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Asuntorahasto on verraten nuori sijoitusinstrumentti 
Suomessa. Vuosina 2006–2014 on perustettu 
29 asuntoihin sijoittavaa rahastoa. Suurin osa 
perustetuista rahastoista on lähinnä ammattimaisille 
sijoittajille tarkoitettuja kommandiittiyhtiömuotoisia 
kiinteistöpääomarahastoja. Viime vuosina markkinoille 
on tullut asuntorahastosijoitusmahdollisuuksia myös 
pienemmille sijoittajille erikoissijoitusrahastojen 
ja REIT -rahaston muodossa. Asuntorahastojen 
kysynnän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa 
asuntosijoitusten hyvä tuotto, korkotason alhaisuus, 
asuntorahastosijoituksen vaivattomuus sekä eläke-
yhtiöllä velkavivun käytön mahdollistaminen. Tällä 
hetkellä on havaittavissa, että asuntorahastojen määrän 
kasvu ja uusien managerien markkinoille tuleminen on 
taantumassa. Asuntorahastomarkkinoiden odotetaan 
lähivuosina kasvavan lähinnä rahastojen volyymin 
muodossa ja yksityissijoittajien kautta.

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.
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Tiivistelmä

Asuntorahasto on verraten nuori sijoitusinstrumentti Suomessa. Tähän mennessä on perustettu 29 asuntoihin
sijoittavaa rahastoa vuodesta 2006 alkaen. Suurin osa perustetuista rahastoista on lähinnä ammattimaisille
sijoittajille tarkoitettuja kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistöpääomarahastoja. Viime vuosina markkinoille
on tullut asuntorahastosijoitusmahdollisuuksia myös pienemmille sijoittajille erikoissijoitusrahastojen ja
REIT-rahaston muodossa. Asuntorahastot ovat saaneet markkinoiden kasvaessa paljon huomiota julkisuu-
dessa ja niiden osuus kaikista perustetuista kiinteistörahastoista on lähes puolet, mutta asuntorahastomarkki-
noita kokonaisuudessaan sijoitus- ja asuntomarkkinoiden näkökulmasta tarkastelevia tutkimuksia ei ole ai-
kaisemmin tehty.

Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia sijoitusinstrumentteja perustetut asuntorahastot ovat,
miten niiden markkinat ovat kehittyneet, minkälainen on niiden toimintakenttä markkinoilla ja mitä vaiku-
tuksia asuntorahastoilla on markkinoihin. Tutkimuksessa kartoitettiin myös asuntorahastojen tulevaisuuden-
näkymiä. Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena kirjallisuuskatsauksen, tapaustutkimuksen ja asiantunti-
jahaastattelujen avulla. Asuntorahastoista kerättiin perustiedot osittain julkisista lähteistä, osittain manage-
reilta haastattelututkimuksen ohessa tai erikseen. Haastattelututkimukseen osallistui viisi rahastomanageria
sekä viisi sijoittajaa. Haastatteluvastausten perusteella löydettiin joitakin managerien ja sijoittajien mielipi-
de- ja näkökulmaeroja. Manageripuolen edustajat näkivät asuntorahastojen markkinat ylipäänsä hieman
positiivisemmin kuin haastatellut sijoittajat.

Asuntorahastojen yhteenlaskettu kokonaispääoma on tällä hetkellä hieman yli kaksi miljardia euroa ja rahas-
tojen kokonaispääoman tavoite kohoaa yhteensä 3,3 miljardia euroon. Asuntorahastojen osuus ammattimai-
silla asuntosijoitusmarkkinoilla on kasvanut viime vuosina, vaikka asuntorahastoja pidetään yleisesti vielä
marginaalisena toimijana koko asuntomarkkinaan suhteutettuna. Asuntorahastojen rooli sijoituskentässä on
lähinnä vakauttava ja hajautushyötyä tuova, sillä asunnot koetaan turvallisina sijoitusinstrumentteina. Asun-
torahastojen kysynnän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa asuntosijoitusten hyvä tuotto, korkotason
alhaisuus, asuntorahastosijoituksen vaivattomuus sekä eläkeyhtiöllä velkavivun käytön mahdollistaminen.
Tällä hetkellä on havaittavissa, että asuntorahastojen määrän kasvu ja uusien managerien markkinoille tule-
minen on taantumassa. Asuntorahastomarkkinoiden odotetaan lähivuosina kasvavan lähinnä rahastojen vo-
lyymin muodossa ja yksityissijoittajien kautta.

Tutkimuksessa havaittiin, että asuntomarkkinoilla on vaikutuksensa asuntorahastojen toimintaan ja toisin
päin. Viime vuosina asuntorahastojen vaikutukset ovat olleet varsin positiivisia, muun muassa yhteiskunnal-
lisia ja työllistäviä vaikutuksia merkittävän vuokra-asuntotuotannon osuuden johdosta. Asuntorahastojen
uskotaan tulleen kiinteistösijoitusmarkkinoille jäädäkseen.
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Abstract

Residential funds are relatively new investment instruments in the Finnish market. 29 real estate funds in-
vesting in residential properties have been established since 2006. Most of them are private equity real estate
funds that are targeted mainly at institutional or other wealthy investors. In recent years, the market has
evolved and other forms of residential funds have been established also for smaller investors. Other forms
include REIT and special investment funds. Residential funds have received a lot of publicity in Finland and
the portion of all established funds is almost half. Despite its growth and development, the residential fund
market has not been studied as a whole from an investment and housing market point of view.

The aim of this study is to find out what kind of investment instruments residential funds are, how the mar-
ket has evolved, what kind of sphere of operations they have, and how they impact on the market. The future
prospects of residential funds were also charted in the study. In addition to residential funds, the study will
also look at the indirect real estate investment market in Finland as a whole.

The study is implemented as a qualitative study including theoretical and empirical element (case study and
interviews). The basic information of residential funds has been collected partly from public sources and
partly from the managers. Interviews were carried out by interviewing five investors and five fund managers
connected to residential funds. As a result of these interviews some minor differences can be seen between
investors and managers regarding how they see the market. In general the managers had a slightly more
positive insight into the market of residential funds.

The total gross asset value (GAV) of the residential funds exceeds two billion euros and the target GAV is
3.3 billion euros. The role of residential funds in the professional housing market has been increasing in
recent years, even though residential funds are generally seen as a minor player compared to the whole
housing market. The character of a residential fund as an investment vehicle is regarded as stable and safe.
In addition, it has a decentralizing character. Good return on residential investments, low rate levels, ease of
investment and the opportunity to use debt for institutional investors are among other factors that have had a
positive effect on residential fund market growth. It can be noted that the growth of the residential fund
market and increase in the number of new managers is stabilizing. In the near future the market growth is
mainly expected to come from increasing volumes of the funds and smaller private investors.

Housing market has effects on the residential fund market and vice versa. In recent years, the effects of resi-
dential funds have been positive on the market, for example, on employment and construction activity in the
residential sector. To conclude, it is likely that residential funds as investment instruments will remain part
of the market.
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Lyhenteet ja määritelmät

AIFM-direktiivi

AIFM-direktiivi eli direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (Alternative
Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU) sääntelee ammattimaisille sijoittajil-
le tarjottavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointia ja markkinointia. Se edel-
lyttää toimijoilta toimilupaa tai rekisteröitymistