallissa 𝑃 on osakkeen hinta, 𝑏 on osa tuloksesta, jota yritys ei jaa osakkaille osingon
muodossa, 𝑌 on ensimmäisen vuoden odotettu tulo, 𝑟 on sijoituksen tuotto-odotus ja 𝑘 on
yrityksen osakekurssin ja nettotuloksen suhde (P/E-luku). Koska osakkeen hinta on äärellinen, voidaan funktio integroida, jos 𝑘 > 𝑏𝑟, missä tapauksessa osakkeen hinta hetkellä
𝑡 = 0 on:
𝑃 =

(1 − 𝑏)
𝑌
𝑘 − 𝑏𝑟

(2)

Kun yllä olevan mallin muuttuja 𝑏 = 0, eli yritys jakaa koko tuloksen osinkoina osakkeen
omistajalle, yksinkertaistuu malli seuraavaan muotoon (kun 𝑘 = 𝑟, eli osakkeen P/E-luku
ja investoinnin tuotto-odotus ovat yhtä suuret, sievenee malli myös seuraavaan muotoon):
𝑃 =

1
𝑌
𝑘

(3)

Toinen osakkeen hinnan ja diskreettien osinkojen suhdetta kuvaava kaava on Faman ja
Frenchin (1988) esittämä osakkeen arvon P(t-1) ja osinkojen D(t) välinen suhde osinkojen
kasvaessa vakiomuuttujalla g jokaisella ajan hetkellä t seuraavan kaavan mukaisesti:
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𝑃 (𝑡 − 1) =

𝐷(𝑡)
1 + 𝑔 (1 + 𝑔)
1+
+
+⋯
1+𝑟
1 + 𝑟 (1 + 𝑟)

=

𝐷(𝑡)
𝑟−𝑔

(4)

Faman ja Frenchin kaavan r on markkinatuottovaatimus. Kun Faman ja Frenchin (1988)
malli (4) ja Gordonin (1959) malli (3) yhdistetään, saadaan yrityksen P/E-luvun k kaavaksi:
𝑘 =𝑟−𝑔

(5)

Kaavassa (5) paljastuu, että osakkeen hinta muodostuu sen ennakoiduista tulevaisuuden
osingoista ja osinkojen kasvuodotuksesta g. Kiinteistömarkkinalla kaavan (5) muuttujaa 𝑘
kutsutaan nettotuottovaatimukseksi (y) (yield, capitalisation rate). Tämä on kiinteistön hintaan suhteutettu ensimmäisen periodin t markkinavuokrien nettotuottoon perustuva tuottovaatimus, jolla sijoitukseen oltaisiin halukkaita. Sijoittajalle kertyvien nettotuottojen NOI
ja kiinteistön arvon V suhde seuraavan on kuvannut esim. Geltner ym. (2007, s. 178) kaavan (6) mukaisesti:
𝑐𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝑦 =

𝑁𝑂𝐼
𝑉

(6)

Kaavan (5) r on myös kiinteistömarkkinalla kiinteistön kokonaistuottovaatimus. Kokonaistuottovaatimus muodostuu kiinteistömarkkinalla kiinteistön ennakoiduista pitoajan sijoittajan kassavirtojen ja arvonnousun suhteesta hankintahintaan. Kaavan (5) g kuvaa myös kiinteistömarkkinan näkemystä sijoittajalle muodostuvan kassavirran vakioidusta kasvunopeudesta.
Nettotuottovaatimuksen taustalla on ollut tarve usean periodin kassavirtalaskelman yksinkertaistamisessa yhdeksi helpoksi laskuksi (Geltner ym., 2007, s. 209). Esimerkiksi Geltner ym. (2007, s. 209) ja Janssen ym. (2001) kuitenkin muistuttavat, että nettotuottovaatimuksen antamaa informaatiota tulee ajatella heijastumana koko kiinteistön tulevaisuuden
kassavirroista, koska nämä kassavirrat ovat pohjimmainen syy kiinteistön arvolle.
Chichernea ym. (2008) huomioivat Yhdysvaltoihin kohdistuvassa tutkimuksessaan nettotuottovaatimukseen laskevasti vaikuttavina tekijöinä kysynnän kasvun, tarjonnan rajoittamisen, likviditeetin lisääntymisen ja riskin pienenemisen. Heidän mukaan tarjonnan rajoittamisella on voimakas vaikutus nettotuottovaatimuksiin niitä laskevasti. Toinen voimakkaasti nettotuottovaatimuksiin vaikuttava tekijä on markkinalikviditeetti – mitä likvidimpi
markkina, sitä matalammat nettotuottovaatimukset.
Hinnan ja nettovuokran välinen suhdeluku (P/E) on hinnan ja bruttovuokran muodostamaa
kerrointa perustellumpi, koska se huomioi hoitokulut, jotka eivät kasva vuokrien kanssa
normaalisti samaa vauhtia. Asuntojen P/E-lukuun vaikuttaa suuresti muun muassa korkotaso ja alueellisen tulotason sekä väestön kehitysennusteet. Huomattavaa on myös, että eri
alueiden hintatasoja ei voida suoraan vertailla keskenään, eikä P/E-luvuista voida lähtökohtaisesti tehdä johtopäätöksiä sen enempää alueen oikeasta tai väärästä asuntojen hinnoittelusta. (Oikarinen, 2008)
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Osa III Arviointimenetelmien tarkastelu arkistoanalyysin
avulla
Tutkimuksen kolmannessa osassa tarkastellaan kiinteistönarvioitsijoiden tekemiä asuinkerrostalojen arviokirjoja ja selvitetään, onko kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä johdettujen
arvioiden arvoissa eroja ja kuinka suuria mahdolliset arvoerot ovat? Lisäksi arviokirjojen
analysoinnin yhteydessä tarkastellaan arvioitujen asuinkerrostalojen nettovuokran, eri arviointimenetelmillä tuotettujen arvoestimaattien ja nk. tukkukorjauksen suhdetta.

6

Arviokirjojen analysointi

Osion tarkoituksena on selvittää, onko tuotto- ja kauppa-arvomenetelmällä tuotettujen arvioiden arvoissa havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero? Tutkimuskysymykset on jaettu
arkistoanalyysissä kahteen alapuolella kiteytettyyn tutkimuskysymykseen:
1. Esiintyykö toteutetuissa asuinkerrostalojen arvoissa eroja käytetystä arviointimenetelmästä riippuen?
2. Mistä mahdolliset erot eri arviointimenetelmillä tuotetuissa arvoestimaateissa saattavat johtua?
Arkistoanalyysi etenee edellä esitettyjen tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastelun keskiössä on teemat, joilla on merkitystä arvioitavan kohteen arvonmuodostuksen näkökulmasta. Tutkimuksen taustatieto on kerätty osan II kirjallisuuskatsauksessa.
Arkistotutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa arviointimenetelmien mahdollisen eron
suuruutta ja suuntaa sekä tuottaa taustatietoa osan IV haastattelututkimuksen tueksi. Tapaustutkimuksen analyysiyksiköistä arviokirja-analyysissä ovat:





kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä tuotetut arvoestimaatit,
arvioitavan objektin eli kerrostalon laajuus,
tukkukorjauksen ilmenemismuoto ja
arvioinnin syötetiedot.

Tutkimuksen arkistotutkimusosan rakenne muodostuu seitsemästä eri osasta: edellä esitetyistä tutkimuskysymyksistä, aineiston esittelystä, tilastollisten menetelmien valinnasta,
tilastollisen ohjelman valinnasta ja toteutuksesta, tilastollisesta tulkinnasta, sisällöllisestä
tulkinnasta ja arvioinnista (Nummenmaa ym., 1997, s. 15). Luetellut osat on listattu, jotta
ne ovat helpommin tunnistettavissa, mutta tutkimuksessa itsessään ne kuitenkin esiintyvät
limittäin.

6.1

Tutkimuksen aineisto ja tutkimusstrategia

Arkistotutkimuksen aineisto koostuu kiinteistönarvioitsijoiden asuntorahastoille tekemistä
asuinkerrostalojen arviokirjoista. Arkistoanalyysin arviokirjat on saatu Icecapital Ream
Oy:ltä. Kiinteistönarviointien ajankohta on ollut vuoden 2012 loppupuolella ja ne koostuvat 55 asuinkerrostaloarvioinnista.
Arviokirjat on tehty asuntorahastoille niiden tilauksesta ja ne eivät ole laajoja arviokirjoja.
Asuinkerrostalokohtaiset arviokirjat ovat lyhyitä, pituudeltaan noin 3–5 sivua. Arviokirjat
on tehnyt kaksi suomalaisella kiinteistöalalla toimivaa, tunnettua yritystä, joiden kiinteistönarvioitsijat ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä.
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Tutkimuksen kohteena on eri menetelmien käyttäminen asuinkerrostalon arvon määrittämisessä ja eri menetelmillä tuotetut arvoestimaatit. Näin ollen tutkimuksessa ei selvitetä
asuntojen tai asuinkerrostalojen varsinaisia hintatekijöitä. Tutkimus lähtee liikkeelle ajatuksesta, että asuinkerrostalojen arvioitsija on huomioinut hintatekijät arviokirjoissa ja ne
ovat heijastuneet asuntojen arviokirjojen mukaisiin vuokriin, hoitokuluihin, korjauskuluihin, vajaakäyttöasteisiin, tuottovaatimuksiin ja asuntojen neliöhintoihin, jotka ovat keskeisimmät syötetiedot asuinkerrostalojen arvioinnissa.
Kaikissa analysoitavissa arviokirjoissa asuinkerrostaloja on arvioitu tuotto- ja kauppaarvomenetelmillä. Tuottoarvomenetelmää on sovellettu kaikissa arviokirjoissa ainoastaan
kokonaisten asuinkerrostalojen arvon määrittämiseen oletuksella, että kohteella olisi yksi
sijoittajaostaja. Kauppa-arvomenetelmää on sovellettu kaikissa arviokirjoissa yksittäisten
asuntojen arvon määrittämiseen, jonka lisäksi kauppa-arvomenetelmällä tuotetun asuntojen
arvojen summan avulla on kaikissa arviokirjoissa ilmoitettu nk. tukkualennettu arvo. Edellä kuvattujen menetelmien lisäksi asuinkerrostalojen arvonmäärityksessä on käytetty kauppa- ja tuottoarvomenetelmän ”yhdistelmämenetelmää”, jossa asuinkerrostalojen arvo muodostuu sen tilojen vuokrauksen synnyttämästä kassavirrasta ja yksittäisten asuntojen
myynnistä muodostuvasta jäännösarvosta. Tutkimuksessa ”asuntojen arvojen summalla”
tarkoitetaan asuinkerrostalon kaikkien normaalissa tilanteessa markkinassa myytävissä
olevien osatekijöiden, kuten autopaikkojen, varastotilojen ja asuinhuoneistojen arvojen
summaa.
Arviokirjoissa esiintyvä nk. yhdistelmämenetelmä on pohjimmiltaan tuottoarvomenetelmä,
jossa jäännösarvo muodostuu asuinkerrostalon myynnistä usealla erillisellä asuinhuoneistokaupalla. Arviointimenetelmä on hyvin lähellä tapaa, jota Kanerva ym. (1991, s. 40-41)
suosittelevat kokonaisten asuinkerrostalojen arviointimenetelmäksi. Kiinteistövarallisuuden arvoestimaatit, jotka on toteutettu yhdistelmämenetelmällä, kauppa-arvomenetelmällä
ja tuottoarvomenetelmällä, ovat tuottaneet toisistaan poikkeavia arvoestimaatteja.
Tutkimusaineistona toimivissa arviokirjoissa sekä tuottovaatimukset että tukkualennukset
pohjautuvat arvioitsijoiden markkinatietoon, joita ei ole arviokirjoissa yksilöity. Vertailukauppojen esittelemättömyys arviokirjoissa voi johtua mm. niiden salaisesta luonteesta ja
arviokirjan lyhyydestä, jolloin kaikkea informaatiota ei arviokirjassa voida tai pystytä esittämään. Huomioon otettavaa on myös se, että arvioitsijoilla saattaa olla informaatiota
markkinatoimijoiden ehtohinnoista, jotka pohjautuvat luottamuksellisiin keskusteluihin
heidän asiakkaiden kanssa.
Arvioiden kohteet ovat hyvin vinoutunut otanta suomalaisesta asuinkerrostalokannasta,
koska ne sijaitsevat ainoastaan kasvukeskuksissa, jonka lisäksi suurin osa asuinkerrostaloista on rakennettu 2000-luvulla (taulukko 4).
Rakennusvuosi

–1969

1970–
1979

1980–
1989

Asuinkerrostalojen
1
4
1
määrä
Taulukko 3 Asuinkerrostalo-otanta arviokirjoissa
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1990–
1999

2000–
2009

2010–

6

15

28

6.2

Tutkimusaineiston analyysi

Tutkimuksessa eri arviointimenetelmät käsitellään arvioitsijan käyttäminä mittareina, joilla
arvioitsija pyrkii mittaamaan arvion kohteen markkina-arvoa. Tällöin mittareiden vastaavuutta arvioitaessa arvioidaan mittausten samanlaisuuden astetta. Markkina-arvo arvioidaan, eikä nk. todellista oikeaa markkina-arvoa ole olemassakaan. Reliabiliteettikertoimen
määrittämisessä rinnakkaismittauksissa käytetään kaavaa 7, kun todellisia pistemääriä ei
tunneta (Nummenmaa ym., 1997, s. 182):
𝑟𝑒𝑙 = 𝜌 (𝑇, 𝑋) = 𝜌 𝑋 , 𝑋

(7)

jossa 𝑋 = yhden mittauksen havaittu pistemäärä ja 𝑋 = rinnakkaismittauksen pistemäärä.
Tällöin mittauksen reliabiliteettikerroin on yhtä suuri kuin havaittujen rinnakkaismittausten
välinen korrelaatiokerroin. Arkistoanalyysin arviokirjojen arvopäivät ovat arvioiduille kohteille samat. Arviokirjat sisältävät kohdekohtaiset arvot yhteensä 55 asuinkerrostalokohteesta. Eri rinnakkaismittausten eli eri arviointimenetelmien avulla arvioitujen markkinaarvojen korrelaatiokertoimet (Pearson) on esitetty alla olevassa taulukossa 4. Kaikki korrelaatiot ovat merkitseviä 0,01 riskitasolla.
Tuottoarvomenetelmä

Kauppaarvomenetelmä

Yhdistelmämenetelmä

Tuottoarvomenetelmä

1,000

0,978

0,983

Kauppa-arvomenetelmä

0,978

1,000

0,998

Yhdistelmämenetelmä
0,983
0,998
Taulukko 4 Eri arviointimenetelmien väliset korrelaatiokertoimet

1,000

Eri menetelmien väliset korrelaatiot eivät ole yllättäviä, koska ne mittaavat samaa asuinkerrostalokohdetta, vaikkakin kauppa-arvomenetelmän mukainen summa-arvo on asuinhuoneistojen arvon summa, kun taas muilla arviointimenetelmillä on arvioitu asuinkerrostalon arvoa kokonaisen asuinkerrostalon myyntitilanteessa.
Arviointimenetelmien käsittelyä mittareina voidaan jatkaa rinnakkuusmittauksien mittausvirheiden lähteitä pohtimalla. Nummenmaa ym. (1997, s. 185) nostavat esille rinnakkaismittausten kerrointa (korrelaatiokerroin) kasvattavana asiana mittauksen tekemistä yhdessä
tilanteessa. Kerrointa taas pienentää heidän mukaan mittareiden sisällöllinen erilaisuus.
Koska kiinteistönarvioitsija toteuttaa arvioinnin todennäköisesti kokonaisuutena, on tuottoja kauppa-arvomenetelmän soveltaminen tehty lyhyen ajan sisällä. Sen sijaan arviointimenetelminä tuotto- ja kauppa-arvomenetelmä, tässä tapauksessa mittarit, eivät ole sisällöltään samanlaisia, vaikka ne mittaavat samaa piirrettä, arvioitavan kiinteistön markkinaarvoa. Tämä johtuu menetelmien eri kohteista asuinkerrostaloissa – tuottoarvomenetelmä
mittaa koko asuinkerrostalon markkina-arvoa kun taas kauppa-arvomenetelmä asuinkerrostalon asuinhuoneistojen markkina-arvojen summaa.
Arkistoanalyysissä mielenkiinto keskitetään yleisesti markkinalla käytettäviin kauppa- ja
tuottoarvomenetelmiin ja niiden eroihin otoksessa, jolloin yhdistelmämenetelmää ei tämän
enempää käsitellä tutkimuksessa. Edellä havaittiin, että eri menetelmien avulla tuotetut
arvoestimaatit korreloivat voimakkaasti keskenään. Seuraavaksi selvitetään, onko kauppaja tuottoarvomenetelmien avulla toteutettujen arvoestimaattien välillä havaittavissa syste-
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Arvo tuottoarvomenetelmällä (€)

maattisia eroavaisuuksia? Alla on esitetty sirontakuvio (kuva 7) arviokirjojen kauppa- ja
tuottoarvomenetelmien arvojen suhteesta.
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
0

10 000 000
20 000 000
30 000 000
Arvo kauppa-arvomenetelmällä (€)

Kuva 7 Kauppa- ja tuottoarvomenetelmän suhde
Otoksen asuinkerrostalojen kauppa- ja tuottoarvomenetelmillä arvioidut arvot eivät ole
riippumattomia, eivätkä normaalijakautuneita. Lähtökohtien vuoksi arvioitujen arvojen
nollahypoteesi on testattu Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testillä, jonka nollahypoteesi
on ”eri arviointimenetelmillä tuotetut arvot eivät poikkea toisistaan”. Nollahypoteesi testaa
kauppa- ja tuottoarvomenetelmän arvojen mediaanin erotusta. Wilcoxonin merkittyjen
sijalukujen testin p-arvo on 0.000 < 0,001 (n = 55), joten nollahypoteesi hylätään. Kuvasta
8 havaitaan, että kauppa-arvomenetelmän tuottama arvoestimaatti on ollut tuottoarvomenetelmällä tuotettua arvoestimaattia suurempi yhtä tapausta lukuun ottamatta, joten toteutetun
testin nollahypoteesin hylkäys on oikein myös silmämääräisesti tarkasteltuna.

Kauppa-arvo / tuottoarvo

1.80
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1.40
1.20
1.00
0

10 000 000
20 000 000
30 000 000
Arvo kauppa-arvomenetelmällä (€)

Kuva 8 Kauppa- ja tuottoarvomenetelmän suhteellinen ero
Erot eri arviointimenetelmien tuottamissa arvoestimaateissa ovat huomattavat (taulukko 5).
Kauppa-arvoestimaatti on 20 % tai enemmän suurempi tuottoarvomenetelmän arvoestimaattia n. 72,7 %:ssa otoksen (n = 55) tapauksista. Suuruudeltaan 40 % tai suurempia arvoeroja saadaan otoksessa n. 36,4 %:ssa arviotapauksista. Otoksen asuinkerrostaloarvioissa
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kauppa-arvomenetelmän arvoestimaatti ylittää tuottoarvomenetelmän arvoestimaatin vähintään 50 %:lla n. 21,8 %:ssa tapauksista.
Vaihteluväli
[0;1[
[1,0; 1,2[
[1,2; 1,4[
[1,4; 1,6[
[1,6; 1,8[
Havaintojen
1
14
20
14
6
määrä (kpl)
Taulukko 5 Kauppa- ja tuottoarvomenetelmien arvojen suhteiden frekvenssit otannassa
Kauppa- ja tuottoarvomenetelmien avulla tuotettujen arvoestimaattien huomattavat erot
herättävät kysymyksen arviointimenetelmien johdonmukaisuudesta tutkimushetkellä.
Esim. AIFML edellyttää rahastohoitajan huolehtivan johdonmukaisen arviointimenetelmän
soveltamisesta kaikkiin hallinnoimiinsa rahastotyypeiltään samanlaisiin rahastoihin. Jos
menetelmien muodostamat arvoerot ovat näin merkittävät, saattavat jo arviointimenetelmävalinnat muodostaa huomattavan epäjohdonmukaisuuden rahaston varallisuuden arvostamiseen.
Arviokirjoissa kauppa-arvomenetelmässä lähtökohtana ovat saatavilla olleet vertailukauppojen neliöhinnat. Tuottoarvomenetelmässä vastaavan lähtökohdan muodostaa asuntoosakeyhtiön omistajalleen tuottamat arvioidut tulevat kassavirrat ja arvioitu tuottovaatimus. Tällöin jokaisella asuinkerrostalon asuinhuoneistoneliömetrillä, parkkipaikalla, liikehuoneistoneliömetrillä, varastolla jne. on yksikkökohtainen suhde nettotuoton ja neliömetrin yksikköhinnan kanssa, joka on huoneistojen yksikkökohtainen nettotuottovaatimus aikaisemmin tutkimuksessa esitetyn kaavan 6 mukaisesti. Asuinhuoneistojen arvojen, nettovuokrien, nettotuottovaatimuksien ja asuinkerrostalokohtaisten tukkukorjausten välistä
yhteyttä voidaan kuvata näin ollen seuraavalla kaavalla:
𝑉

ö (

𝑉

)
(

=

)

𝑁𝑂𝐼
𝑉
=
𝑁𝑂𝐼
𝑉

ö ( )
ö (

)
( )
(

∑ 𝑤 𝑐𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒

=

𝑐𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑒

ö

(8)

)

= (1 + 𝑡𝑢𝑘𝑘𝑢𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠)

Kaavassa yksiköillä tarkoitetaan asuinhuoneistoja ja asuinkerrostalon muita tiloja, kuten
autopaikkoja ja liiketiloja. Tällöin 𝑉
ö = kaikkien asuinkerrostalon yksiköiden summaarvo. Kaavan muut muuttujat ovat 𝑁𝑂𝐼 = nettotuotto, cap rate = nettotuottovaatimus, 𝑤 =
painokerroin (yksikön arvon suhde kaikkien yksiköiden summa-arvoon) ja 𝑡 = aika vuosina. Tukkukorjaus on kaavassa joko positiivinen tai negatiivinen muuttuja kokonaisen
asuinkerrostalon ja sen osien summan suhteesta riippuen. Tukkukorjaus on kaavassa korjauskerroin, joka kertoo kokonaisen asuinkerrostalon kauppahinnan ja sen osien kauppahintojen suhteellisen eron. Tukkukorjauksella ja siihen läheisesti kytköksissä olevilla termeillä
on myös muita merkityksiä, kuin kaavassa 8 esitetty huoneistojen arvojen summan ja koko
kerrostalon arvon erotus. Muita merkityksiä tarkastellaan tarkemmin neljännen osan haastattelututkimuksessa. Kaavassa 8 on lähtökohtana, että asuinkerrostalon nettotuotto muodostuu sen sisältämien yksiköiden nettotuottojen summana, joka pitää tosiasiallisesti paikkansa.

43

Jotta kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä arvioidut arvot vastaisivat toisiaan kokonaisen
asuinkerrostalon arvioinnissa arviointiteorian mukaisesti, tulisi yksikkökohtaisen painotetun nettotuottovaatimuksen ja koko asuinkerrostalon tuottoarvomenetelmässä käytetyn
nettotuottovaatimuksen välisen suhteen olla kauppa-arvomenetelmän mukaisen tukkukorjauksen suuruinen kaavan (8) mukaisesti. Kun kauppa-arvomenetelmällä arvioidaan asuinhuoneistojen arvojen summaa ja tuottoarvomenetelmällä kokonaisen asuinkerrostalon arvoa, ei menetelmien tulisi tuottaa arviointiteorian mukaan samaa arvoestimaattia, koska
arvioiden arvoperusteet eroavat toisistaan.
Koska arviokirjoissa kuvattu ammattimaisen sijoittajan nettotuottovaatimus ei vaikuta seuraavan pääosin yksityishenkilöistä muodostuvan asuinhuoneistotason markkinan nettotuottovaatimuksia, muodostuu kauppa- ja tuottoarvomenetelmien arvoestimaattien välille arviokirjoihin pohjautuvien havaintojen näkökulmasta ero. Tutkimuksen otoksessa kauppaarvomenetelmällä tuotettu arvoestimaatti on pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmän estimaattia suurempi. Tämä saattaa muodostaa Yiun ym. (2006) mainitseman systemaattisen
harhan arviointiin, jos eri menetelmillä arvioituja arvoja käytetään markkina-arvon määrittämiseen. Systemaattinen harha arviomenetelmässä muistuttaa läheisimmin erilaisesta arvopohjasta aiheutuvaa arvioinnin harhaa, jossa arvioitavan kohteen potentiaalinen ostaja ja
arvioitsija arvostavat kohteen eri tekijöihin perustuen. Jos asunto-osakeyhtiön koko osakekanta on arvioitu tuottoarvomenetelmällä ja osakkeista luovutaan asuinhuoneisto kerrallaan, on arvostuksessa saattanut tapahtua systemaattinen harha.
Kirjallisuudessa kokonaisen asuinkerrostalon arvon ja sen huoneistojen summa-arvon eroja
selittävinä tekijöinä on esitetty mm. yksityishenkilöiden mahdollisuutta käyttää asuinhuoneistoa omana kotinaan (Wyton, 2003), jolloin asunnon tuottopotentiaali ei ole ollut välttämättä ratkaiseva tekijä asunnon ostopäätöksen taustalla. Vastaavaan kuluttajan hyötyfunktioon viittaavat myös Glaeser ja Gyourko (2007) toteamalla, että asuntomarkkinatoimijoiden on havaittu järjestäen olevan valmiita maksamaan miellyttävästä ympäristöstä
ylimääräistä, mikä tarkoittaa asunnon matalampaa laskennallista nettotuottovaatimusta.
Myös asuntomarkkinan arbitraasiteorian lähtökohdista saattaa löytyä osasyy kokonaisen
asuinkerrostalon ja sen osien arvon summan erilaiseen hinnoitteluun. Tämä saattaa johtua
asuntoa hallinnoivan kotitalouden vuokrata vai ostaa -päätöksen ja asuinkerrostaloon sijoittavan tahon mahdollisesti eriaikaisista sykleistä. Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että
asuntosijoittajalle saattaa esimerkiksi olla edullisempaa ostaa rakennusliikkeeltä kokonaisia asuinkerrostaloja kotitalouksien asuntomarkkinan suosiessa asuntojen ostojen sijaan
niiden vuokraamista muiden tekijöiden säilyessä muuttumattomina.
Kokonaisen asuinkerrostalon ja sen osien arvon summan eroon saattaa vaikuttaa myös
asuntojen tarjonnan jähmeys, joka heijastuu vuokria nopeammin asuntojen hintoihin (Verbrugge, 2008; Blackley ja Follain, 1996) esimerkiksi tonttien hintojen noustessa. Asuntojen hintojen nousun on myös havaittu erkanevan vuokraan pohjautuvista markkinafundamenteista etenkin kalliimmilla alueilla. Selitykseksi on ehdotettu kirjallisuudessa asuntoja
omistavien kotitalouksien voimakkaampaa tulojen vaihtelua vuokralla asuviin kotitalouksiin nähden, jolloin vuokrien tulisi kehittyä normaalisti asuntojen hintoja vakaammin
(Glaeser ja Gyourko, 2007). Tämä johtaisi asuntojen hintojen ja vuokrien erilaiseen inflaationopeuteen eri osamarkkinoilla.
Nettotuottovaatimuksista ei voida tehdä johtopäätöksiä alueellisesta asuntojen nk. oikeasta
hintatasosta (Oikarinen, 2008; Glaeser ja Gyourko, 2007). Asuinhuoneistojen nettotuottovaatimuksen ja asuinkerrostalotason nettotuottovaatimuksen suhdetta voidaan kuitenkin
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tarkastella. Asuinhuoneistotason nettotuottovaatimuksen suhdetta kauppa- ja tuottoarvomenetelmän suhdelukuun on kuvattu sirontakuviolla (Kuva 9). Kauppa- ja tuottoarvomenetelmien arvoestimaattien suhteen ja huoneistotason nettotuottovaatimuksen välillä on havaittu kohtalaisen voimakas negatiivinen lineaarinen yhteys, jolla on Pearsonin korrelaatiokerroin -0.679. Sirontakuviosta havaitaan, että arvioitsijoiden näkemyksen mukaan sijoittajien nettotuottovaatimus ei jousta alaspäin yhtä voimakkaasti kuin asuinhuoneistotason markkinan nettotuottovaatimus, jolloin kauppa- ja tuottoarvomenetelmän antamien
arvoestimaattien välille muodostuu suhteellisesti suurempi ero. Sirontakuvion huoneistotason nettotuottovaatimukset on muutettu muuttujiksi tiedon salaisen luonteen vuoksi.

Kauppa-arvo / tuottoarvo

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.035
X

0.045
0.055
0.065
X+a
X+2a
X+3a
Huoneistotason nettotuottovaatimus (%)

Kuva 9 Arviointimenetelmien arvojen suhde ja huoneistojen nettotuottovaatimus

6.3

Arkistoanalyysin johtopäätökset

Aikaisempi tutkimus ei ole keskittynyt asuinhuoneistojen ja asunto-osakeyhtiön muiden
tilojen yhteenlasketun arvon sekä koko asunto-osakeyhtiön osakekannan väliseen suhteeseen Suomessa. Kansainvälinen tutkimus ja kirjallisuus aiheesta on myös vähäistä rajoittuen lähinnä arviointialan julkaisuihin ja oikeuslaitosten verotuspäätöksiin. Asuinkerrostalojen arviointimenetelmien soveltuvuutta asuinkerrostalon arviointiin on tutkittu asuinkerrostaloissa, joiden divestointi on toteutettu kokonaisena asuinkerrostalona. Tällöin asuinkerrostalon arviointiin parhaiten soveltuvaksi menetelmäksi on havaittu kiinteistön tuottopotentiaaliin pohjautuvat arviointimenetelmät.
Arviokirja-analyysissä lähdettiin tutkimaan eri arviointimenetelmillä saatujen arvojen eroja. Tutkimuksessa havaittiin kuvailevalla tilastollisella analyysimenetelmällä, että arviokirjoihin pohjautuvassa otoksessa kauppa-arvomenetelmällä tuotettu arvoestimaatti on pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmällä tuotettua arvoestimaattia korkeampi. Arviointien
muodostamassa otoksessa kauppa-arvomenetelmällä tuotettu arvoestimaatti havaittiin tuottoarvomenetelmällä arvioitua arvoa 20 % suuremmaksi 72,7 prosentissa tapauksista.
Asuinkerrostalon arvo onkin otoksen perusteella riippuvainen arvion kohteen laajuudesta –
arvioidaanko asuinkerrostalo kokonaisena sijoituskohteena vai tekijöidensä arvojen summana?
Kirjallisuuden perusteella kotitalouksien hyötyfunktio ei ole samanlainen kuin sijoittajien
hyötyfynktio, jolloin kotitaloudet eivät näe asuntoa sijoittajien tavoin ainoastaan sijoitus-
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tuotteena. Tämä saattaa johtaa kotitalouksien sijoittajista poikkeavaan nettotuottovaatimukseen. Tutkimuksen arkistoanalyysiosiossa havaittiin, että sijoittajien nettotuottovaatimus ei välttämättä jousta yhtä voimakkaasti alaspäin kuin kotitalouksien nettotuottovaatimus. Tällöin kauppa-arvomenetelmän ja tuottoarvomenetelmän arvoestimaattien välille
syntyy ero, joka on huomattavampi asuinkerrostaloissa, joiden asuinhuoneistotason markkinalla käydään kauppaa matalammilla nettotuottovaatimuksilla.
Havainnot voidaan yleistää suuntaa antavasti suomalaiseen asuntomarkkinaan, koska ne
pohjautuvat kohtalaisen suureen, ammattimaisesti muodostettuun ja hallinnoituun asuinkerrostalojen otokseen (n = 55). Tämän lisäksi arviokirjat on toteutettu markkinalla hyvin
tunnettujen ja hyvää arviointitapaa noudattavien Keskuskauppakamarin kiinteistönarvioitsijoiden toimesta. Arkistoanalyysin tuloksia tulkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon,
että arviokirjojen arvoestimaatit eivät ole todellisia markkinahavaintoja, ne ovat ainoastaan
arvioita markkinatilanteesta. Näin ollen kumpikaan tutkituista arviointimenetelmistä ei ole
toista menetelmää lähtökohtaisesti parempi markkina-arvon määrittämisessä arviokirjaanalyysissä tehtyjen havaintojen valossa.
Rahaston kiinteistövarallisuuden markkina-arvolla saattaa olla vaikutus asuntoihin sijoittavien kiinteistörahastojen rahastomanagerien palkkioon ja sijoituspäätöksiin, rahastoon sijoittaneiden sijoittajien sijoituspäätöksiin ja pankkien rahastolle myöntämien lainojen kovenantteihin. Koska kauppa-arvomenetelmällä ja tuottoarvomenetelmällä voidaan samaa
varallisuuserää arvioitaessa päästä huomattavasti toisistaan eroaviin markkina-arvoihin,
saattaa se aiheuttaa sekaannuksia ja sijoittajien epätasa-arvoista kohtelua asuntorahastoissa.
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Osa IV Haastattelu- ja kyselytutkimus
Neljännessä osassa esitetään kvalitatiivisen tutkimuksen teoria lyhyesti, esitellään haastattelututkimuksen rakenne ja toteuttamistavat sekä haastatteluilla kerätty informaatio. Osan
lopussa on yhteenveto haastattelujen lopputuloksista.
Osana tutkimusta toteutettiin asiantuntijahaastattelu, jolla kartoitettiin seitsemän asuntoihin
sijoittavan rahaston, kahden instituution, kolmen asuntosijoitusyhtiön, kahden luotottajan
ja neljän kiinteistönarvioinnin markkinavaikuttajan näkemystä asuinkerrostalojen koko
osakekannan arvioinnista ja asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamisesta. Haastattelut on tehty henkilökohtaisesti haastateltavien toimistotiloissa huhti-, touko- ja kesäkuussa 2013. Haastattelujen pohjana käytetty lomake on liitteenä.
Haastatteluosiossa aineisto on otettu tutkimuskohteeksi sellaisenaan näytenäkökulmaa soveltaen, joten haastatteluja ei pidetä väittämänä todellisuudesta tai todellisuuden heijastumana vaan tutkittavan todellisuuden osana (Alasuutari, 1999, s. 114). Näin ollen tutkimuksessa ei ole relevanttia tarkastella haastateltavien lausuntojen totuudenmukaisuutta tai rehellisyyttä, koska haastattelujen avulla kerätty aineisto kelpaa tutkimuskohteeksi sellaisenaan.

7

Haastattelujen tausta ja tarkoitus

Arkistoanalyysin tuloksena on havaittu, että kauppa-arvomenetelmän tuottamat arvot ovat
pääsääntöisesti huomattavasti suuremmat kuin tuottoarvomenetelmällä tuotetut arvot. Samalla on havaittu myös, että arviokirjojen mukaan sijoittajien nettotuottovaatimus ei jousta
alaspäin yhtä voimakkaasti kuin asuinhuoneistokohtaisen markkinan nettotuottovaatimukset.
Haastattelututkimusten tarkoitus on kaksiosainen: ensisijainen tarkoitus on tuottaa informaatiota Suomessa toimivien asuntoihin sijoittavien rahastojen arviointimenetelmistä ja politiikoista. Lisäksi haastateltavilta on tiedusteltu heidän näkemyksensä mukaista parasta
mahdollista arviointikäytäntöä.
Haastatteluosion toinen tarkoitus on tuottaa lisäinformaatiota tutkittavasta aiheesta: markkinasta sekä asuntorahastoihin kytköksissä olevista toimijoista ja heidän näkemyksistään
asuntorahastojen varallisuuden arvostamisesta ja asuinkerrostalojen arvioinnista. Haastatteluosio ei ole itsenäinen tutkimus, vaan se on osa tapaustutkimusta ja sen avaamia näkökulmia peilataan arkistoanalyysin johtopäätöksiin. Haastattelututkimuksen tarkoituksena
on tuottaa teorian ja arkistoanalyysin ympärille tutkittavaa ilmiötä ja sen kontekstia täydentävää tai korjaavaa informaatiota. Haastattelut on suunniteltu paneutumaan tutkimuskysymysten näkökulmasta olennaiseen tematiikkaan. Koska asuinkerrostalojen arviokirjoista ei
voida havaita kontekstia, johon arviokirjat ovat kytköksissä, on haastattelujen avulla pyritty havainnoimaan markkinaosapuolien arvioinnille asettamia vaatimuksia.

7.1

Haastattelututkimuksen tutkimusasetelma

Tässä kappaleessa on tarkoitus antaa yleiskuva haastattelututkimuksesta, sen suunnittelusta
sekä heikkouksista ja vahvuuksista. Lisäksi kappaleessa käsitellään asioita, joilla haastattelututkimusten sudenkuopat on huomioitu tutkimuksessa.
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Osan IV tiedot on kerätty yhteensä 18 haastattelulla. Haastateltavat henkilöt edustavat
suomalaisista asuntorahastoista merkittävää osaa sekä kolmea taseeltaan Suomen suurinta
asuntosijoitusyhtiötä, kahta merkittää asuntorahastoihin sijoittavaa instituutiota, neljää
merkittävää kiinteistönarviointiyritystä ja kahta asuntorahastoja luotottanutta pankkia.
Haastateltavien henkilöiden edustamat yritykset muodostavat huomattavan osan asuntorahastojen sidosryhmistä ja suomalaisesta asuntoihin sijoittavasta ammattimaisesta markkinasta.
Haastattelut ovat puolistrukturoituja, eli haastattelujen kysymykset koostuvat strukturoiduista monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Suurin osa kysymyksistä on
avoimia ja ne ovat olleet haastattelutilanteessa keskustelun ohjenuorana. Haastattelujen
avulla on pyritty löytämään tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tapaa jäsentää ja kuvata asuinkerrostalojen arviointia ja asuntorahastojen toimintakenttää, mikä on Staken (1995,
s. 18) mukaan yleinen kiinnostuksen kohde itsessään arvokkaissa tapaustutkimuksissa.
Haastattelujen avulla on pyritty löytämään vastauksia tutkimussuunnitelman mukaisiin
tutkimuskysymyksiin alakysymysten avulla.
1. Kuinka Suomessa toimivien asuntorahastojen kiinteistövarallisuus arvostetaan?
2. Kuinka Suomessa toimivien asuntorahastojen kiinteistövarallisuus tulisi arvostaa?
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on tarkoitus saada informaatiota asuntorahastojen
arviointitavoista. Asuntorahastojen tutkimushetken arviointimenetelmät ja -politiikat sekä
mahdolliset lähitulevaisuuden muutokset rahastojen arviointipolitiikoissa selvitetään tässä
vaiheessa. Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on löytää vastaajien näkemys tavasta, jolla asuntorahastojen kiinteistövarallisuus tulisi arvioida?
Haastattelututkimusosiossa selvitetään asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointiilmiötä ja sen kontekstia seuraavien, osion eri vaiheissa limittäin esiintyvien analyysiyksiköiden avulla:








tutkimushetkellä käytettävät asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointimenetelmät ja -politiikat,
kauppa- ja tuottoarvomenetelmällä tuotetut arvoestimaatit,
arvioitavan objektin eli kerrostalon laajuus arvioinnissa,
tukkualennuksen määritelmä ja ilmenemismuoto,
arvioinnin syötetiedot,
arviointimenetelmien edut ja heikkoudet asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden
arvioinnissa ja
markkinan sekä markkinalikviditeetin vaikutus valittavaan arviointimenetelmään.

Haastateltavat henkilöt on listattu taulukossa 6. Haastattelut on toteutettu haastateltavien
työpaikoilla. Haastattelut sovittiin puhelimitse tai sähköpostilla. Pääosa haastateltavista sai
haastatteluosion kysymykset etukäteen ennen haastattelua. Haastattelujen näkökulmana on
ollut asuntorahastojen varallisuuden arviointi ja vapaarahoitteisten asuinkerrostalojen arvostaminen. Asuntosijoitusyhtiöiden tapauksessa haastatteluissa on käsitelty myös asuntosijoitusyhtiön varallisuuden arvostamista. Näkökulman muutos on tehty, koska asuntosijoitusyhtiöt eivät ole asuntorahastoja, eivätkä ne osallistu asuntorahastojen toimintaan rahastojen omistajina. Asuntosijoitusyhtiöiden näkökulma asuinkerrostalojen arvioinnista on
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kuitenkin haluttu selvittää tutkimuksen yhteydessä, koska ne muodostavat huomattavan
osan ammattimaisesta asuntosijoitusmarkkinasta.
Toimija

Nimi
Marja MäkiLohiluoma
Timo Sotavalta

Tehtävänimike

Organisaatio

Kiinteistösijoituspäällikkö

Varma

I

Kiinteistöjohtaja

Etera

I

Tuula Entelä
Mikko Suominen
Antti Mäntynen

Liiketoimintajohtaja
Investointijohtaja
Toimitusjohtaja

Sato
VVO
Avara

As
As
As

Seppo Koponen
Antti Huotari
Piritta Kärävä
Arja Lehtonen
Matti Vierula

Johtaja
Arviointiasiantuntija
Johtava asiantuntija
Johtaja
Toimitusjohtaja

Realia

Ar

Newsec Valuation
Catella Property
Kiinteistötaito Peltola & Co

Ar
Ar
Ar

Kim Särs
Kimmo Kuoppa
Tuomas Rämö

Kiinteistörahastojohtaja
Salkunhoitaja
Kiinteistöanalyytikko

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Ra

Pia Lindborg

Kiinteistösijoitusjohtaja

Jaakko Sinnemaa

Toimitusjohtaja

Samuel Tuomola

Toimitusjohtaja

Jouni Torasvirta
Petri Roininen
Wisa Majamaa
Jan Hellman

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Analyytikko

Pohjola Kiinteistösijoitus
(OP Vuokratuotto)
Asuntoturva
Asuntoverstas (Taaleritehdas)
Orava Asuntorahastot
Investors House

Ra
Ra

Icecapital

Ra

Ra
Ra
Ra

Erkki Monthan
Senior Director
Nordea
Pa
Jukka Reijonen
Director
Danske Bank
Pa
Taulukon lyhenteet:
I = Instituutio / As = Asuntosijoitusyhtiö / Ar = Arvioitsija / Ra = Asuntorahasto / Pa =
Pankki
Taulukko 6 Tutkimusta varten haastatellut henkilöt
Haastatteluun on otettu vaikutteita dialogihaastattelusta, eli keskustelusta, jossa tutkija ja
haastateltava muodostavat yhteisen ymmärryksen aiheesta (Rossman ja Rallis, 2012, s.
178). Vaikka haastatteluilmapiiristä on pyritty muodostamaan vapaa, on haastattelu kuitenkin standardoitu haastattelu, jossa avoimet ja strukturoidut kysymykset esitetään haastateltaville lähtökohtaisesti samassa järjestyksessä. Haastattelussa pyrittiin alun perin vapaan
ilmapiirin luomiseen, jossa kysymykset olisivat ainoastaan haastattelun selkärankana. Tämä ei kuitenkaan täysin onnistunut johtuen kysymysten suuresta määrästä, jonka vuoksi
haastatteluiden läpi vieminen sovitussa ajassa vaati välillä kiirehtimistä. Keskustelun omaisella lähestymistavalla on pyritty antamaan haastateltaville mahdollisuus vastata kysymyksiin tavalla, jota tutkija ei ole pystynyt etukäteen määrittämään. Haastattelua on kuitenkin
ohjailtu kysymyksien avulla teorianmukaista teemahaastattelua tiukemmin, koska tutki-
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muksessa ei ole resurssien vuoksi ollut mahdollista haastatella haastateltavia henkilöitä
useita kertoja. Lisäksi tiukka aiherajaus ja teorian asettama viitekehys ovat mahdollistaneet
haastattelu- ja kyselytutkimuksen toteuttamisen teemahaastattelua paremmin kysely- ja
lomakehaastattelumaisella tavalla.
Haastattelututkimuksen tarkoituksena on tuoda avoimien kysymyksien avulla esiin laajempi ammattimaisen kiinteistömarkkinan näkemys ja tätä kautta hahmottaa laajemmin erilaisten toimijoiden kuten sijoittajien (asuntorahastot, asuntosijoitusyhtiöt ja instituutiot), asuntosijoituksia luotottavien pankkien ja arvioitsijoiden vaikutukset asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arviointi-ilmiöön.

7.2

Tutkimusstrategia ja analyysimenetelmät

Koska tutkimus on pääpiirteisesti intensiivinen tapaustutkimus, on sen haastatteluosion
menetelmät lähellä etnografisen tutkimuksen menetelmiä (Amit, 2010, s. 10). Vuorisen
ym. (2005, s. 64) mukaan etnografian pääasiallisena tavoitteena on yleensä yhteisöjen kulttuuristen järjestelmien kuvailu, jolloin tutkittaviin asioihin kuuluu mm. ryhmän ja sen jäsenten väliset normit. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan sovellettu etnografiseen menetelmään usein kiinteästi kuuluvaa kenttäanalyysiä.
Vandellin (2007, s. 441) mielestä on tärkeää huomioida, että arvoa estimoitaessa meidän
täytyy ensin tarkasti tietää mitä olemme arvioimassa. Hänen mukaansa kaikki kiinteistökaupan osapuolet – ostajat, myyjät, lainoittajat, välittäjät, verottaja ja arvioitsijat, pyrkivät
vaikuttamaan lopputulemaan omasta näkökulmastaan. Edellä mainittu näkökulma on tutkijan mielestä tärkeää ottaa huomioon myös asuntorahaston kiinteistövarallisuuden arviointia
pohdittaessa. Tämän vuoksi haastateltavien henkilöiden valinnassa on kiinnitetty huomiota
heidän arvioituun soveltuvuuteensa vastata tutkimusaihetta käsitteleviin kysymyksiin. Tällä tavalla on pyritty saamaan mahdollisimman hyvin ammattimaista asuntosijoitusmarkkinaa heijasteleva otanta kuvan 4 (sivu 11) eri segmenteistä. Haastattelu on toteutettu nk.
teemahaastattelumenetelmällä, koska kysymysten vastauksiin on haluttu saada mahdollisuus esittää lisä- ja tarkentavia kysymyksiä, jotta tutkimusaiheen näkökulmasta valittujen
avainhenkilöiden näkemyksistä saataisiin mahdollisimman paljon informaatiota.
Kaikki haastateltavat henkilöt ovat antaneet luvan haastattelutilanteen nauhoittamiseen,
joka on parantanut tutkimuksen luotettavuutta, koska informaatiota on kyetty tuottamaan
laajempi määrä ja haastattelujen keskustelunomaisuus on onnistuttu säilyttämään paremmin. Haastatteluaineisto on kuunneltu uudelleen ja litteroitu tilanteen mukaan asiatarkasti
tai suorin lainauksin. Suorissa lainauksissa on siistitty mahdolliset epäröinnit tai tarpeettomat toistot, koska ne eivät ole aspekteja, joihin tutkimuksen analyysi varsinaisesti keskittyy.
Haastattelututkimuksen otos on edustava. Se kuvaa suomalaisten asuntorahastojen näkemystä hyvin, koska haastateltavat henkilöt edustavat suurta osaa suomalaisista asuntorahastoista. Muiden haastateltavien muodostama otos on instituutioiden kohdalla rajattu toimijoihin, joilla on asuntorahasto-omistuksia ja suoria asunto-omistuksia. Luotottavien
pankkien otos on valittu samoin kuin instituutiotkin, eli valitsemalla toimijat, jotka ovat
luotottaneet kokonaisia asuinkerrostaloinvestointeja. Arvioitsijoiden otanta on toteutettu
valitsemalla suurimpien markkinatoimijoiden joukosta haastateltavat tahot. Vaikka yksittäisten otosryhmien suuruus on pieni ja pääkaupunkiseudulle keskittynyt, kuvaa se kuitenkin hyvin suomalaista asuntoihin sijoittavaa ammattimaista kiinteistömarkkinaa, koska
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suurin osa siihen liittyvästä päätöksenteosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja haastateltavat
henkilöt edustavat yrityksiä, jotka muodostavat merkittävän osan ammattimaisesta kuntasektorin ulkopuolisesta asuntosijoitusmarkkinasta. Koska otos on kattava osuus populaatiosta, voidaan otannan mukaiset tulokset yleistää varovaisesti koko populaatiota kuvaavaksi. Yleistys voidaan kuitenkin tehdä ainoastaan suomalaisella asuntomarkkinalla toimiviin ammattimaisiin toimijoihin.
Haastattelututkimus on etukäteen arvioitettu tutkimustyön ohjaajalla Jussi Vimparilla ja
tohtorikoulutettava Mia Andelinilla sekä professori Seppo Junnilalla. Kysymyksissä on
huomioitu niiden tarpeellisuus tutkimuskysymysten näkökulmasta, minkä lisäksi erilaiset
tavat ymmärtää ja vastata kysymyksiin on pyritty ottamaan etukäteen huomioon.
Haastattelututkimuksen tarkoituksena on Rossmannin ja Rallisin (2012, s. 176) mukaan
ymmärtää yksilöiden näkökulmia, syventää ymmärrystä, luoda rikasta ja kuvailevaa tietoa,
saavuttaa oivalluksia haastateltavien ajattelusta ja oppia lisää asiayhteydestä. Haastatteluilla on tarkoitus tuottaa haastateltavien omien mielipiteiden lisäksi yksityiskohtaisemmilla
kysymyksillä tarkempaa kerrontaa tarkasteltavasta ilmiöstä, joka tekee laadullisesta tutkimuksesta rikkaampaa.
Teemahaastatteluissa on yleistä, että haastateltava henkilö ei vastaa ensimmäiseenkään
kysymykseen pyrkimättä edes jonkinlaiseen summittaiseen käsitykseen kysymyksen tarkoitusperästä ja tavoitteista (Alasuutari, 1999, s. 149). Tällöin haastateltavat päättävät, mitä
he haluavat kertoa ja mitä jättää kertomatta. Varsinaista markkinainformaatiota tuottovaatimuksista, vuokrista jne. ei ole pyritty selvittämään, koska se saattaisi olla haastateltavien
näkökulmasta luottamuksellista ja liikaa yksityiskohtia paljastavaa. Koska haastatteluissa
on keskitytty arviointimenetelmiin ja niiden soveltuvuuteen asuinkerrostalojen arvioinnissa, ei tutkimuksen näkökulmasta ole haitallista, vaikka haastateltava olisi pyrkinyt vaikuttamaan tutkijan mielipiteeseen omaa kantaansa tai omaa toimintaansa parhaiten soveltuvan
mielipiteen ilmaisemalla. Tämä ainoastaan antaa informaatiota argumentoijan mielestä
parhaiten arviointiin soveltuvasta menetelmästä hänen liiketoiminnassaan.
Haastateltavan vastauksista on pyritty muodostamaan holistinen kokonaiskuva haastateltavan näkemyksestä aiheeseen. Tällä tavoin on pyritty välttämään irrallisia poimintoja haastatteluista tietoa ryhmiteltäessä. Samalla on pyritty hahmottamaan aihealueen kontekstia,
jotta ymmärrys tutkittavasta aiheesta paranisi. Lisäksi tiedon käsittelyssä on painotettu
haastateltavan korostamia asioita ikään kuin muita tärkeämpinä, koska haastateltavalla on
syy painottaa ja toistaa joitain näkemyksiään voimakkaammin kuin toisia.
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8

Haastattelututkimuksen tulokset

Haastatteluiden tulokset esitetään kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa käsitellään
asuinkerrostalojen arviointia ja siihenn vaikuttavia tekijöitä sekä kuvataan asuntorahastojen
arvioinnin kontekstia. Kahdessa seuraavassa osassa esitetään haastatteluihin osallistuneiden Suomessa toimivien asuntorahastojen varojen arvostusmenetelmät sekä haastateltavien
näkemys siitä, kuinka asuntorahastojen varallisuus voitaisiin arvostaa.

8.1

Asuntorahasto arviointiympäristönä

Haastateltavilla oli yhteinen näkemys, että ammattimaisten sijoittajien asuntomarkkina on
kehittynyt 2000-luvulla uusien, rahastomuotoisten, toimijoiden tullessa markkinaan. Markkinakehitys on nähty positiivisena, koska asuntomarkkina on saanut uusien toimijoiden
kautta uusia sijoitusinstrumentteja, jotka mahdollistavat esim. yksityishenkilöiden rahastomuotoisen epäsuoran sijoittamisen suomalaiseen asuntomarkkinaan. Rahastojen ilmaantumisesta asuntomarkkinaan maalailtiin haastatteluissa useasti analogiaa osakemarkkinalla
jo tapahtuneeseen yksityissijoittajien siirtymiseen suorista osakkeista rahastosijoittajiksi.
Vastaavan trendin ennakoitiin toteutuvan osittain myös asuntomarkkinalla, jolloin ammattimaisen vuokra-asuntomarkkinan suhteellinen osuus koko vuokra-asuntomarkkinasta voisi
kasvaa tulevaisuudessa.
Asuntomarkkinan kehityksestä haastatelluilla oli yhtenäinen näkemys: asuntosijoittaminen
keskittyy pääosin kasvukeskuksiin. Kaupungistumisen aiheuttama muuttoliike suurimpiin
suomalaisiin kaupunkeihin on noteerattu; sijainnin sekä alueen tulevaisuuden kehitysnäkymien merkitystä asuntosijoittamisessa korostettiin poikkeuksetta. Haastatteluissa omistusasuntomarkkinan ja vuokra-asuntomarkkinan eroja ja alueellista segrekaatiota kuvattiin
mm. seuraavalla tavalla:
"(omistusasuntokysynnässä) alueelliset erot kasvavat koko ajan…Vuokrissa ei taas sillä
tavalla näy niin voimakkaasti tätä alueitten erkanemista kuin mitä näkyy hinnoissa."
Vastaavia havaintoja on tehty Yhdysvalloissa (mm. Glaeser ja Guourko, 2007; Learner,
2002 ja Verbrugge ja Poole, 2010). Glaeser ja Gyourko (2007) selittivät ilmiötä mm. omistusasujien vuokralla asuvia voimakkaammalla tulojen vaihtelulla, jolloin asuntojen vuokrien tulisi olla makrotasolla vakaampia kuin asuntojen hintojen. Vaikka makrotasolla asuntojen vuokrien ja hintojen kehityksen heilahtelujen erojen syyksi on kaavailtu tulojen vaihtelua eri hallintamuotosegmenteissä, mainittiin kuitenkin haastatteluissa, että esim. hyvällä
sijainnilla sijaitsevissa laadukkaissa vuokra-asunnoissa asukkaina on pääosin henkilöitä,
joilla olisi mahdollisuus saada myös pankista lainaa omistusasuntoa varten. Kotitalouksien
jakautuminen vuokra- ja omistusasuntoihin ei olekaan ainoastaan kotitalouksien tuloista
riippuvainen kysymys, myös kotitalouksien elämäntilanne vaikuttaa teorian mukaisesti
niiden omistaa vai vuokrata -hallintamuotopäätökseen. Verbrugge ja Poole (2010) havaitsivat myös alueellisia inflaatioeroja omistus- ja vuokra-asuntomarkkinalla. Myös haastatteluissa mainittiin asuntomarkkinan alueellinen segmentoituminen, jolloin eri alueilla ja erilaisilla asunnoilla on erilaiset vuokrannousuodotukset.
Voimakas asuntorahastojen lisääntyminen markkinalla, muuttuneet määräykset ja sijoittajien entisestään kasvanut halukkuus varallisuuden käyvän arvon seuraamiseen ja määrittämiseen ovat kasvattaneet asuntovarallisuuden arviointitarvetta suomalaisella asuntomarkkinalla. Haastateltavien mukaan markkinamuutos on aiheuttanut jonkinasteista hapuilua
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parhaiten asuntorahastojen arviointiin soveltuvasta menetelmästä sekä sen sisältämistä oletuksista ja syötetiedoista.
Haastatteluissa arviointi nähtiin kuitenkin kiinteänä osana asuntoihin sijoittavien rahastojen
myyntitarinaa. Haastateltavilla oli yhteinen näkemys siitä, että omaisuuserät on tapana arvioida muissakin varallisuuslajeissa, jolloin kiinteistöt tai asunnot eivät aiheuta poikkeusta
sääntöön. Ulkopuolisen kiinteistönarvioitsijan käyttö nähtiin osana rahaston tarinaa, jonka
avulla voidaan vakuuttaa rahaston oman ja vieraan pääoman sijoittajat sekä viranomaiset
rahaston läpinäkyvyydestä. Tämä on linjassa mm. kansainvälisen arvonmääritysohjeistuksen (International Private Equity Valuation, IPEV) kanssa. Kansainvälisen arvonmääritysohjeistuksen mukaan sijoittajat saattavat tarvita sijoituksiensa käyvän arvotiedon mm.
allokaatiopäätöksiä, managerin seurantaa ja palkitsemispäätöksiä varten (IPEV, 2012, s. 7).
AIFML voimaantulon jälkeen kaikkien asuntorahastojen tulee lähtökohtaisesti käyttää arvioinnissa Keskuskauppakamarin hyväksymää kiinteistönarvioitsijaa. Menettelytavasta
voidaan kuitenkin poiketa antamalla vaihtoehtoisesta menettelytavasta hyväksyttävä selitys. Rahastojen arviointi on markkinatoimijoille yleinen ja normaali toimenpide, jota tilintarkastajatkin vaativat. Tilintarkastajien suhtautumista arviointiin kuvattiin haastatteluissa
seuraavasti:
"Tilintarkastajat eivät tykkää, jos varoja ei ole arvioitu. He eivät pelkää positiivista pommia, vaan kuplaa."
Asuntoihin sijoittavien kiinteistörahastojen kiinteistövarallisuuden arviointimenetelmän
valintavastuu vaihtelee pääsääntöisesti rahaston oikeudellisesta muodosta johtuen. Kiinteistörahasto- ja sijoitusrahastolakien alaiset rahastot ovat useimmiten sijoittajille rakennettuja valmiita sijoitusinstrumentteja, joiden arvostusmenetelmät ja -politiikat on muodostettu rahaston perustamisvaiheessa rahastomanagerin toimesta. Sijoittajat sijoittavat lähtökohtaisesti rahastoon oman pääoman ja hyväksyvät rahaston säännöt ikään kuin annettuina.
Kiinteistöpääomarahastoissa on usein vähemmän sijoittajia ja ne ovat suurempia ja ammattimaisiksi sijoittajiksi luokiteltavia toimijoita. Tällöin oman pääoman sijoittajat saattavat
olla voimakkaammin mukana rahaston perustamisessa, jolloin heillä saattaa olla enemmän
päätösvaltaa rahaston sääntöihin ja samalla myös arvostuspolitiikkoihin ja -menetelmiin.
Haastattelujen mukaan pankille ei ole luotonannon suhteen merkityksellistä, millä menetelmällä asuntorahaston kiinteistövarallisuus arvioidaan. Pankille on tärkeämpää tietää,
miten esim. lainan vakuutena oleva omaisuus on arvostettu. Pankin näkökulmasta olennaista on, että arvostusmenetelmä on lainan maturiteetin ajan systemaattinen ja sovitunlainen.
Tällöin omaisuus tulisi arvostaa eri ajanhetkillä samalla menetelmällä, eikä omaisuuden
arvoa voisi säädellä esim. arvostusmenetelmää vaihtamalla ilman osapuolien välistä yhteisymmärrystä. Kun pankki luotottaa asuntorahastoa, on sen mielenkiinto sovellettavan
arviointimenetelmän sijaan pääosin luottoriskissä eli lainanottajan todennäköisyydessä
ajautua maksukyvyttömäksi. Kovenanttitasot neuvotellaan valitun arviointimenetelmän ja
sen ominaisuuksien mukaisesti. Pankkia suurempia vaikuttajia käytettävään arviointimenetelmään ovatkin haastattelujen perusteella rahastomanageri ja rahastosijoittajat.
Asuntomarkkinalla arvostuskäytännöt tilinpäätösarviointia ja varten vaihtelevat toimijan
liiketoiminnasta riippuen. Rakennusliikkeillä on tapana arvostaa valmiit asunnot hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon (YIT, 2012, s. 44; SRV, 2012, s. 39,
Lemminkäinen, 2012, s. 105). Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa saatavaa myyntihintaa, josta on arvioitu tuotteen valmiiksi saattamisesta ja
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myynnistä aiheutuvat menot. Asuntosijoitusyhtiöistä esimerkiksi Sato ja VVO arvostavat
vapaasti myytävissä olevat sijoitusasunnot käypään arvoon niiden kauppa-arvon perusteella (Sato, 2012; VVO, 2012). Tämä tarkoittaa, että rajoituksista vapaiden asuinkerrostalojen
arvostus toteutetaan kyseisissä asuntosijoitusyhtiöissä huoneistoittain.
Koska arviointi ei ole kontekstistaan erillinen toimenpide, pyrittiin tutkimuksessa hahmottamaan myös markkinan yleistä näkemystä markkina-arvosta. Markkina-arvoon saattaa
kuitenkin vaikuttaa myös muut tekijät kuin markkina-arvon määritelmä. Esimerkiksi neoklassisen taloustieteen teoria tappioiden välttämisestä perustuu ajatukseen, että yksilöt arvostavat samasta havaintopisteestä tapahtuvaa tappiota enemmän kuin samansuuruista
voittoa (Bokhari ja Geltner, 2011). Yksilöiden tappioiden välttämisen halu ajaa heidät prospektiteorian (prospect theory) mukaan jopa tilanteisiin, joissa yksilöt ovat valmiita ottamaan tappiolla ollessaan riskejä, joita he eivät voitolla ollessaan ottaisi (Kahneman ja
Tversky, 1979).
Kaupallisella kiinteistömarkkinalla tappioiden välttämistä ovat tutkineet muun muassa
Bokhari ja Geltner (2011), jotka havaitsivat, että kokeneemmilla ja valistuneemmilla sijoittajilla tappioiden välttäminen oli muita sijoittajia yleisempää vuosina 2001–2009 Yhdysvaltalaisella toimitilamarkkinalla. Heidän näkemynsä on, että tappioiden välttäminen saattaa olla suuri syy kiinteistömarkkinan kaupankäyntivolyymeihin, koska kiinteistöjen omistajat eivät ole innokkaita luopumaan sijoituskohteistaan tappiolla. He havaitsivat, että sijoittajat, jotka olivat onnistuneet toteuttamaan voitollisen investoinnin, hinnoittelivat toimitilan pyyntihinnan normaalisti matalammaksi kuin olisivat muuten tehneet. Tappiollisen
sijoituksen toteuttaneet sijoittajat pyrkivät hinnoittelemaan pyyntihintansa vastaavasti ylihintaiseksi. Tappion välttäminen johti Bokharin ja Geltnerin (2011) mukaan korkeampiin
transaktiohintoihin ja pidempiin markkinointiaikoihin.
Tutkimuksen haastatteluosiossa pyrittiin hahmottamaan markkinan näkemystä heille parhaiten soveltuvasta markkina-arvosta kysymällä haastateltavien mielipidettä asuntorahaston omistavan kohteen markkina-arvon ja tulevan, tuntemattoman kauppahinnan suhteesta.
Haastatteluissa ilmeni, että rahaston kiinteistövarallisuuden yliarvostusta tulisi välttää, jolloin rahaston kiinteistövarallisuus tulisi mielummin arvioida hieman aliarvoon. Todennäköisimmän kauppahinnan tulisi kuitenkin haastattelujen mukaan olla lähtökohtainen markkina-arvon tavoitearvo arviointiteorian mukaisesti (kuva 10).
Kuvassa 10 mieluisimpien vaihtoehtojen otoskoko vaihtelee, koska kahden haastateltavan
mielestä markkina-arvon tulisi olla yhtä suuri kuin todennäköisimmän kauppahinnan, jonka jälkeen mahdolliset ali- tai yliarvot ovat yhdentekeviä. Jos rahaston varallisuus olisi
arvioitu markkina-arvon määritelmän mukaiseen todennäköisimpään arvopäivän myyntihintaan ja myyntihinnat olisivat normaalijakautuneet, olisi todennäköisyys sekä myyntivoitolle että -tappiolle yhtä suuri. Markkinan mieltymys välttää yliarvostusta saattaa aiheuttaa
systemaattisen harhan arviointiin, jos varallisuuden arviointi toteutetaan haastatteluissa
useasti mainitun nk. varovaisuuden periaatteen mukaisesti hieman todennäköisintä kauppahintaa alemmaksi. Markkinan mieltymys nk. konservatiiviseen arvostukseen johtuu
haastattelujen perusteella halusta tuottaa luotettavaa informaatiota varallisuuden arvosta,
jolloin sijoittajille ei luvattaisi liikaa realisoimatonta sijoituksen arvonnousua.
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Kuva 10 Toivottu markkina-arvon ja kauppahinnan suhde arvioinnissa
Markkina-arvon ja todennäköisimmän kauppahinnan suhdetta testaavan kysymyksen muotoilusta johtuen haastateltava on voinut ymmärtää sen usealla eri tavalla. Yksi tapa on, että
haastateltava ajattelee rahaston kiinteistövarallisuuden arvostuksen olevan nk. oikeassa
markkina-arvossa, jolloin markkina-arvoa suurempi kauppahinta viestisi onnistuneesta
myyntiprosessista, minkä vuoksi rahastomanageri tai sijoittaja haluaisi markkina-arvon
olevan pienempi kuin toteutuva kauppahinta. Haastateltava on toisaalta saattanut ajatella,
että yliarvostus viestisi epäonnistuneesta myyntiprosessista, jolloin se on ollut vähiten mieluisa vaihtoehto. Kysymyksen ympärillä käyty keskustelu viittaa kuitenkin markkinan
mieltymykseen arvostaa asuntorahastojen kiinteistövarallisuus konservatiivisesti.
Kansainvälisesti arviointien konservatiivisuutta ovat tutkineet mm. Fisher ym. (1999), jotka selittivät arvojen viiveellistä reagointia kauppahintoihin nousukaudella arvioitsijoiden
taipumuksella ankkuroitua vanhoihin arvoestimaatteihin. Kirjallisuudessa käyttäytymistä
on pidetty epäsystemaattisena harhana, koska laskukaudella arvoihin ei ole tehty kauppahintainformaation mukaisia korjauksia. Fisher ym. (1999) havaitsivat vuosien 1978–1998
aikana Yhdysvalloissa toteutuneista 2739 kiinteistökaupoista, että talouden nousukaudella
ennen vuotta 1986 arviot olivat konservatiivisesti hieman kauppahintoja matalammat kaikissa kiinteistötyypeissä (asunnot, toimisto, liike ja varasto). Laskusuhdanteessa vuosina
1988–1992 arviot olivat kuitenkin liiketiloja lukuunottamatta keskimäärin yliarvostettuja
toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna. Markkinan toivuttua vuoden 1992 jälkeen, asettuivat arvioitsijoiden arviot keskimäärin hieman toteutuneita kauppahintoja matalammiksi.
Vastaava arvioinnin arvoja siloitteleva luonne on aiheuttanut huomattavasti keskustelua
esim. Saksassa, jossa avoimia rahastoja saatettiin arvioida nk. kestävän arvon (sustainable
value) mukaisesti (Crosby, 2007). Saksalainen arviointijärjestelmä tekee varallisuuden
yliarvioinnista helpomaa kuin esim. Isossa-Britanniassa, jossa arvioitsijat pyrkivät tilinpäätöksissä aina markkina-arvoon. Suomessa tilinpäätösarvioinnissa on tarkoituksena arvioida
kiinteistöomaisuuden käypä arvo, joka on tilinpäätöksissä yhtä suuri markkina-arvon kanssa. Markkinan mieltymys konservatiiviseen arvostukseen saattaa kuitenkin aiheuttaa Saksalaisen markkinan tunnuspiirteitä myös Suomessa. Arviointiteoriassa on paljon noteerauksia arvioinnin konservatiivisuudesta ja siloittelevasta luonteesta. Suomessa markkinan
konservatiiviseen rahastojen arvostustapaan on saattanut vaikuttaa esim. tulkinta kirjanpitolaista (1336/1997), jonka 17 §:n 1 momentin mukaan arvonkorotus voidaan tehdä pysyviin vastaaviin, jos niiden todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi
alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Lisäksi kirjanpitolain 17 §:n 1 moment55

ti edellyttää, että arvonkorotus tulee kirjata taseeseen johdonmukaisuutta ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tulkintaa vahvistaa haastatteluissa esitetyt tulkinnat markkina-arvon
ja hinnan suhteesta:
"Arvo ja hinta ovat eri asiat ja arvon pitäisi ehkä olla vähän jähmeämpi kuin sen hinnan,
hintahan on sitten se mikä poukkoilee."
"Arvioinnissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta…Se on ihan ymmärrettävää…Se on
sinänsä ihan oikein, me lähdetään siitä, että arvot toteutuvat…”
Asuntorahaston asuinkerrostalon myyntitapaan vaikutttaa exit-strategian lisäksi asuinkerrostalon ominaisuudet ja vallitseva markkinatilanne sekä sijoittaja- että käyttäjäomistajamarkkinalla. Haastateltavien mukaan haastatteluhetkellä on yleistä luopua asuinkerrostalokohteesta myymällä asuinhuoneistot kodeiksi kotitalouksille, koska niistä saadaan usein
paras kauppahinta huoneistoittain myytynä. Koska asuntomarkkinalla asuinkerrostalon
myyjä on kiinnostunut myymään varallisuuden hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla joko
osissa tai kokonaisena kohteena, on tämä luonnollisesti myös sellaisen myyjän exit-tapa,
johon ei kohdistu IVSC:n ja IFRS 13:sta markkina-arvon määritelmän mukaista pakkoa.
Pakkotilanteena voidaan pitää myös tilannetta, jossa sijoittajalle ilmenee mahdollisuus parempaan investointiin, jolloin kohteen realisointi jouduttaisiin toteuttamaan normaalia
IVSC:n markkina-arvon määritelmän markkinointikäytäntöä lyhyemmällä tai vaatimattomalla markkinoinnilla.
Haastatteluissa koko rahaston varallisuuden myynnin suorittaminen yksittäisinä huoneistoina nähtiin epätodennäköisenä etenkin isoissa suljetuissa rahastoissa. Asuntorahastojen
sijoittajien näkökulmasta rahaston toimiajan päättyminen asettaa osittain pakotetun varallisuuden myynti-ikkunan. Tällöin varallisuudesta tulisi päästä lähtökohtaisesti eroon sovitussa aikataulussa. Haastattelujen perusteella sovittu myyntiaikataulu lisää varallisuuden
realisoinnin todennäköisyyttä myös osaportfolioina ja kokonaisina kiinteistöinä. Asuntoportfolion realisoinnin lisäksi rahaston toimikautta voidaan sidosryhmien yhteisymmärryksestä jatkaa, se voidaan listata pörssiin tai perustaa uudelleen.
Haastatteluissa keskusteltiin asuntoportfolioiden rakentamisen hankaluudesta. Jos sijoittaja
on halukas luomaan asuntoportfolion, voi hän rakentaa sen itse tai hankkia valmiina joko
asuntoportfoliona tai osissa. Asuntoportfolion muodostaminen aiheuttaa kustannuksia ja
vaatii aikaa. Mansfield (1999) on listannut kustannuksiksi markkinatutkimuksen, kohdeanalyysit, asiantuntijakustannukset ja sopimus- sekä kaupankäyntikulut sisältäen arvonlisäverot ja rekisteröintimaksut sekä portfolion rakentamiseen kuluvan ajan kustannukset.
Hänen mukaansa sijoittajalle helpommaksi vaihtoehdoksi muodostuukin kokonaisen portfolion hankkiminen, joita on jo Ison-Britanniankin markkinalla harvakseen tarjolla.
Normaalisti kiinteistöportfolioiden arvo muodostuu niiden sisältämien kiinteistöjen arvojen
summana (Fisher, 2002; Ennis, 1996). Myös asuntorahaston arvo muodostuu sen sisältämän varallisuuden arvojen summana. Rahaston arvoon ei arvostuksessa vaikuta Enniksen
(1996) mukaan esim. sen manageeraus, sijoitusfokus, rahoitusmahdollisuudet, mahdolliset
eturistiriidat, yleiskustannukset ja muut rahastoon vaikuttavat tekijät. Hänen esittelemä
yksityisen markkinan rahasto eroaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevasta rahastosta
arvostusperiaatteiltaan juuri edellä mainituista tekijöistä johtuen. Toisin sanoen yksityisen
markkinan arviointimenetelmät irrottavat arvioitavan varallisuuden niiden hallinnointiyksiköstä, rahastosta, joka taas on sijoittajan sijoitustuote.
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Kaleva ym. (1995, s. 115) toteavat, että sijoittajien luottamus on mahdollista herättää vain
vilpittömällä sijoittajien etujen turvaamiseen tähtäävällä toiminnalla. Kaleva ym. (1995, s.
120) näkivät vuonna 1995, että sen hetkisen lainsäädännön valossa suurimmat ongelmat
kiinteistösijoittamisen kannalta ovat open end -periaattein toimivan rahaston likviditeetin
turvaaminen ja rahastojen arvoon pohjautuva osuuksien hinnoittelu. He toteavatkin, että
rahasto-osuuksien hinnoittelu arvioihin pohjautuen saattaisi johtaa sijoittajien epäluuloon.
Suljetuissa rahastoissa arviointiin liittyvä ongelmatekijä on mahdollista välttää, koska
osuuksien hinnanmuodostus tapahtuu osuuksien kysynnän ja tarjonnan mukaisesti sijoittajien muodostaessa mielipiteensä arvosta rahaston tuottaman informaation kautta. Kalevan
ym. (1995, s. 99) toteavatkin, että kiinteistörahastojen julkaistava tieto tulisi olla monipuolista ja vertailukelpoista sekä ymmärrettävää. Vaikka suljettujen rahastojen rahastoosuuksien hinta muodostuu markkinalla osuuden ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa, ovat haastattelujen perusteella arviokirjat merkittävä osa neuvotteluprosessia, koska
molemmat kaupan osapuolista vertaavat omaa hintanäkemystään asuntorahaston määritettyyn markkina-arvoon.

8.2

Kuinka asuntorahastot arvostavat varallisuutensa Suomessa?

Asuntorahastot, joissa 7 haastateltavaa työskentelevät, eivät kata koko suomalaista asuntorahastokantaa, joten asuntorahastomarkkinalla saattaa olla myös haastatteluista poikkeavia
arviointimenetelmiä ja -politiikkoja. Taulukossa 7 on esitelty tutkimukseen osallistuneiden
asuntorahastojen arviointimenetelmät. Kyseisten asuntorahastojen asuntovarallisuuden
arviointi toteutetaan aina kauppa- tai tuottoarvomenetelmällä. Arvon määrittämisessä on
aina mukana auktorisoitu kiinteistönarvioitsija. Arvioitsijan rooli arvostuksessa voi vaihdella rahastokohtaisesti; joillakin rahastoilla arvioitsija arvioi asunto- tai kiinteistöomaisuuden arvon, jonka jälkeen rahastomanageri valitsee arvioitsijan määrittämistä arvoista
markkina-arvon, kun taas osalla arvioitsija päättää rahaston kiinteistövarallisuuden arvon.
Rahastojen kiinteistövarallisuuden arvioinnissa on käytetty kauppa-arvomenetelmää kahdella eri tavalla: tukkualennus huomioon ottaen ja ilman tukkualennusta. Tukkualennus on
yksi tutkimuksen analyysiyksiköistä ja siihen otetaan tarkemmin kantaa myöhemmin.
Tuottoarvomenetelmää on käytetty kiinteistövarallisuuden arvioinnissa kahdella eri tavalla:
arviointimenetelmänä, jolla on muodostettu varallisuuden arvo tai yhdistelmämenetelmänä
kauppa-arvon kanssa, jolloin kiinteistövarallisuuden arvo on voinut olla esim. kauppa- ja
tuottoarvomenetelmien arvoestimaattien keskiarvo.
Rahastojen arviointipolitiikkoihin vaikuttaa voimakkaasti rahastoa sääntelevä laki. Voimassa olevasta lainsäädännöstä kiinteistörahastolaki (REIT-rahastot), sijoitusrahastolaki
(erikoissijoitusrahastot) ja laki vaihtoehtorahastojen hoitajista asettavat omat aikaisemmin
tutkimuksessa kuvatut velvoitteet arvioinnille. Arviointipolitiikoista esim. rahastojen varallisuuden vuosittaiset arviointimäärät vaihtelevat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Rahastot, jotka tulevat olemaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain soveltamispiirissä arvioivat varallisuuden vähintään kerran vuodessa. Sijoitusrahastolain alaisilla erikoissijoitusrahastoilla varallisuuden arviointimäärä on pääsääntöisesti 4 kertaa vuodessa
(Ålandsbanken, 2013; OP, 2013). Kiinteistörahastolain alaisuudessa oleva Orava Asuinkiinteistörahasto arvioi omaisuutensa vähintään kerrran kuukaudessa ja arvot julkistetaan
vähintään neljännesvuosittain (Orava, 2013). Tämän lisäksi Orava Asuinkiinteistörahasto
arvioituttaa omaisuutensa kahdesti vuodessa ulkopuolisella arvioitsijalla, jonka lisäksi hei-
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dän käyttämä arvointiprosessi ja arvonmääritysmalli auditoidaan vuosittain ulkopuolisen
arvioitsijan toimesta (Orava, 2013).
Rahasto

Käytettävät arviointimenetelmät
Kauppa-arvomenetelmä
Tuottoarvomenetelmä

Rahaston kiinteistövarallisuuden markkinaarvon määräävä menetelmä
A
Arvo muodostuu asuinhuoneistojen kauppaarvomenetelmällä arvioitujen arvojen summasta.
Kaupankäyntikuluja tai nk. tukkukorjauksia ei
oteta huomioon.
B
Kauppa-arvomenetelmä Arvo muodostuu kauppa- ja tuottoarvomenetelTuottoarvomenetelmä
män perusteella arvioitsijan näkemyksen mukaisesti. Usein muodostunut arvo on menetelmien
tuottamien arvojen keskiarvo.
C
Kauppa-arvomenetelmä Arvioitsija esittää arviokirjassa molemmilla meneTuottoarvomenetelmä
telmillä muodostetut arvot. Rahastomanageri päättää, kumpi on rahaston markkina-arvo. Omaisuuden pitoajalla on painotettu tuottoarvomenetelmää.
D
Kauppa-arvomenetelmä Arvo muodostuu asuinhuoneistojen kauppaarvomenetelmällä arvioitujen arvojen summasta.
Kaupankäyntikuluja tai nk. tukkukorjauksia ei
oteta huomioon.
E
Tuottoarvomenetelmä
Arvo muodostuu pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmällä. ”Tämä tuottaa käytännössä hieman matalamman arvon.”
F
Kauppa-arvomenetelmä Arvo muodostuu asuinhuoneistojen kauppaarvomenetelmällä arvioitujen arvojen summasta.
Kaupankäyntikuluja tai nk. tukkukorjauksia ei
oteta huomioon.
G
Kauppa-arvomenetelmä Arvo muodostuu asuinhuoneistojen kauppaarvomenetelmällä arvioidusta summa-arvosta nk.
tukkualennus huomioiden.
Taulukko 7 Rahastojen asuntovarallisuuden arvostusmenetelmät
Asuntorahaston kiinteistövarallisuuden arvon määrittäminen toteutetaan Suomessa käytännössä kahdella toisistaan eroavalla arviointimenetelmällä: asuntojen arvon arviointi tuottoarvomenetelmällä ja kauppa-arvomenetelmällä. Tuottoarvomenetelmää käytetään rahastoissa markkina-arvon määrittämisessä, kun rahaston strategiana on pitää kohdetta vuokralla ja arvostaa kohde ajatuksella, jossa siitä luovutaan yhdellä kaupalla.
”Joku voi hinnoitella yksittäiset huoneistot kauppa-arvon perusteella, totta kai sekin on
mahdollista, mutta mun mielestä silloin pitää olla sellainen tilanne, että niitä myydään
yksittäin…Se riippuu siitä mikä sen rahaston strategia on. Jos sen strategiana on se, että
sä myös myyt niitä (asuntoja) yksittäin, silloinhan se antaa oikean kuvan kun sä otat sen
myyntiarvon. Mutta, jos sun strategiana on pitää niitä vuokralla niin silloin mun mielestä
on oikein määrittää se arvo sitä (tuottoarvomenetelmän) kautta…Mikä antaa oikean kuvan
siitä yhtiöstä?”
"Käytännössä arvotetaan tuottoarvolla taseessa. Tämä on turvallisempaa ja se antaa käytännössä hieman matalamman arvon (kuin kauppa-arvomenetelmällä arvioitaessa)."
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"Kertoo (tuottoarvomenetelmällä tuotettu arvio) meille, millä (hinnalla) joku muu sijoittaja
olisi valmis ostamaan kyseisen kiinteistön."
"Tuottoarvomenetelmän arvoa, joka on pienempi arvo, voidaan pitää sellaisena minimiarvona, jolla aikanaan päästään kohteesta eroon."
Tuottoarvomenetelmää on sovellettu asuntorahastoissa kiinteistöpääomarahastoihin. Arviointimenetelmää on käytetty koko asunto-osakeyhtiön osakekannan markkina-arvon määrittämiseen, kun koko osakekanta myydään yhdellä kaupalla. Kiinteistöpääomarahastot
ovat pääosin suljettuja rahastoja, jolloin rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustilanteessa
kaikki osakkaat ovat lähtökohtaisesti tasavertaisessa asemassa. Tuottoarvomenetelmällä
tuotettujen arvoestimaattien luonne muistuttaa haastatteluissa kuvattuna vakuusarvoa, jolla
koko asunto-osakeyhtiön osakekannasta päästäisiin eroon hieman heikommassakin markkinatilanteessa. Konservatiivinen kiinteistövarallisuuden arvostus pienentää myyntitappioiden realisoitumisen riskiä.
Kun rahaston kiinteistövarallisuus arvioidaan kauppa-arvomenetelmällä ilman tulevien
myyntikulujen, mahdollisten stailauskulujen jne. huomiointia, on arvostuksen pohjimmaisena ajatuksena varallisuuden arvopäivän markkina-arvo yksittäisinä asuntoina.
Kun asuntojen summa-arvoa verrataan asuntojen myynnistä rahastoon saatavaan kassavirtaan ilman asuntojen myynnistä aiheutuvia kuluja, johtaa arvostusmenetelmä yleensä krooniseen yliarvostukseen. Menetelmä antaa kuitenkin parhaan kuvan rahaston arvosta kun
rahaston ajatellaan muodostuvan yksittäisistä asuinhuoneistoista. Tällöin kokonaisen asunto-osakeyhtiön katsotaan olevan ikään kuin asuinhuoneistoista muodostunut portfolio, jonka arvo on asuntojensa ja muiden tilojen arvojen summa.
"Arvostusperuste pohjautuu meidän strategiaan…saadaan oikea kuva näistä yhtiöistä
kautta vuosien…Ei tule hypähdyksiä arviointimenetelmissä."
"Myyntikulut kategorisesti unohdetaan ja se on yleinen käytäntö muillakin markkinoilla
eikä niitä tule kirjanpitosäännösten mukaan ottaa arvioinnissa huomioon."
"Todellinen on varmaan pikkasen sitä (kerrostalon tekijöiden summa) pienempi…Se on
semmonen mikä tiedostetaan ja otetaan aina huomioon, mutta me ei viedä sitä suoraan
arvoon. Se otetaan sitten laskennallisesti muualla huomioon."
"Tottakai pitää muistaa, kun niitä (asuntoja) lähdetään myymään niin ei me niitä ilmaiseksi kaupaksi saada."
Kauppa-arvomenetelmällä arvioituihin asuinhuoneistojen markkina-arvoihin voidaan vielä
tehdä nk. tukkukorjaus. Tällöin arvostuksessa tavoitellaan todenmukaisempaa toteutuvien
kassavirtojen nykyarvoa kuin menetelmässä, jossa tukkualennus jätetään huomioimatta.
Tällöin arvostusmenetelmä ottaa varallisuuden arvostuksessa huomioon myös tulevaisuuden asuinhuoneistojen myynnin kulut, jolloin menetelmä saattaa soveltua mm. rahastoille,
joiden rahasto-osuuksia ostetaan rahaston substanssiarvoon perustuen. Tukkukorjaustermin tarkoitus ja sen muodostumisen syyt vaihtelevat kiinteistömarkkinalla, asiaan paneudutaan tutkimuksessa myöhemmin kappaleessa 8.3.2.
"Huoneistojen summa-arvo tukkualennuksella on ainoa luonnollinen (tapa arvioida)…Me
ollaan myyty paljon asuntoja ja tiedetään myyntiaika ja lasketaan sille tietty pääomamene59

tys sille ajalle ja välityspalkkiot ja kaikki muut (kulut) niin meillä on oma käsitys siitä tukkualennuksen suuruudesta eli se tukkualennus realisoituu siinä kaupanteon yhteydessä."
Edellä kuvattu menettelytapa, jossa yksittäisten huoneistojen myynnistä aiheutuvat menot
vähennetään asuinhuoneistojen summa-arvosta muistuttaa pörssilistattujen rakennusliikkeiden nettorealisointiarvoa.

8.3

Kuinka asuntorahastojen tulisi arvioida asuntovarallisuus?

Arviointimenetelmän valinta on tapauskohtaista, eikä jokin menetelmä sovi aina kaikkiin
arviointitilanteisiin. Hiltusen ym. (2005, s. 39) mukaan kiinteistönarviointiin vaikuttaa aina
asiakas ja tilanne, jolloin arviointipalvelua tarjoavan yrityksen tulee olla asiakkaan kannalla. Arvioitsijan vastuulle jää asiakkaan informoiminen menetelmän soveltuvuudesta kulloinkin kyseessä olevaan arviointitilanteeseen.
Haastatteluissa ilmeni kolme asuntovarallisuuden arvioinnin ongelmakohtaa. Ensimmäinen
on, että markkinalla ei ole selkeää yhtenevää näkemystä siitä, tulisiko asuinkerrostalot arvioida asuinkerrostalokohtaisesti vai asuinhuoneistokohtaisesti. Toinen epäselvyys markkinalla on nk. tukkukorjauksen käsite. Käsitettä käytetään eri tavoin ja sen määräytymisperusteet vaihtelevat laajasti. Kolmas ongelmakohta on osittain kahdesta edellisestä johtuva
arviointimenetelmien soveltamisen kysymys: tulisiko asuinkerrostalot arvioida kauppa- vai
tuottoarvomenetelmällä? Seuraavaksi käydään kolmea asuntovarallisuuden arvostusongelmaa läpi haastateltavien näkökulmasta.

8.3.1 Mitä asuinkerrostalossa arvioidaan?
Asuinkerrostalon arvo voi vaihdella sen mukaan, arvioidaanko asuinkerrostalo yhtenä kokonaisuutena vai yksittäisten asuntojen ja kerrostalojen muiden tilojen arvojen summana.
Haastateltavilla henkilöillä on voimakas konsensus, että asuinkerrostalojen markkina-arvo
tulisi arvioida lähtökohtaisesti niin, että koko asuinkerrostalon arvon perustana on huoneistokohtaiset arvot. Haastateltavasta 16 näki, että asuntorahastojen markkina-arvon määrittäminen tulisi toteuttaa asuinhuoneistokohtaisesti, ainoastaan 2 haastateltavaa mainitsi, että
arvostus tulisi toteuttaa asunto-osakeyhtiötasolla. Huoneistokohtaisella arvostuksella tarkoitetaan tässä asiayhteydessä tapaa, jossa asuinhuoneistojen arvo muodostuu yksittäisten
asuntojen todennäköisimpien myyntihintojen mukaisesti. Koko asuinkerrostalon arvo
muodostuu näin ollen osiensa summasta. Useat haastateltavat halusivat kuitenkin selventää, että ei ole tarpeen arvioida jokaiselle asuinhuoneistolle omaa markkina-arvoa, koska
sen hyöty suhteessa työmäärään ei perustelisi kyseistä käytäntöä. Sen sijaan yksittäisten
asuntojen markkina-arvot voidaan arvioida esim. talokohtaisilla keskiarvoneliöhinnoilla
niin, että eri huoneistotyypeille on omat neliömetrikohtaiset yksikköhintansa, joista huoneistojen arvot arvioidaan. Tämä on myös tutkimushetkellä yleinen markkinakäytäntö
asuinhuoneistojen yksikköhinnan arvioinnissa.
Teoriassa asuinkerrostalon markkina-arvo on IVSC:n (2011a, s. 21) mukaan omaisuuden
todennäköisin kauppahinta sen parhaassa ja tuottavimmassa käytössä, kun vaihdannan osapuolina ovat omasta tahdostaan toimivat ostaja ja myyjä. Voidaankin kysyä, tuleeko asuinkerrostalon markkina-arvo arvioida yksittäisinä asuntoina vai kokonaisena kohteena? Jos
asuinkerrostalon paras- ja tuottavin käyttö markkinainformaation nojalla on yksittäisten
käyttäjä-omistajien asuntoina, luopuisi hypoteettinen myyjä asuinkerrostalokohteesta todennäköisesti asunnot yksittäin myymällä, koska silloin hän saisi kohteesta myyntikulujen
jälkeen parhaan tuoton. Jos asuinkerrostalo, jonka paras- ja tuottavin käyttö on yksittäisinä
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huoneistoina, arvioidaan kokonaisena sijoituskohteena, ei sitä arvioida sen parhaassa ja
tuottavimmassa käytössä, vaikka se arviointihetkellä olisikin omistajalla vuokrakäytössä.
Tällöin hypoteettinen myyjä pakotetaan arviossa myymään arvioitava kohde kokonaisena
kohteena, jolloin määritettävä markkina-arvo ei vastaa parhaan ja tuottavimman käytön
periaatetta, eikä määritettävä arvo vastaa määritelmän mukaista asuinkerrostalon markkina-arvoa.
Haastatteluissa asuinkerrostalon arviointia yhtenä kokonaisuutena tai yksittäisinä asuntoina
pyöriteltiin mm. seuraavalla tavalla:
"Jos oikein tiukasti tulkitaan, että mikä se markkina-arvon määritelmä on niin kyllähän se
tavallaan on se ajatus siitä, että joku objekti myydään niinku yhdellä kaupalla, mutta jos sä
kysyt, että mikä se objekti on? Jos se objekti ei olekaan se kokonainen talo vaan se on se
yksittäinen asunto. Tämä on vähän tällainen opillinen asia."
Asuinkerrostalojen arvostusta huoneistokohtaisesti perusteltiin haastatteluissa muun muassa seuraavalla tavalla:
"Sama logiikka kuin joku osakerahasto, että siellä kaikista osakkeista on se viimeinen
pörssissä tehty kauppa ja sitä käytetään näiden arvojen perustana eli se (rahaston kiinteistöomaisuuden velaton arvo) on tämmönen marginaalierien summa."
"Jos me jouduttaisiin myymään asuntoja enemmän kerralla, myisimme ne eri kohteista,
emme yhtä kohdetta, koska tukkumarkkinalla likviditeetti on heikompi kuin vähittäismarkkinalla."
Myös asuinkerrostalon arviointia kokonaisena kohteena pidettiin parempana toimintatapana, koska tällöin huomioitaisiin:
"massamyyntiin liittyvät kustannukset ja riskit."
Kokonaisen asuinkerrostalon omistamisen hyvänä puolena haastatteluissa nähtiin mahdollisuus hallinnoida kiinteistönpitoa haluamallaan tavalla. Kiinteistösijoittajan näkökulmasta
kokonaisen asuinkerrostalon hankinta nähtiin suhteessa halvemmaksi kuin yksittäisten
asuinhuoneistojen hankkiminen. Kokonaisen asuinkerrostalon hyvinä puolina pidettiin
myös keskitetyn kiinteistönpidon mahdollistamia erilaisia omaisuuden myyntivaihtoehtoja.
Kokonaisesta asuinkerrostalokohteesta voidaan luopua mm. yhdellä koko osakekannan
kaupalla, asuinhuoneistoittain, usean huoneiston kaupalla ja tontin myynti ja takaisinvuokrausjärjestelyllä. Erilaisilla divestointimahdollisuuksilla ei voi olla negatiivista arvoa, mutta niillä saattaa olla positiivinen arvo.
Kokonaisen asuinkerrostalon ja yksittäisen asunnon lisäksi rahasto voi omistaa asuntoosakeyhtiöstä vähemmistön tai enemmistön osakkeista. Vähemmistöosakkuuden positiivisena puolena haastatteluissa pidettiin taloyhtiön omistusasuntotaloyhtiöluonnetta, jolloin
asuntojen myynnissä ei jouduttaisi tinkimään myyntihinnasta yhtiön mahdollisesti heikomman maineen vuoksi. Vähemmistöosakkuuden heikkona puolena mainittiin omien
vaikutusmahdollisuuksien väheneminen taloyhtiön päätöksentekoon, koska yhtiössä ollaan
ainoastaan osakkaana muiden osakkaiden joukossa. Asunto-osakeyhtiön enemmistöosakkuuden hyvät ja huonot puolet nähtiin vähemmistöosakkuuden kanssa samansuuntaisina.
Enemmistöosakkuus tulkittiin kuitenkin vuokrataloimagon näkökulmasta haasteellisem-
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maksi, koska vuokra-asuntojen määrä on taloyhtiössä tällöin suhteellisesti suurempi. Sekä
vähemmistö että enemmistöosakkuuksien heikkoutena nähtiin taloyhtiön yhtiökohtaisen
päätöksenteon hankaloituminen kokonaisen asuinkerrostalokohteen omistamiseen verrattuna. Tämä saattaa heijastua esimerkiksi taloyhtiön hoitokuluihin niitä nostavasti tai peruskorjaushankkeisiin niiden toteuttamista monimutkaistaen. Lisäksi haastatteluissa nähtiin
mahdollisuus ristiriitoihin ammattimaisen sijoittajan ja muiden asuntojen käyttäjäomistajien välillä.
Haastateltavat näkivät, että osaomisteinen asuinkerrostalo voidaan arvostaa (Liitteen kysymys 21) asuinhuoneistojen arvojen summana tai nk. tukkualennuksella korjattuna arvona. Näkökulmaero eri arvoille muodostuu samalla tavalla kuin huoneiston ja kokonaisen
asuinkerrostalokaupan tapauksessa. Tukkualennuksen syntylogiikkaa osaomisteisessa
asunto-osakeyhtiössä kuvattiin haastatteluissa seuraavalla tavalla:
"Jos ostaa rakentajalta 10 asuntoa, ei niitä lähdetä listahinnalla ostamaan. Kyllä silloin
keskustellaan muusta hinnasta. Kun ostovaiheessa saa alennusta, tulisi sen periaatteessa
seurata myös myöhemmin perässä."
Kirjanpitolain 17 §:n 1 momentin varallisuuden arvonkorotuksen analogiaa käyttämällä
tulisi asuntorahaston kiinteistövarallisuuden arvostamisen olla myös johdonmukaista. Arvostuksen johdonmukaisuuden tarvetta kuvattiin haastatteluissa mm. seuraavalla tavalla:
"Tuntuis omituiselta, että olis niin kuin kahdet pelisäännöt riippuen siitä, että ostatsä koko
talon vai osan siitä. Jotenkin jos miettii sijoittajalle annettavaa informaatiota niin tuntuis
hullulta, että joku rahasto arviois sen eri tavalla, jos ne ostaa koko talon tai naapuritalosta
puolet."

8.3.2 Mikä on asuinkerrostalon tukkukorjaus ja kuinka se määräytyy?
Tukkukorjaus-termillä ei ole vakiintunutta merkitystä tai määritelmää osana asuinkerrostalojen arviointia. Haastatteluissa tukkukorjaus esiintyi myös termeinä tukkualennus, vuokratalovähennys ja discount. Termistöä käytettiin kuvaamaan seuraavia asioita:
1. Termi kuvaa asuinkerrostalon asuntojen huoneistokohtaiseen yksikköarvoon tehtävää vähennystä (vuokratalovähennys), joka johtuu asuinhuoneiston historiasta osana nk. vuokrataloa. Oletuksena on, että asuinhuoneistoista ei saada nk. täyttä hintaa,
koska vuokra-asunnot eivät välttämättä vastaa omistusasuntojen laatutasoa eikä
omistusasuntojen ostajat välttämättä ole yhtä halukkaita hankkimaan asuntoa vuokratalosta kuin nk. normaalista asuinkerrostalosta.
2. Termi kuvaa asuinkerrostalon myynnistä aiheutuvia myyntiprosessin kustannuksia
omistajalle, kun omistaja luopuu asunto-osakeyhtiön koko osakekannasta huoneisto
kerrallaan.
3. Termillä kuvataan prosentuaalista vähennystä, joka tehdään asuinhuoneistojen yksikköarvoon tai läpihintaan, jolloin asuinkerrostalon yksikköhinnoiltaankin halvimpien huoneistojen markkina-arvot ovat lähellä määritettyä markkina-arvoa. Tällöin
asuinkerrostalon yksikköhinnoiltaan kalliimmat asunnot ovat kroonisesti aliarvostettuja.
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4. Termi kuvaa eroa asuinkerrostalon asuinhuoneistojen markkina-arvojen summaarvon ja koko asuinkerrostalon markkina-arvon välillä, kun asuinkerrostalosta luovuttaisiin yhdellä kaupalla.
Kolme ensimmäistä haastatteluissa esiintynyttä tukkukorjauksen muotoa esiintyvät tilanteissa, joissa asuinkerrostalon arvon katsotaan muodostuvan asuinhuoneistokohtaisten arvojen kautta. Neljäs termi kuvastaa koko osakekannan todennäköisimmän kauppahinnan ja
asuntojen sekä muiden asuinkerrostalon yksiköiden arvojen summan suhteellista eroa.
Ensimmäinen tutkimuksessa esitetty tukkukorjauksen merkitys on vuokratalovähennys,
jossa huomioidaan asunto-osakeyhtiön vuokrataloimagosta ja talon sekä huoneistojen ominaisuuksista johtuvien tekijöiden vaikutus asuinhuoneistojen markkina-arvoon. Vuokratalovähennykseen vaikuttavat, tutkimuksessa ilmaantuneet tekijät on listattu alla:




Kohteen ominaisuudet
o Mahdolliset kiinteistön yhtiöittämisen kulut
o Asuinkerrostalon maine vuokratalona
o Rakennuksen ja huoneistojen suhteellinen asema asuntomarkkinaan (markkinoitavuus)
o Mahdollinen remonttitarve ja stailauskulut markkinahinnan saavuttamiseksi
Mahdolliset korvaukset ja kulut jälkivaatimuksista

Vuokratalovähennys pohjautuu ajatukseen vuokratalojen asuinhuoneistojen markkinoitavuudesta asuntomarkkinalla. Se pyrkii hahmottamaan asuinhuoneistojen arvon vähennyksen suhteessa omistusasuntotaloyhtiöissä toteutuneisiin kauppoihin. Vuokratalovähennyksen avulla pyritään arvioimaan asuinhuoneistojen markkina-arvo. Se ei ole kaikkialla saman suuruinen, vaan voi vaihdella kohteen sijainnin ja ominaisuuksien mukaan.
Edellä kuvatuista tukkukorjauksen tekijöistä haastatteluissa eniten keskustelua herätti
asuinkerrostalon maineen vaikutus asuntojen arvoon sekä kuluttajamarkkinamyynnin mahdolliset jälkiseuraamukset. Asuinkerrostalon mainetta vuokratalona ja sen vaikutusta asuntojen arvoon kuvattiin muun muassa seuraavalla tavalla:
”On tietysti selvä, että jos me ajatellaan realisointitilannetta ja sä ikään kuin korkkaat sen
talon…niin sä et saa siitä ihan juuri sitä vastaavan vapaarahoitteisen Asunto Oy:n yksittäisen asunnon myynnin arvoa.”
”Sen (vuokratalovähennys) perusteet uudessa talossa on aika heikot…koska niissä on
kaikki samanlaista, ne on samassa kunnossa…Vuokrat aika korkeat, että niissä asuu ihmiset, jotka asuu ihan yhtä siististi omistaa ne sen tai ei, että mä en oikein enää näe siinä sitä
vuokratalo- tai vuokra-asuntovähennyksen perustetta.”
”Täytyy sanoa, että ei kuluttajat ajattele tota (vuokrataloimagoa) asiaa ollenkaan (2000luvulla rakennetuissa hyvän sijainnin kohteissa).”
Haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että kerrostalon sijainnilla ja ominaisuuksilla
on vaikutusta siihen, kuinka paljon sen asuinhuoneisto menettää arvoaan vuokrataloimagon
vuoksi. Hyvä sijainti alueella, jolla ei ole vuokrataloalueen imagoa ja uusi, hyväkuntoinen
rakennus pienentävät haastateltavien mukaan perustetta vuokratalon maineesta johtuvalle
markkina-arvon vähennykselle.
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Kun asuinkerrostalon omistaja myy kokonaisen asuinkerrostalon kuluttajamarkkinaan
huoneisto kerrallaan, saattaa hän joutua myöhemmin erilaisten jälkivaatimusten kohteeksi.
Haastateltavilla oli toisistaan eriäviä näkemyksiä jälkivaatimuksista ja niiden esiintymisen
tiheydestä. Esiintymistiheyttä kuvattiin haastatteluissa seuraavasti:
”Niitä (reklaamatioita) tulee aina, vaikka olis kauppakirjat kuinka hyvin laadittu niin silti
niitä tulee.”
"Jälkivaihe (yksityishenkilöille myynnin yhteydessä) on ihan saletti, ei sellasta kohdetta
ole, etteikö jossakin (asunnossa) olisi joku ongelma."
”Voi tulla ongelmia (jälkivaatimuksia) aina kun kuluttajamarkkinassa ollaan…Tehdään
yhtiöpaperit semmoiseksi, että ne vastaa todellisuutta niin ei pääse ainakaan kukaan sanomaan, että on kohdeltu huonosti.”
Mahdolliset kuluttajamarkkinaan myynnistä aiheutuvat lisäkustannukset on huomattava
tekijä asuntorahastoissa, jonka lisäksi niiden huomioiminen on haastavaa, sillä reklamaatiot tai jälkivaatimukset saattavat tulla esiin vasta pidemmän ajan päästä asuntojen myynnin
jälkeen.
Tukkukorjauksen yhteydessä keskusteltiin myös asuinhuoneistoittain toteutettavassa
myyntiprosessissa omistajalle aiheutuvista kustannuksista, joita ovat haastateltavien mukaan mm. seuraavat tekijät:




Asunto kerrallaan myynnin aiheuttama lisätyö
Välittäjien palkkiot ja hallinnolliset kulut
Myyntiajan pääoman menetykset
o Mm. sijainnin, tilaohjelman ja markkinatilanteen vaikutus myyntiaikaan
o Myyntiajan vuokramenetykset, kun asunnot ovat tyhjillään
o Rahoituskulut

Kustannusten huomioiminen arvostuksessa muistuttaa pörssilistattujen rakennusliikkiikkeiden käyttämää nettorealisointiarvoa. Tämän tyyppinen tukkualennuksen laskeminen on
hyvin sijoittajalähtöinen, koska se pyrkii hahmottamaan kohteen omistajalle aiheutuvat
kulut kokonaisen asuinkerrostalon myymisestä huoneistoittain. Tämän tukkualennuksen
mukainen arvo ei ole varsinainen IVSC:n mukainen markkina-arvo, koska se huomioi mm.
transaktiokulut.
Tutkimuksessa kolmantena esitetty tukkukorjauksen muoto on kokemusperusteinen peukalosääntö, jossa yksittäisten asuinhuoneistojen yksikköhinnoista vähennetään jokin prosenttiosuus. Menetelmän tarkoituksena on huomioida asuinkerrostalon sisäisiä huoneistokohtaisia eroja ja myyntikuluja, jotta asuinhuoneistojen summa-arvo ei muodostaisi yliarvoa
toteutuviin tulevaisuuden kassavirtoihin nähden. Prosentuaalisella tukkukorjauksella vaikuttaa olevan selkeä linkki markkinalla havaitun yliarvostuksen välttämisen kanssa. Prosentuaalisen alennuksen ideaa on kuvattu haastatteluissa muun muassa seuraavalla tavalla:
”Jos siellä on pikkusen varmuusmarginaalia sekä näitten kulujen johdosta että suhdannevarausta, niin silloin on helpompaa.”
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Neljäs tutkimuksessa esitetty tukkukorjauksen muoto pyrkii hahmottamaan kokonaisen
asuinkerrostalon markkina-arvoa asuinhuoneistojen arvon kautta. Tämän tukkukorjauksen
tarkoituksena on hahmottaa, kuinka paljon potentiaalinen ostaja on valmis maksamaan
koko asuinkerrostalosta. Koko asuinkerrostalon tukkukorjauksen syitä pohdittiin haastatteluissa seuraavalla tavalla:
"Jos myydään tuottoarvomenetelmällä sijoittajalle, niin se juuri nimenomaan laskee sitä
kassavirtaa…Kun myydään asuntokerrallaan, niin kuluttajahan ei laske asiaa samalla
tavalla vaan ajattelee myös käyttöarvoa."
"Yksittäisen kerrostalon myynti yksittäisinä asuntoina vie aikaa. Sieltähän se tukkualennus
tulee, se on se riski, että saatko sä ne kaikki asunnot upotettua järkevään hintaan siihen
markkinaan ja siihen menee aikaa."
"Ammattimainen sijoittaja ilman muuta vähentää korjauskulut ja muut sellaiset pois ja
ottaa huomioon korjausvelat. Silloin sen hinta jää alhaisemmaksi kuin yksittäin myyntinä,
koska siellä se määräytyy toista kautta se hinta ja noita korjausvelkoja ei sillä tavalla lasketa."
”Joku alue voi olla tosi kallis, mutta ei sinne kukaan vuokralle halua varsinkaan isompiin
asuntoihin ja jos haluaa, niin ei ole valmis maksamaan siitä käyvästä arvosta laskettua
vuokraa. Näissähän silloin käy niin, että kauppa-arvo on ilman muuta paljon suurempi
kuin tuottoarvo.”
"Asuntomarkkinassa on aina se sijainti, toiset alueet on profiloitunut enemmän vuokrataloalueina. Jos sulla on iso yhtiö (asunto-osakeyhtiö) vuokrataloalueeksi mielletyllä alueella, voi olla fiksumpaa myydä kohde samassa käytössä eteenpäin…Varsinkin, jos siitä pitää
päästä nopeasti eroon."
Tukkukorjaus saattaa muodostua haastateltavien mukaan mm. eri kuluttajasegmenteistä,
jolloin asuntojen hinnanmuodostus ei välttämättä korreloisi täysin asuntojen vuokrattavuuden kanssa. Tämä on johdonmukainen havainto teorian ja arkistoanalyysin johtopäätösten
kanssa. Toisena selittävänä tekijänä pidettiin yksittäisten asuntojen myynnistä koituvaa
aikaa, vaivaa ja kustannuksia, joista myyjä pääsee osittain eroon myydessään asuinkerrostalon yhtenä kokonaisuutena. Tämä näkökulma kuvaa ainoastaan asuinkerrostalon myyjän
päätösprosessia, kun korkein todennäköisin kauppahinta saavutetaan asuinhuoneisto kerrallaan asuinkerrostalosta luopumalla. Kuten arkistoanalyysin yhdestä poikkeavasta havainnosta huomataan, myös kokonaisen asuinkerrostalon todennäköisin kauppahinta saattaa
olla kerrostalon eri tekijöiden arvojen summaa suurempi, jolloin asuntojen summa-arvosta
rationaalinen myyjä ei luonnollisesti antaisi tukkualennusta. Kolmantena eroon vaikuttavana tekijänä pidettiin kuluttajamarkkinan ammattimaisia sijoittajia heikompaa kyvykkyyttä
huomioida tulevia kassavirtoja yhtä tehokkaasti, jolloin mm. asuinkerrostalojen tulevaisuuden korjaustarpeiden nykyarvo tulisi aliarvioitua kuluttajien toimesta. Tukkualennuksen
suuruuden katsotaan vaihtelevan kohteen ominaisuuksista ja markkinatilanteesta riippuen.
Haastattelujen perusteella kokonaisen asuinkerrostalon kaupassa on yleensä tutkimuksen
termin 4 mukainen laskennallinen tukkualennus, vaikka ostaja saattaakin olla halukas maksamaan kokonaisesta kerrostalosta tai asuntoportfoliosta myös preemion markkinatilanteesta ja kaupan kohteesta riippuen.
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Asuinhuoneistojen arvojen summa korjattuna tutkimuksessa neljäntenä esitetyllä tukkukorjauksella tulisi muodostaa sama arvo kuin tuottoarvomenetelmällä arvioitu koko asuinkerrostalokohteen arvo. Tämä on johdonmukainen tulkinta myös arviointeorian kanssa ja tutkimuksen kappaleessa 6.2. esitetyn kaavan 8 kanssa (sivu 46). Tutkimuksessa esitettyjen
kolmen ensimmäisen korjauskertoimen tapauksessa tuottoarvomenetelmän ja kauppaarvomenetelmän ei tule teorian mukaan välttämättä tuottaa samaa arvoa, koska arvostuksen
kohde ei ole pohjimmiltaan sama. Toisessa tapauksessa arvostuksen kohde on koko asuinkerrostalo, toisessa asuinkerrostalon asuinhuoneistot.

8.3.3 Eri arviointimenetelmien soveltuvuus asuinkerrostalon arviointiin
Tutkimuksessa selvitettiin haastattelujen avulla markkinan näkemystä kauppa- ja tuottoarvomenetelmien soveltuvuudesta asuinkerrostalojen arviointiin. Kysymykset on esitetty
haastateltaville viisiportaisella Likert-asteikolla. Haastateltavat ajattelivat, että molemmat
arviointimenetelmät soveltuvat pääosin hyvin asuinkerrostalojen arviointiin (kuva 11).
Haastateltavista 10 näki menetelmät yhtä hyvinä, kuuden mielestä kauppa-arvomenetelmä
soveltuu tuottoarvomenetelmää paremmin asuinkerrostalojen arviointiin. Haastateltavista
tuottoarvomenetelmän paremman soveltuvuuden puolesta puhuneet henkilöt olivat kiinteistönarvioitsijoita.
Kauppa-arvomenetelmä
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Kuva 11 Arviointimenetelmän soveltuvuus kokonaisen asuinkerrostalon arviointiin
Pääsääntöisesti molempien menetelmien käyttöä pidettiin asuinkerrostalojen arviointiin
soveltuvana. Tästä huolimatta molemmissa arviointimenetelmissä nähtiin myös heikkouksia. Suuri menetelmiin epävarmuutta tuottava tekijä on arvioinnin näkökulmasta kokonaisten asuinkerrostalojen vertailukauppojen vähäisyys (kuva 12), minkä vuoksi tuottoarvomenetelmän tuottovaatimuksien ja kauppa-arvomenetelmän tukkukorjauksien suuruuden
hahmottaminen kohdekohtaisesti on koettu epävarmaksi.
Kokonaisten asuinkerrostalojen
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Kuva 12 Markkinatiedon saatavuus kokonaisten asuinkerrostalojen kaupoista
Tuottoarvomenetelmän vahvuus asuinkerrostalojen arvioinnissa on haastateltavien mielestä
sen soveltuvuus pitkään vuokrakäytössä olevien asuinkerrostalojen arviointiin. Tuottoarvomenetelmän soveltuvuuden puolesta esitettiin mm. seuraavia argumentteja:
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”Jos tuottoarvomenetelmään syötetään oikeat luvut, se näyttää oikeita lukuja.”
”Ostaja laskee kauppahinnan aina tuoton perusteella.”
”Ihan varmasti (ostetaan tuottovaatimuksella kokonainen asuinkerrostalo). Tässä tulee nyt
sen kauppa-arvon ja tuottoarvotarkastelun näkökulma eli jos me ajatellaan uudiskohdetta…Riippuen siitä, minkälaisella nettotuottovaateella ollaan liikkeellä niin kyllähän se
nettotuottovaade ajaa siihen, että jonkun näköinen tukkuhintakorjaus on pakko tehdä, että
siihen tavoitteiseen päästään…Mutta minkälaista nettotuottovaatimusta kukakin hakee.”
Tuottoarvomenetelmän soveltamisessa tulee haastateltavien mielestä kiinnittää huomiota
oikeiden syötetietojen käyttöön. Tuottoarvomenetelmän soveltuvuutta on puollettu haastatteluissa toteamalla, että se mallintaa potentiaalisen ostajan päätöksentekokriteereitä. Tuottoarvomenetelmän soveltuvuutta markkina-arvon määrittämiseen kritisoitiin kuitenkin,
koska menetelmän tuottovaatimustasot ovat asuntomarkkinalla voimakkaasti kytköksissä
sijoittajien strategioihin. Asuntomarkkinalla on myös tunnistettu tahoja, jotka ostavat kohteita lyhyemmälle pitoajalle, jolloin pitoajan arvonnousun merkitys korostuu investoinnin
nettotuottoon verrattuna. Tällöin investoinnin nettotuotto saattaa jäädä totuttua matalammaksi, koska sijoittaja näkee investoinnin houkuttelevana hankintahetken tukkualennuksesta johtuen, jolloin pro forma -kokonaistuottovaatimus on sijoittajalle matalasta nettotuotosta huolimatta riittävä. Tuottoarvomenetelmän heikkoja ominaisuuksia kuvattiin haastatteluissa seuraavalla tavalla:
"Tuottoarvomenetelmä on menetelmänä keinotekoisin asuntosalkun arviointiin…Yieldin
määritteleminen on osittain sijoittajan sisäistä...Mikä tuotto riittää?"
"Hinnoittelunormi on muuttunut markkinalla, kohteita ei hinnoitella tuottoarvopohjaisesti."
"Jos tuotto ei ole käytännössä ollut päätöksentekokriteeri siinä kaupassa, se voi antaa väärää informaatiota siitä."
"Mun mielestä kyllä (voi sijoittaja hankkia kohteen perustamatta hankintaa kohteen nettotuottoon), jos saat riittävän discountin…Silloin sä pystyt myymällä tekemään sen tilin."
Haastatteluissa keskusteltiin tuottovaatimustasojen hahmottamisesta ja sijoittajien suhtautumisesta investoinnin nettotuottoon sekä kokonaistuottoon. Nettotuottoa pidettiin asuinkerrostalokaupan merkittävämpänä tekijänä pääsääntöisesti instituutioiden, asuntosijoitusyhtiöiden ja arvioitsijoiden mielestä (kuva 13). Rahastoilla nettotuotto ei ollut niin selkeästi
merkitsevä tekijä investointipäätöksen taustalla, vaan lisäksi investoinnin kokonaistuotto
(IRR) ja hankintahetken mahdollinen tukkualennus vaikuttavat päätökseen.
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Kuva 13 Kohteen nettotuoton ja kokonaistuoton huomioiminen investointipäätöksessä
Haastatteluissa markkinatoimijoiden suhdetta netto- ja kokonaistuoton määräävyyteen selvitettiin kysymällä, kumpi on merkittävämpi, netto- vai kokonaistuotto? Kuvan 13 kategorioita ”Molemmat” ja ”Ei kumpikaan” ei lähtökohtaisesti annettu haastateltaville vaihtoehdoiksi, vaan ne ovat tutkijan omia tulkintoja, kun haastateltava ei halunnut valita jommankumman tuoton väliltä. ”Molemmat”-kategoria tarkoittaa, että haastateltava näki molempien tuottojen merkityksen yhtä suurina, jolloin haastateltava ei pystynyt nimeämään toista
netto- ja kokonaistuottovaatimuksen välillä. ”Ei kumpikaan” tarkoittaa, että investoinnin
pääasiallinen päätöksentekokriteeri on investointikohteen tukkualennus. Kahtiajako ei ole
kuitenkaan aivan näin selkeä, koska pääsääntöisesti kukaan ei perusta investointiaan yhden
tunnusluvun varaan. Tulkintaa tukevat kuitenkin haastatteluissa esitetyt kommentit. Esimerkiksi pidempiaikaiseen salkkuun menevissä asuinkerrostaloissa investointipäätöksen
taustaa kuvailtiin seuraavasti:
”Operatiivisen toiminnan kannalta se (nettotuotto) on tärkeempi ja ehkä myös riskien hallinnan kannalta…Sillä maksetaan laskut ja sitä pystytään ennustamaan."
Jos asuinkerrostalon pitoaika on pitkä, muodostuu sen nettotuotosta suhteellisesti suurempi
osa sijoittajan kokonaistuottoa, kuin ostohetken tukkualennuksesta, koska tukkualennuksen
realisoinnin nykyarvo pienenee pitoajan kasvaessa. Tässä vaiheessa on perusteltua huomauttaa, että sijoittajat, jotka ilmoittivat katsovansa investoinnin nettotuottoa, ottavat huomioon myös asuinkerrostalon tulevaisuuden markkinoitavuusnäkymät. Huomattavaa on
kuitenkin näkökulmaero siinä, tuleeko sijoittajan investoinnin kokonaistuotto lähtökohtaisesti pitkäaikaisesta vuokraustoiminnasta vai lyhyemmästä pitoajasta ja nopeammin realisoituvasta arvonnoususta.
Haastatteluissa kauppa-arvomenetelmän positiivisina puolina pidettiin selkeyttä ja tuottoarvomenetelmää helpompaa perusteltavuutta. Kauppa-arvomenetelmän selkeys johtuu
pääosin menetelmän suoraviivaisuudesta ja saatavilla olevasta markkinainformaatiosta.
Haastateltavista henkilöistä 15 näki, että markkinainformaatio tukee kauppaarvomenetelmän käyttöä tuottoarvomenetelmää paremmin, koska asuinhuoneistojen kauppahinnoista on hyvin markkinainformaatiota saatavilla (kuva 14). Ainoastaan kahden haastateltavan mielestä markkinainformaatio tukee tuottoarvomenetelmän käyttöä arvioinnissa.
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Kuva 14 Asuinhuoneistojen kauppahinta- ja vuokrainformaation saatavuus
Vaikka haastateltavat näkivätkin kauppa-arvomenetelmän soveltuvammaksi menetelmäksi
asuinkerrostalojen arviointiin markkinainformaation näkökulmasta, aiheuttaa kokonaisen
asuinkerrostalon markkina-arvon määrittämisessä tukkukorjauskertoimen määrittäminen
ongelmia. Haastateltavat kuvasivat kauppa-arvomenetelmän epävarmuuksia seuraavalla
tavalla:
"Tukkualennuksen määrittämisen hankaluus tekee kauppa-arvomenetelmän soveltamisesta
todella hankalan."
"Ylennys- ja alennus ei ole matemaattinen vaan enemmänkin sellainen mutu-tuntuma suusanallinen perustelu."
"Kirjanpitoarvioissa arvioijan pelastaa se, että sä voit arvioida ne yksittäisinä asuntoina,
jolloin voi unohtaa tukkualennuksen."
Kauppa-arvomenetelmän soveltamisen ongelmat tulevat arvioinnissa esiin ainoastaan silloin, kun omistetaan samasta asuinkerrostalosta enemmän kuin yksi asuinhuoneisto, usein
koko asuinkerrostalo. Tutkimuksen edellisessä kappaleessa 8.3.2 käsiteltiin tukkukorjauksen erilaisia merkityksiä ja määräytymisperusteita asuntomarkkinalla. Arvioinnin näkökulmasta on tärkeää, että tukkukorjaus on selkeästi määritelty ja ilmoitettu; onko kyseessä
tukkukorjaus, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa kauppa-arvomenetelmällä koko asuinkerrostalon markkina-arvo vai sen asuinhuoneistojen markkina-arvot?
Haastattelujen perusteella tukkukorjaus voi olla olemassa kolmella eri tasolla: huoneisto-,
asuinkerrostalo- ja rahastotasolla. Haastateltavien mielestä edellisessä kappaleessa esitetyt
vuokratalovähennyksen mukaisen termin alennukseen johtavat tekijät voidaan ottaa huomioon huoneistotasolla, jolloin koko asuinkerrostalon arvo olisi sen huoneistojen ja muiden tekijöiden arvojen summa. Tekijät voidaan ottaa huomioon haastateltavien mielestä
myös asuinkerrostalotasolla, jolloin asuntojen neliöhinnat ovat ikään kuin arvioitavia huoneistoja vastaavien huoneistojen hintoja taloyhtiöissä, johon ei kohdistu asuntomarkkinalta
vuokratalovähennyksen painetta. Lopputuleman tulisi olla sama riippumatta siitä, tehdäänkö kohteen ominaisuuksien mukaiset korjaukset vertailukauppoihin huoneisto- vai kohdetasolla. Kolmas haastatteluissa ilmennyt tapa huomioida mahdolliset tukkukorjaukset on
rahasto-osuuksien omistajien omat korjaukset heidän omassa raportoinnissaan. Eräs haastateltava esitti viimeiseksi esitellyn tason arvokorjauksen seuraavin sanoin:
"Sijoittajien pitää tietää, jos ne omiin arvonmäärityksiinsä vie arvoja, että se ei ole huoneistoarvojen mukainen kohde."
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Rahastojen asuntovarallisuus on tapana arvioida sekä kauppa- että tuottoarvomenetelmällä
ja markkina-arvon määrittävä menetelmä ja politiikka vaihtelee rahastokohtaisesti. Vaikka
molempia menetelmiä ei käytetäkään aina markkina-arvon määrittämisessä, kertoivat haastateltavat myös molempien menetelmien rinnakkainkäytön hyödyistä mm. seuraavalla tavalla:
"Sillä päästään siihen kohdekohtaiseen tuotonmuodostukseen ihan eri tavalla kiinni jos
managerille pystytään sanomaan, että sun talossa on kymmenen mijoonaa kiinni, mutta
sen tuottoarvo on tolla vuokralla vaan 6 (miljoonaa euroa)."
"Lähtökohtaisesti kaikki, jotka myy niin vertaa kauppa-arvoon…Me joudutaan koko ajan
pelaamaan näillä molemmilla. Molemmat soveltuu hyvin ja molempien käyttö on perusteltua."
”Lasketaan molemmilla tavoilla ja katotaan miltä ne näyttää ja sitten tehdään ehkä joku
mahdollisimman objektiivinen arvio siitä, että mikä se (arvo) vois olla"
Haastatteluissa yksinkertaistettu konsensus oli, että ostaja ostaa kerrostalon oman investointilaskelmansa perusteella kohteen tuottokykyyn perustaen ja myyjä myy osittain kohteen tuottokykyyn ja osittain huoneistokohtaisiin neliöhintoihin perustuen. Tulkinta on
asuntomarkkinan todellista luonnetta yksinkertaistava, mutta suuntaa-antava. Tulkinnan
kanssa samansuuntainen näkemys ilmeni haastatteluissa kysymyksen 23 (Liite) kuvailevassa analyysissä. Haastattelujen perusteella myyjien ehtohintojen keskiarvo on ostajien
ehtohintoja lähempänä asuntojen hypoteettista kauppahintojen summaa (Taulukko 8). Tämän lisäksi ostajien ehtohintojen keskihajonta on selkeästi myyjien keskihajontaa suurempi.
(n = 14) Keskiarvo
Mediaani
Vinous
Keskihajonta
Max
Ostaja
-12,7 %
-11,3 %
-0,608
0,047
-22,5%
Myyjä
-7,7 %
-7,5 %
0,148
0,021
-10,0%
Taulukko 8 Hypoteettisen ostajan ja myyjän ehtohinnat esimerkkitapauksessa

Min
-5,0%
-5,0%

Taulukossa 8 esitetyt arvot on saatu kysymällä, mikä on haastateltavan mielestä ostajan ja
myyjän todennäköisin tukkukorjausvaatimus, kun kaupan kohteena on koko asuntoosakeyhtiön osakekanta Liitteessä tarkemmin yksilöidyssä kohteessa. Tukkuskorjauksella
tarkoitetaan tässä asiayhteydessä asunto-osakyhtiön osien summan ja koko osakekannan
todennäköisimmän kauppahinnan suhteellista eroa.
Haastatteluhetkellä esimerkkitapauksen mukaisen asuinkerrostalokohteen jakauma on oikealle vino, joka saattaa viestiä myyjien haluttomuudesta luopua kohteesta tukkualennuksen kasvaessa tarpeeksi suureksi. Tämä saattaa johtua hypoteettisen myyjän mieltymyksestä ankkuroitua asuinhuoneistojen hypoteettiseen vähittäiskauppahintojen summaan, jolloin
kiinnostus esimerkkikohteen myynnille vähenee tietyn raja-arvon jälkeen normaalissa divestointiprosessissa selkeästi. Tulkinnan analogia on yhtenevä Geltnerin ym. (2007, s. 288)
näkemyksen kanssa siitä, että myyjät tarkistavat omaa hinnoitteluaan markkinainformaatiolla kohti markkina-arvoa, koska he eivät ole halukkaita luopumaan omaisuudesta markkina-arvoa halvemmalla. Myös haastatteluissa kuvattiin hypoteettisen myyjän ankkuroitumista etenkin uudempien kerrostalojen asuntojen kauppahintoihin seuraavalla tavalla:
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"On vaikee kuvitella, että joku tekis talon ja se myis sen 20 % alennuksella vuoden kuluttua. Se on semmonen epärealistinen ajatus."
Vaikka konsensus markkinalla on, että kauppa- ja tuottoarvomenetelmä toimivat hyvin
asuinkerrostalojen arvioinnissa, on markkinalla laajasti havaittu myös menetelmien soveltamisen kriittiset ongelmakohdat, joita haastatteluissa kuvattiin mm. seuraavalla tavalla:
"Tuottovaatimuksen arviointi on hankalaa, mutta sen tukkualennuksen määrittäminen on
koko kiinteistöarvioinnin heikoin kohta…Tuntuu, että se (tukkualennus) on aivan hihasta
heitetty."

8.3.4 Markkinalikviditeetti ja arvostusmenetelmä
Kiinteistömarkkinalla on havaittu, että arviointien tarkkuus on riippuvainen muuttuja paikallisille tekijöille, kuten saatavilla olevan informaation laajuudelle (Dunse ym. 2010, s.
24). Koska arviointiprosessi on vahvasti kytköksissä saatavilla olevaan markkinainformaatioon, joutuvat arvioitsijat hakemaan markkinainformaatiota kauempaa historiasta, jos sitä
ei ole lähellä arvopäivää saatavilla (Fisher, 2002). Tällöin arvioinnin tasoittavaa piirrettä
voimistava aikaviiveharha (temporal lag bias) saattaa lisääntyä (Geltner ym. 2007, s. 659 –
661; Fisher, 2002). Mitä pienempi on markkina-aktiivisuus, sitä suurempi tarve on markkinainformaation muuntamiselle arviointiin soveltuvaksi huomioimalla esimerkiksi vertailukauppojen ominaisuudet ja ajankohta (IVSC, 2011a, s. 86). Markkinalikviditeetin vaikutuksesta arviointimenetelmään voidaan hakea analogiaa IFRS:n tilinpäätösstandardista,
vaikka suomalaisista kiinteistörahastoista IFRS:n mukaisia tilinpäätöksiä toteuttaakin ainoastaan yksi rahasto. IFRS 13 luokittelee käyvät arvot hierarkisessa järjestyksessä tasoilla 1,
2 ja 3 sen mukaisesti, minkälaisia syötetietoja arvostettavasta omaisuudesta on saatavilla
(IVSC, 2011a, s. 99):




Tasolla 1 on käyvät arvot, jotka on mahdollista muodostaa syötteillä, jotka muodostuvat samanlaisen omaisuuden markkinalla noteeratuista hinnoista.
Tasolla 2 olevien käypien arvojen syötteet on havaittavissa suoraan tai epäsuorasti,
mutta ne eivät kuitenkaan ole tason 1 syötteitä.
Tasolla 3 on käyvän arvon syötteet, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinainformaatioon.

Tasolla 2 olevat syötetiedot voisivat sisältää esim. riittävän määrän asuntojen hintatietoja
arvioitavan huoneiston kanssa samasta korttelista tai kadulta. Tason syötetietoja voisivat
olla myös esim. toimisto liikekeskustassa (central business district), kun viimeaikaisten
vertailukauppojen määrä on riittävä. Kun käyvän arvon määrittämisessä valitaan syötetietoja, tulisi havaittavissa olevia tietoja suosia havaitsemattomien sijaan. Markkinalla, jossa
kiinteistöillä on vaihdantaa ja vertailukauppoja runsaasti, voidaan syötetietojen ajatella
olevan IFRS 13 mukaisella tasolla 2. Jos arvioitsija joutuu tekemään muunnoksia vertailukauppojen ominaisuuksiin johtuen niiden ja arvioitavan kiinteistön erilaisuudesta, tällöin
käyvän arvon syötetiedot ovat tason 3 syötetietoja. Käyvän arvon määritys tapahtuu tasolla
3 myös tilanteessa, jossa kiinteistömarkkinalla käydään vähän kauppaa tai markkina on
läpinäkymätön. (EY, 2013, s. 11)
Haastateltavat totesivat, että asuntomarkkinalla ei ole kokonaisten asuinkerrostalojen kaupoista kauppainformaatiota saatavilla. Näin ollen kokonaisen asuinkerrostalon arviointi
IFRS 13 mukaisesti ja edellä kuvatulla Ernst & Youngin IFRS 13 standardin tulkinnalla
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tulisi toteuttaa ainakin haastatteluhetkellä tasolla 3. Jos asuinkerrostalojen asuinhuoneistot
arvioidaan huoneistoittain, on markkinalikviditeetti etenkin kasvukeskuksissa suurempi,
jolloin IFRS 13 mukainen arvostus voitaisiin toteuttaa myös tasolla 2. Esimerkiksi ainoa
suomalainen IFRS-tilinpäätöksen alainen asuntorahasto Orava Asuinkiinteistörahasto arvostaa kiinteistövarallisuutensa huoneisto kerrallaan tason 2 syötetietoja hyödyntäen (Orava, 2013, s. 25).

8.4

Haastattelututkimuksen johtopäätökset

Erilaisten arviointimenetelmien soveltuvuus asuinkerrostalojen arviointiin ei ole ollut tutkittu tutkimusaihe. Pääosa tutkimuksesta on keskittynyt asuntojen vuokra- ja hintatekijöihin sekä niiden suhteeseen. Asuinkerrostalojen arvostusmenetelmiä käsittelevä tutkimus on
ollut toteutuneiden kauppahintojen ja arvioiden vertailuun pohjautuvaa tutkimusta sekä
hedonisilla hintamalleilla toteutettua tutkimusta, jossa toteutuneiden kauppojen informaation perusteella on pyritty luomaan asuinkerrostalon hinnan arvostumallia. Aikaisemmassa
tutkimuksessa asuinkerrostaloja on käsitelty kokonaisina yksikköinä, koska ne on nähty
kassavirtaa tuottavina sijoituskiinteistöinä.
Haastattelututkimuksessa tutkittiin asuntorahastojen käyttämiä arvostusmenetelmiä ja
-politiikkoja suomalaisella asuntorahastomarkkinalla. Suomalaisten asuntorahastojen arvostuspolitiikat ovat voimakkaasti lainsäädäntöön ja määräyksiin kytköksissä olevia.
Asuntorahastojen arvioinnissa käytettävän arvostusmenetelmän käytäntöön soveltamista
ohjailee Suomessa IVSC:n arviointistandardit ja hyvä kiinteistöarviointitapa, jonka toteutumista arvioi Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunta tai tuomioistuin. Kaikki
tutkimukseen osallistuneet rahastot käyttävät ulkopuolisten, auktorisoitujen arvioitsijoiden
palveluita rahastojensa kiinteistövarallisuuden arviointiin. Tutkimuksen haastatteluissa
ilmeni, että Suomessa asuntorahastoja arvioidaan seuraavilla arviointimenetelmillä:





Tuottoarvomenetelmä
Kauppa-arvomenetelmä
o Rahaston kiinteistöomaisuuden arvona on käytetty asuinhuoneistojen summa-arvoa
o Rahaston kiinteistöomaisuuden arvona on käytetty asuinhuoneistojen arvojen summaa, josta on vähennetty huoneistojen myyntiajasta, välityspalkkioista ja muista myyntiin kytköksissä olevista kuluista koostuva tukkualennus
Kauppa- ja tuottoarvomenetelmän yhdistelmää, jossa arvo muodostuu molempien
menetelmien arvojen perusteella

Seitsemässä haastatteluihin osallistuneessa rahastojen manageeraamisesta vastaavassa yhtiössä kauppa-arvomenetelmää sovelletaan kiinteistövarallisuuden arvostamisessa tuottoarvomenetelmää useammin, ja sen on havaittu antavan pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmällä tuotettuja arvoestimaatteja korkeampia arvoja. Kauppa-arvomenetelmä pohjautuu
rahastoissa yksittäisten asuinhuoneistojen yhteenlaskettujen arvojen summaan. Haastatteluissa todettiin, että kauppa- ja tuottoarvomenetelmä soveltuvat kokonaisten asuinkerrostalojen arvioimiseen pääsääntöisesti hyvin. Molempien menetelmien heikkous on kokonaisen asuinkerrostalon arvioinnissa vertailukauppojen vähyydestä johtuva markkinainformaation puute, jolloin tuottovaatimuksen määrittäminen tuottoarvomenetelmään ja tukkualennuksen määrittäminen kauppa-arvomenetelmään tuottavat hankaluuksia kiinteistönarvioitsijoille.
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Haastatteluissa todettiin, että asuntorahastoille voisi sopia koko asuinkerrostaloa paremmin
asuntojen arviointi asuinhuoneistokohtaisesti, koska asuinhuoneistojen kauppahinnoista on
paljon markkinainformaatiota saatavilla. Likvidimmän asuntomarkkinan hintainformaation
käyttöä kiinteistönarvioinnin syötetietoina tukee myös IFRS 13 mukainen määräys arvojen
määrittämisessä käytettävistä syötetiedoista. Asuntorahastojen kiinteistöomaisuus voidaan
haastattelujen perusteella arvostaa tilinpäätöksessä asuinhuoneisto- tai asuinkerrostalokohtaisesti. Valinta arvion kohteen laajuudesta vaikuttaa kiinteistöomaisuuden markkinaarvoon. Valinnan arvioitavan omaisuuden laajuudesta tekee arvion tilaaja eli asuntorahaston edustaja rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston arvostusmenetelmän valinta on lähtökohtaisesti rahastomanagerin ja oman pääoman sijoittajien välinen päätös. Oman pääoman sijoittajien mahdollisuus vaikuttaa käytettävään arvostusmenetelmään vaihtelee rahaston luonteen mukaan.
Suomalaisella asuntomarkkinalla on merkkejä taipumuksesta asuntovarallisuuden konservatiiviseen arvostamiseen. Pohjimmiltaan taipumus konservatiiviseen arvostukseen kumpuaa halusta tuottaa luotettavaa informaatiota sijoittajille, viranomaisille ja pankeille.
Asuntorahastoissa konservatiivista arvostusta kuvailtiin halulla lunastaa sijoittajille ilmoitettu realisoitumaton arvonnousu. Jos asuntorahastomarkkinalla on taipumusta konservatiiviseen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen, saattaa se aiheuttaa sijoittajille epäedullisia
tilanteita sekä suljetuissa että avoimissa rahastoissa rahasto-osuuksien kauppojen yhteydessä.
Haastatteluissa todettiin kokonaisten asuinkerrostalojen markkina läpinäkymättömäksi.
Asuinhuoneistojen markkinaa pidettiin haastatteluissa läpinäkyvänä. Saatavilla olevan
markkinainformaation katsottiin tukevan kauppa-arvomenetelmän soveltamista kokonaisen
asuinkerrostalon arviointiin. Kauppa-arvomenetelmän yhteydessä arvioinnissa voidaan
haastattelujen perusteella käyttää tukkualennusta. Haastattelujen perusteella tukkualennus
voidaan ymmärtää usealla eri tavalla, eikä termillä ole alalla vakiintunutta määritelmää ja
merkitystä. Tukkualennusta käytettiin haastatteluissa kuvaamaan seuraavia muunnoksia
asuntojen arvojen kokonaissummaan:





asuinkerrostalon vuokrakäytöstä aiheutuvat mahdolliset omistusasuntomarkkinaa
heikommat huoneistojen markkinoitavuusominaisuudet (vuokratalovähennys),
yksittäisten asuntojen myynnistä aiheutuvat menot, jolloin arvo muistuttaa luonteeltaan asuinhuoneistojen nettorealisointiarvoa,
prosentuualista peukalosääntövähennystä asuinkerrostalokohteen asuntojen summaarvosta ja
asuntojen arvojen summan ja koko asuinkerrostalon todennäköisimmän myyntihinnan välinen erotus.

Asuntojen arvojen summan mukaista arvoa voidaan käyttää tilinpäätösarvioinnissa ja sijoittajaraportoinnissa käypänä arvona ilman tukkualennusta. Käytännössä tässäkin toimintamallissa markkina-arvon arviointiin tulisi sisältyä kuitenkin nk. vuokratalovähennys, jos
arvioitavan kohteen ominaisuudet niin vaativat. Mahdollinen vähennys voidaan haastattelujen perusteella toteuttaa asuntotasolla niin, että asuntojen markkina-arvojen summa on
koko rahaston kiinteistövarallisuuden velaton arvo. Vaihtoehtoisesti mahdollinen vähennys
voidaan toteuttaa asunto-osakeyhtiötasolla, jolloin asuntojen arvot kuvaisivat kohteen
asuntojen ominaisuuksien arvoja tavanomaisessa omistusasuntokäytössä ja tukkualennuksella toteutettaisiin muunnos asuntojen todellista markkinoitavuutta vastaavaksi. Lopputu-
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leman tulee olla sama toteuttamistavasta riippumatta. Haastatteluissa todettiin, että vähennyksen perusteet vaihtelevat kohdekohtaisesti. Hyvällä sijainnilla sijaitsevissa, uusissa ja
uudehkoissa kerrostaloissa sijaitsevissa hyväkuntoisissa asunnoissa vuokratalovähennyksen tarpeelle ei nähty haastatteluissa juurikaan perusteita, jos asuntojen ominaisuudet vastaavat omistusasuntojen ominaisuuksia.
Haastatteluissa oli voimakas näkemys siitä, että ostaja ostaa kokonaisen asuinkerrostalon
sen tuottopotentiaalin perusteella. Markkinalla on kuitenkin havaittavissa vakiintuneiden
toimijoiden ja asuntorahastojen välillä pientä eroa sijoituksen kannalta merkitsevistä tunnusluvuista. Verrattuna ammattimaisen asuntomarkkinan vakiintuneisiin toimijoihin, asuntorahastojen edustajille on sisäinen korkokanta useammin nettotuottovaatimusta tärkeämpi
investointipäätöksen osakriteeri. Todennäköisesti suurin syy erilaiseen lähestymiskantaan
on investoinnin oletettu pitoaika, joka on etenkin suljetuissa asuntorahastoissa lähtökohtaisesti ennalta määrätty. Tällöin investointikohteen arvonnousu tulee divestoinnin kautta
nopeammin markkinan testaamaksi. Pidemmälle investointiperiodille tehtävissä sijoituksissa nettovuokratuotto ja sen ennakoitu muutos muodostavat tärkeämmän investointikohteen valintakriteerin, koska kohteen hankinnan taustalla on ajatus kiinteistösijoittamisenkin
näkökulmasta pitkäaikaisesta sijoituksesta.
Tuottoarvomenetelmällä johdetun koko asuinkerrostalon arvon ja asuinhuoneistojen summa-arvon erotuksen kasvaessa tarpeeksi suureksi, ovat lyhyempää pitoaikaa tavoittelevat
sijoittajat valmiita joustamaan nettotuottovaatimuksessaan. Arvioitsijoiden tuottoarvolaskelma ei välttämättä aina löydä täysimääräisesti hypoteettisen ostajan asuinkerrostalokohtaista asuinhuoneistojen käyttötarkoituksen konversio-option arvoa. Tuottoarvomenetelmällä tuotettu arvoestimaatti saattaa myös yliarvioida hypoteettisen myyjän halukkuutta
luopua asuinkerrostalosta, jos koko asuinkerrostalon myynnin tukkualennus kasvaa suureksi, koska asuinkerrostalon omistavalla taholla on mahdollisuus hyödyntää asuinkerrostalon konversio-option arvo myös itse kerrostalo asunnoittain myymällä.
Haastatteluosan havainnot voidaan yleistää suomalaiseen ammattimaiseen asuntomarkkinaan, koska otos haastatelluista asiantuntijoista on kattava ja eri näkökulmia edustava.
Haastattelujen tuloksia tulee tulkita ilmiötä kuvailevana informaationa. Ilmiö voi muuttaa
ilmenemismuotoaan ajan kuluessa, jolloin havainnot eivät ole enää paikkansa pitäviä.
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Osa V Yhteenveto
9

Tutkimustulokset ja johtopäätökset

Kappaleessa esitetään ensin tutkimustulokset ja johtopäätökset, jonka jälkeen ne arvioidaan. Tämän jälkeen kappaleessa käsitellään tutkimuksen luotettavuus, rajoitukset ja annetaan jatkotutkimusehdotukset.

9.1

Tutkimustulokset

Asuntorahastojen arviointipolitiikat ovat lakisääteisiä. Laki ei sääntele kuitenkaan arviointimenetelmiä, joilla asuntorahastojen kiinteistövarallisuus arvioidaan. Asuntomarkkinalla
kerrostalojen arvioinnissa käytetään pääosin kahta arviointimenetelmää: kauppa- ja tuottoarvomenetelmää. Tutkimuksen kiinteistönarvioihin pohjautuvassa arkistoanalyysissä havaittiin, että kahden eri arviointimenetelmän mukaiset asuinkerrostalojen markkinaarvoestimaatit poikkeavat toisistaan useimmiten merkittävästi. Arvoestimaattien poikkeaman suuruudella ja asuinhuoneistokohtaisella nettotuottovaatimuksella havaittiin arvioitsijoiden toteuttamissa kiinteistönarvioinneissa melko voimakas negatiivinen lineaarinen yhteys. Ajoittain arvioinneissa havaitaan suuri arvoero tuottoarvomenetelmällä arvioidun arvoestimaatin ja kauppa-arvomenetelmällä arvioitujen asuntojen arvojen summan
välillä. Tämä saattaa viestiä arvioitsijoiden kokemasta hankaluudesta arvostaa vapaarahoitteisten asuntojen konversio-option arvoa täysimääräisesti tuottoarvomenetelmää sovellettaessa.
Asuinkerrostalojen arvioinnissa ydinkysymyksenä on: tuleeko asuinkerrostalo arvioida
omana yksikkönään vai arvioidaanko kokonaisuus ikään kuin asuinkerrostalon asuntojen
portfoliona? Kansainväliset arviointistandardit eivät yksiselitteisesti ehdota kumpaakaan
tulkintaa. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardien mukaista ohjeistusta on Suomessa tulkittu
niin, että asuinkerrostalot on arvioitu huoneistoittain IFRS:n alaisessa asuntorahastossa ja
suurimmissa asuntosijoitusyhtiöissä. Suomalaisella asuntorahastomarkkinalla arvostusmenetelmien soveltaminen vaihtelee rahastomanagerikohtaisesti. Haastateltavista henkilöistä
selkeä enemmistö (16 henkilöä 18:sta) näki asuntorahastojen varallisuuden arvioinnin
asuinhuoneistokohtaisesti asunto-osakeyhtiökohtaista arvostusta parempana vaihtoehtona.
Kerrostalokohtaista arvostusta perusteltiin markkina-arvon määritelmällä, jonka mukaan
omaisuuden vaihdanta tapahtuisi arvopäivänä ja väittämällä, että suljetut rahastot joutuvat
myymään osan rahastojensa omaisuudesta kuitenkin kokonaisina kerrostaloina niiden exitvaiheen yhteydessä, jolloin osakeyhtiömuotoinen arvostus kuvastaisi todennäköisintä kokonaisen kerrostalon kauppahintaa.
Markkina-arvon määritelmän velvoite omaisuuden vaihdannalle voidaan nähdä kahdesta
eri näkökulmasta. Ensimmäisessä näkökulmassa katsotaan asuinkerrostaloa arvion kohteena, jolloin markkina-arvo on koko kerrostalon todennäköisin kauppahinta. Toisessa näkökulmassa asuinkerrostalo nähdään sen sisältämien eri tilojen portfoliona, jolloin kerrostalon markkina-arvo on sen osatekijöiden summa. Tilinpäätösarvioinnissa tai sijoittajaraportointia varten toteutetussa arvioinnissa markkina-arvon määritelmä ei velvoita myymään
kaikkia kerrostalon asuntoja ja muita tiloja sekä oikeuksia samanaikaisesti arvopäivänä
markkinaan. Markkina-arvossa ei tule myöskään määräyksien vuoksi ottaa huomioon
mahdollista usean asunnon samanaikaisesta markkinalle asettamisesta aiheutuvaa todennäköisimmän myyntihinnan laskua. Jos tällaiselle hinnanlaskulle on perusteet johdettavissa
markkinalta, se tulee kuitenkin ilmoittaa arviointilausunnossa.
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Suomalaisissa asuntorahastoissa sovelletaan sekä kauppa- että tuottoarvomenetelmää kiinteistövarallisuuden arvostamiseen. Arvostusmenetelmän valinta on kiinteistörahastolain ja
sijoitusrahastolain alaisissa rahastoissa voimakkaammin rahastomanagerin päätettävissä.
Kiinteistöpääomarahastoissa sovellettavaan arvostusmenetelmään vaikuttaa useimmin rahastomanagerin lisäksi myös rahaston oman pääoman sijoittajat. Tuottoarvomenetelmää on
sovellettu asuntorahastojen käyvän arvon arviointiin otoksessa kauppa-arvomenetelmää
harvemmin ja sillä saatuja arvoestimaatteja on pidetty konservatiivisina omaisuuden arvostuksina. Konservatiivisen arvostuksen taustalla on ajatus arvotasosta, jolla omaisuudesta
päästäisiin rahaston exit-vaiheessa eroon lähes varmasti.
Kauppa-arvomenetelmää on asuntorahastojen arvioinnissa sovellettu ilman tukkualennusta
ja tukkualennuksen kanssa. Kauppa-arvomenetelmällä arvioitaessa arvostusperuste on ollut
yksittäisien asuinhuoneistojen todennäköisimmät kauppahinnat. Tukkualennuksena on
käytetty otoksen yhdessä rahastossa historiatietoihin pohjautuvaa tietoa yksittäisten asuntojen myyntimenoista, jolloin arvostusperuste muistuttaa nettorealisointiarvoa. Tukkualennus-termillä tunnistettiin olevan ainakin neljä erilaista merkitystä ammattimaisella asuntomarkkinalla. Tukkualennuksen vaihteleva sisältö ja tulkintaperusteet ovat aiheuttaneet turhautumisen tunteita osalle markkinatoimijoista, koska arvioitsijoiden määrittämien tukkualennuksien määräytymisperusteet ovat olleet vaihtelevia ja joidenkin markkinatoimijoiden
mielestä vaikeasti perusteltavissa. Tutkimuksessa tukkualennus jaetiin neljään eri ryhmään:
vuokratalovähennykseen, myyntikuluperusteiseen tukkualennukseen, peukalosääntöön
perustuvaan tukkualennukseen ja asuinhuoneistojen summa-arvon ja tuottoarvomenetelmän erotuksen muodostamaan tukkualennukseen (tai -ylennykseen). Tämän lisäksi rahastoon oman pääoman sijoittaneilla tahoilla on mahdollisuus tehdä omia perusteltuja korjauksia rahasto-osuuksien arvoihin omassa kirjanpidossaan.
Parhaiten arviointiin soveltuva menetelmä on IVSC:n mukaan riippuvainen arvioinnin tarkoituksesta ja sen vaikutuksesta arvoperusteeseen, informaation saatavuudesta ja markkinatoimijoiden käyttämistä arvostusmenetelmistä. Asuntomarkkinalla on huomattavasti
enemmän informaatiota saatavilla asuinhuoneistojen kaupoista. Tämä edesauttaa kauppaarvomenetelmän soveltamista kerrostalojen arvostamiseen. Markkinatoimijat ostavat lähtökohtaisesti asuinkerrostaloja investointilaskelmiinsa perustuen, jolloin menetelmää heijasteleva tuottoarvomenetelmä kuvaa usein paremmin ainakin ostajan investointiarvoa.
Kerrostalojen myyjillä on kuitenkin usein tapana verrata huoneistojen summa-arvoa kerrostalon todennäköisimpää kauppahintaan, johon osittain perustuen tehdään päätös kohteen
myyntitavasta. Näin ollen markkinatoimijat käyttävät sekä kauppa- että tuottoarvomenetelmää asuinkerrostalojen arvostamisessa. Arvioinnin arvoperusteella tarkoitetaan mm.
transaktion luonnetta. Jos markkinan näkemys transaktion luonteesta on kerrostalon myynti
huoneistoittain, soveltuu kauppa-arvomenetelmä arviointiin paremmin. Jos taas markkinan
näkemys transaktion luonteesta on kerrostalon myynti kokonaisena kerrostalona, soveltuu
arviointiin molemmat arviointimenetelmät.
Koska haastattelujen perusteella selkeä enemmistö näkee asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamisen asuinhuoneistokohtaisesti kokonaista kerrostaloa parempana tapana,
olisi arviointiin parhaiten soveltuva menetelmä näin ollen asuinhuoneistojen arvostaminen
huoneistokohtaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Koska markkinalla on kuitenkin erilaisia
asuntorahastoja, rahastomanagerilla ja rahasto-osuuksien omistajilla saattaa olla perusteltu
syy käyttää rahastolleen paremmin soveltuvaa menetelmää. Arvioinnin toimeksiantaja on
kuitenkin viime kädessä taho, joka päättää arviointitavan. Tärkeää omaisuuden arvostamisen läpinäkyvyyden kannalta olisi kuitenkin, että kaikki asuntorahaston sidosryhmät olisi76

vat tietoisia ja ymmärtäisivät kiinteistövarallisuuden markkina-arvon arvostamistavan valinnan seuraukset.
Suomalaisella asuntorahastomarkkinalla havaittiin mieltymys todennäköistä kauppahintaa
matalampiin markkina-arvoihin. Mieltymyksen yhtenä ajurina on halu tuottaa luotettavaa
markkinainformaatiota sidosryhmille ja välttää ylisuurten arvonkehityslupauksien antamista oman ja vieraan pääoman sijoittajille. Myös kirjanpidollisen tappion välttäminen rahaston exit-vuonna nähtiin itseisarvona, minkä vuoksi rahastojen kiinteistövarallisuuden arvojen toivottiin olevan mielummin todennäköisen kauppahinnan ala- kuin yläpuolella.
Tutkimuksessa havaittu mieltymys konservatiiviseen asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostukseen yhdistettynä arvostusmenetelmästä riippuvaan varallisuuden arvon vaihteluun muodostaa riskin sijoittajien etujen loukkaamiselle. Riski on olemassa suljetussa
rahastossa, koska sijoittajat käyttävät kiinteistövarallisuuden arvoinformaatiota hyväkseen
allokaatiopäätöksissään. Todenmukainen arvoinformaatio edesauttaisi sijoittajien oikeisiin
tekijöihin pohjautuvien päätöksien toteuttamisen. Vaikka suljettujen rahastojen rahastoosuuksien kaupat ovat ostajan ja myyjän neuvottelujen tuloksia, käytetään niissä haastattelujen mukaan arvoinformaatiota hyväksi, jolloin hyvin konservatiivinen arvostus saattaa
olla rahasto-osuuden myyjälle epäedullinen. Suljettuja rahastoja suurempi sijoittajien etujen loukkaamisen riski on avoimissa rahastoissa, koska rahasto-osuuksia merkitään ja lunastetaan niiden substanssiarvoon pohjautuvalla hinnoittelulla. Jos avoimen rahaston substanssiarvo on konservatiivisesta arvostuksesta johtuen harhaisaa tai arvostusmenetelmästä
riippuvaista, saattaa sijoittaja sitoutua sijoitustuotteeseen, jossa on muiden riskien lisäksi
myös varallisuuden arvostusriski.
Konservatiivista arvostusta ja asuinkerrostalojen arviointiin liittyvää subjektiivista vertailukauppojen muuntamista voidaan vähentää arvioimalla asuntorahastojen kiinteistövarallisuus kauppa-arvomenetelmällä huoneistokohtaisesti, koska ajallisesti, sijainnillisesti ja
laadullisesti relevantimpaa vertailukauppainformaatiota on tällöin paremmin saatavilla.
Paremmin arvion kohdetta ominaisuuksiltaan vastaava vertailukauppainformaatio mahdollistaa tarkemman ja lähemmäksi todellista markkina-arvoa pyrkivän kiinteistönarvioinnin,
joka on erityisesti avoimissa rahastoissa elintärkeää sijoittajien etujen turvaamiseksi ja rahaston onnistuneen elinkaaren saavuttamiseksi. Sama menetelmä pätee myös suljetuissa
rahastoissa, koska se edesauttaa esim. AIFM-direktiiviinkin kirjatun oikeudenmukaisen,
asianmukaisen ja läpinäkyvän arvonmäärityksen toteuttamisessa. Lisäksi menettelytapa
noudattaisi IFRS 13:sta suositusta käyttää arvostamisessa menetelmää, jonka syötetietoja
tukee likvidimpi vertailukauppamarkkina.

9.2

Tutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti ja rajoitukset

Tutkimuksen rakennevaliditeettia (construct validity, Yin, 2003, s. 34) on lähdetty parantamaan aineistotriangulaation avulla käyttämällä tutkimuksessa kahta eri aineistoa: arviokirjoja ja asiantuntijahaastatteluita. Eri aineistot kuvaavat ilmiötä eri näkökulmista
(Alasuutari, 1999, s. 48). Rakennevaliditeetti on huomioitu myös Likert-asteikkoisilla kysymyksillä, joilla tutkittavasta ilmiöstä on saatu esille helpommin mitattavia ominaisuuksia.
Tutkimuksen sisäistä validiteettia (Yin, 2003, s. 34) parantaa tutkittavalle ilmiölle rajoituksia asettavat määräykset, direktiivit, lainsäädäntö ja toimialakäytännöt, jotka muodostavat
ilmiölle selkeän toimintakentän. Tutkimuksessa kerätty ja analysoitu materiaali voidaan
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näin ollen asettaa jo valmiiseen kontekstiin, mikä edesauttaa päätelmien tekemistä. Lisäksi
sisäistä validiteettia pyrittiin parantamaan pohtimalla ilmiöön vaikuttavia tekijöitä ja testaamalla haastattelussa esitettäviä kysymyksiä useammalla henkilöllä ennen haastattelujen
aloittamista. Sisäinen validiteetti on voinut kuitenkin vioittua tutkijan kykenemättömyydestä ymmärtää kaikkia haastateltavien antamia viestejä selvitettävästä ilmiöstä.
Tutkimus on yleistettävissä analyyttisesti suomalaisten asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen ja asuinkerrostalojen arviointiin. Tutkimuksen arkistoanalyysi on
toteutettu arviokirjojen poikkileikkaustutkimuksella, joten se ei ole sellaisenaan yleistettävissä ajassa. Samoin haastatteluissa on llaan keskusteltu haastatteluhetken tilanteesta, jolloin niiden markkinainformaatio ei ole ajassa yleistettävissä. Asuntorahastojen käyttämät
kiinteistöjen arvostuspolitiikat ja arviomenetelmät kuvastavat tutkimushetkeä ja niissä saattaa tapahtua muutoksia ajan kuluessa.
Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi ei ole tehty varsinaista erillistä tutkimusprotokollaa (Yin, 2003, s. 69), vaan se on sisältynyt tutkimussuunnitelmaan. Erillisen kattavan
tutkimusprotokollan tekemiselle ei nähty tarvetta, koska tutkimus on yhden tutkijan yhden
tapauksen sisäkkäinen tutkimus, jolloin eri tutkijoista tai eri tapauksien havainnoista johtuvia eroja ei pääse syntymään. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa arviokirjojen olemassaolo tutkimuksesta huolimatta, jolloin ne ovat todellisia tutkimuksesta riippumattomia indikaatioita markkinan arviointikäytännöistä. Haastatteluille on rakennettu proseduuri (Liite),
jonka avulla ne on onnistuttu pitämään tutkimusaiheessa kahlitsematta haastateltavan mahdollisuutta kertoa omia mielipiteitään tutkittavasta ilmiöstä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin väärinkäsityksien välttämiseksi ja suuren informaatiomäärän tehokkaan käsittelemisen
mahdollistamiseksi.
Tutkimusaihe käsittelee ilmiötä, josta on ammattimaisella asuntomarkkinalla useita mielipiteitä. Aihe on lisäksi sellainen, johon ei ole toimialan itsesääntelyn puolelta löytynyt
kaikkia osapuolia miellyttävää ratkaisua. Toimintamallit ja arviointikäytännöt hakevat vielä uomiaan, sillä asuntorahastoista ei ole vielä pitkää ja laajaa kokemusta Suomen asuntomarkkinalla. On mahdollista, että toimintamallin löytymistä hankaloittaa jokin tekijä, joka
ei ole noussut esiin tutkimuksessa.

9.3

Jatkotutkimusmahdollisuudet

Koska asuntorahastot ovat Suomessa uusi sijoitusmuoto, ei rahastojen exit-vaihetta ole
toteutettu kokonaisuudessaan vielä yhdessäkään asuntorahastossa. Tulevaisuudessa mielenkiintoinen tutkimusaihe on asuntorahastojen toteuttamat exit-strategiat, jolloin markkinalla käytetty todennäköinen kiinteistöomaisuuden divestointitapa tulee määrittämään tulevaisuudessa myös menetelmää, jolla asuntorahastojen kiinteistövarallisuus voitaisiin arvioida.
Asuntorahastojen exit-strategioiden yhteydessä olisi hyvä tutkia toteutuneiden divestointitapojen, toteutuneiden kauppahintojen ja arviointimenetelmien välistä yhteyttä. Kansainvälisesti asuinkerrostalojen hintamallien rakentamisessa on käytetty kokonaisten auinkerrostalojen vertailukauppoja. Suomessa hintamallinnuksessa tulisi huomioida myös asuinkerrostalojen tekijät, jotka ovat johtaneet asuinkerrostalon myyntiin asuinhuoneistoittain.
Alan kirjallisuudessa on esitetty, että kiinteistönarvioitsijoiden tuottoarvomenetelmän soveltaminen ei välttämättä huomioi asuinkerrostalojen huoneistojen konversio-optiota vuok-
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ra-asunnoista omistusasunnoiksi, kun konversiolle on olemassa juridinen este. Tutkimuksen arkistoanalyysiosion kauppa- ja tuottoarvomenetelmien erot ja haastattelujen lausunnot
viittaavat, että Suomessa saattaa olla vastaava ilmiö, jossa arvioitsijoiden tuottoarvomenetelmällä tuottama arvoestimaatti ei aina huomioi asuinkerrostalon konversio-optiota täysimääräisesti, jolloin eri menetelmillä tuotettujen arvoestimaattien ero kasvaa liian suureksi.
Jatkotutkimusaiheena konversio-option olemassaolo, suuruus ja optioon vaikuttavat tekijät
voisivat tuottaa lisäarvoa optioteorian hyödynnettävyydestä suomalaisella asuntomarkkinalla.
Asuntorahastojen arviointimenetelmät vaihtelevat Suomessa rahastokohtaisesti. Euroopan
parlamentilla on intressi lisätä sijoitusinstrumenttien läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistaa
instrumenttien informaatiosisältöä koko EU:n alueella. Arviointimenetelmien valinta on
kuitenkin alan itsesääntelyn tulos, eikä alalla ole tutkimushetkellä yhdenmukaista arviointimenetelmää asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden arvostamiseen. Yksi jatkotutkimusmahdollisuus onkin asuntorahastojen arviointiin käytettävät arviointimenetelmät esim. 5–
10 vuoden päästä, jolloin useampi asuntorahasto on ehtinyt toteuttamaan exit-vaiheensa ja
SRL:n sekä AIFML:n vaikutukset arviointimenetelmiin ja -politiikkoihin ovat ehtineet
vaikuttamaan markkinakäytäntöön.
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Liitteet
Päivä
Haastattelun kesto
Haastateltava

Paikka

Aika

Kysymykset asuntomarkkinasta, kiinteistöarvioinnista ja arviointimenetelmistä
1. Kummalla tilamarkkinalla toimitte enemmän, asunto vai toimitilamarkkinalla?
2. Kuinka asuntomarkkina eroaa mielestänne tomitilamarkkinasta sijoittajan näkökulmasta?
3. Millä tavoin olette tekemisissä työssänne asuntoihin sijoittavien kiinteistörahastojen kanssa?
4. Tunnistatko markkinalla jotain yleisiä ennakkoluuloja asuntosijoittamisesta?
5. Onko asuinkerrostalojen arviointi teille tuttua?
6. Mitkä tekijät vaikuttavat yleensä asuntosijoittamisen houkuttelevuuteen ammattimaisen sijoittajan näkökulmasta?
7. Kuinka pitkälle aikajänteelle vapaarahoitteiset, vuokrattavaksi suunnitellut, asuinkerrostaloinvestoinnit yleensä suunnitellaan?
8. Kuinka vaivatonta on ottaa huomioon seuraavat asiat normaalisti asuntojen arvioinnissa? (asteikko 1-5)

Markkinavuokran arviointi
Vajaakäyttöasteen arviointi
Operatiivisten kulujen arviointi
Korjauskulujen ja vuokralaisparannusten arviointi
Tuottovaatimuksen arviointi
Jäännösarvon arviointi

Vaikeaa
1 2
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

3
□
□
□
□
□
□

4
□
□
□
□
□
□

Helppoa
5
□
□
□
□
□
□

EOS
□
□
□
□
□
□

9. Kuinka vaivatonta on ottaa huomioon seuraavat asiat normaalisti toimitilojen arvioinnissa?
(asteikko 1-5)

Markkinavuokran arviointi
Vajaakäyttöasteen arviointi
Operatiivisten kulujen arviointi
Korjauskulujen ja vuokralaisparannusten arviointi
Tuottovaatimuksen arviointi
Jäännösarvon arviointi

Vaikeaa
1 2
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

3
□
□
□
□
□
□

4
□
□
□
□
□
□

Helppoa
5
□
□
□
□
□
□

EOS
□
□
□
□
□
□

10. Kuinka alla olevat menetelmät soveltuvat kokonaisten asuinkerrostalojen arviointiin? (asteikko 1-5)

Tuottoarvomenetelmä
Kauppa-arvomenetelmä

Huonosti
1 2 3
□ □ □
□ □ □

4
□
□

Hyvin
5
□
□

EOS
□
□

11. Onko edellä mainittujen menetelmien lisäksi muita arviointimenetelmiä, joita arvioinnissa
voitaisiin käyttää? Mikä / Mitkä?
12. Tuottavatko eri arviointimenetelmillä arvioidut markkina-arvot yleensä saman markkinaarvon?
13. Jos menetelmät eivät tuota samaa arvoa, mistä eri arvot saattavat johtua?
14. Kuinka paljon asuntomarkkinasta on tietoa saatavilla arviointitilanteissa? Kuinka hyvin
markkinainformaatiota on saatavilla seuraavista asioista: (asteikko 1-5)

Asuinhuoneistojen kauppahinnoista
Asuinhuoneistojen vuokrista
Asuinhuoneistojen hoitokuluista

Huonosti
1 2 3
□ □ □
□ □ □
□ □ □

4
□
□
□

Hyvin
5
□
□
□

EOS
□
□
□

15. Kuinka paljon kokonaisten asuinkerrostalojen kaupoista on markkinatietoa saatavilla? (asteikko 1-5)
Huonosti
1 2 3
□ □ □

4
□

Hyvin
5
□

16. Suosiiko saatavilla oleva informaatio jonkin tietyn arviointimenetelmän käyttöä?

EOS
□

Kysymykset asuntorahastojen kiinteistöarvioinnista
17. Tulisiko asuntorahaston kohteet arvioida eri menetelmällä tai tavalla, jos rahaston strategiana
on ostaa kokonaisten asuinkerrostalojen sijaan yksittäisiä asuinhuoneistoja?
18. Tulisiko asuntorahastojen varojen markkina-arvo arvioida asunto-osakeyhtiö- vai asuinhuoneistokohtaisesti?
19. Kun asuinkerrostalo arvioidaan kauppa-arvomenetelmällä, onko koko asuinkerrostalon
markkina-arvo yleensä sen
eri osien summa?
pienempi kuin kerrostalon osien summa?
Suurempi kuin kerrostalon osien summa?

□
□
□

20. Mihin tekijöihin perustuen asuinkerrostalon omistaja päättää myydä kohteen yksittäisinä
huoneistoina tai kokonaisena asuinkerrostalona?
21. Jos asunto-osakeyhtiöstä omistetaan useampia huoneistoja, mutta ei koko asunto-osakeyhtiön
osakekantaa, kuuluuko asuinhuoneistojen markkina-arvojen summaan tehdä tukkualennus/ylennys varoja arvostettaessa? Esim. sama omistaja omistaa 10 asuntoa 25 asunnon asuntoosakeyhtiöstä.
22. Vaihteleeko tukkualennus/-ylennyskertoimen suuruus yleensä kohdekohtaisesti asuinkerrostalon ominaisuuksien ja vallitsevan markkinatilanteen mukaisesti?
23. Tyypillinen asuinkerrostalo Espoon Matinkylässä:
- Uusi/Uudehko asuinkerrostalo Espoon Matinkylässä, etäisyys tulevasta metroasemasta
noin 700 metriä.
- Kaupan kohteena on vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön koko osakekanta
- Kohteen rakentaminen on toteutettu "normaalien" rakennusliikkeiden laadukkaiden käytäntöjen mukaisesti
- Asunto-osakeyhtiön asuinhuoneistojen keskikoko on noin 55 m2 koostuen 1h, 2h, 3h ja 4h
asunnoista.
Jos kokonaisen asuinkerrostalon kaupassa on tukkualennus/-ylennys, mikä on mielestäsi ostajan todennäköisin tukkukorjaus-vaatimus asunto-osakeyhtiön koko osakekannasta? (-/+ %)
Jos kokonaisen asuinkerrostalon kaupassa on tukkualennus/-ylennys, mikä on mielestäsi
myyjän todennäköisin tukkukorjaus-vaatimus asunto-osakeyhtiön koko osakekannasta? (-/+
%)
24. Kun asuntorahaston asuinkerrostalon markkina-arvo arvioidaan, missä järjestyksessä seuraavat vaihtoehdot tulisi toteutua (1 = mieluisin vaihtoehto, 2 = toiseksi mieluisin vaihtoehto, 3
= vähiten mieluisa vaihtoehto)
Markkina-arvo < toteutuva kauppahinta
Markkina-arvo = toteutuva kauppahinta
Markkina-arvo > toteutuva kauppahinta

□
□
□

Kysymykset asuntoihin sijoittavien kiinteistörahastojen, asuntosijoitusyhtiöiden ja luotottajien haastateltaville
25. Käytättekö asuntovarallisuuden arviointiin ulkopuolista arvioitsijaa vai arvioitteko asuntojen
arvon sisäisesti?
26. Kuinka teidän rahastoissa/yhtiössä arvioidaan asuntojen markkina-arvo? Millä menetelmällä?
27. Arvioidaanko teidän asuntovarallisuus asunto-osakeyhtiökohtaisesti vai asuinhuoneisto kerrallaan?
28. Kuinka monta kertaa vuodessa rahastonne/yhtiönne asuntovarallisuus arvioidaan?
29. Oletteko ajatellut muuttaa arviointikäytäntöjä tai -politiikkoja lähitulevaisuudessa?
30. Miksi asuntoihin sijoittavien pääomarahastojen/yhtiöiden tulee arvioida asuntoomaisuutensa?
31. Mitkä ovat asuntojen arvostamisesta saatavat hyödyt?

YHTEISTYÖSSÄ:


Suomen ensimmäisen asuntorahaston perustamisen
jälkeen, asuntorahastojen määrä on kasvanut
vuosina
2006–2014
yli
kahteenkymmeneen.
Asuntorahastojen arviointipolitiikat ja -menetelmät
kuitenkin
vaihtelevat
rahastokohtaisesti,
eikä
markkinoilla ole yhdenmukaista arviointitapaa.
Tässä tutkimuksessa havaittiin useiden toimijoiden
pyrkivän välttämään rahastojen yliarvostamista, joka
saattaa johtaa asuntovarallisuuden konservatiiviseen
arvostamiseen. Tutkimuksen tuloksista voidaan
päätellä,
että
asuntorahastojen
varallisuuden
arviointi olisi pääsääntöisesti parempi toteuttaa
tilinpäätöstä ja sijoittaja- sekä viranomaisraportointia
varten asuinhuoneistokohtaisesti, jolloin kauppaarvomenetelmä
soveltuu
tuottoarvomenetelmää
paremmin asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden
arviointiin. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että
asuntorahastojen kiinteistövarallisuuden markkinaarvo vaihtelee käytettävästä arviointimenetelmästä
riippuen.
Tämä tutkimus kuuluu osana rakennetun ympäristön
strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) RYM
Oy:n Sisäympäristö–ohjelman KISS tutkimuspakettiin.
Tutkimuspaketti keskittyy rakennetun ympäristön
arvonluonnin ja ansaintamallien kehittämiseen ja sen
veturiyrityksenä on toiminut ICECAPITAL REAM
Oy. Tämä tutkimus on toteutettu Aalto yliopiston
Kiinteistöliiketoiminnan (REB) tutkimusyksikössä
professori Seppo Junnilan ohjauksessa.



     
     
  
   
 
 


  
 
 









 






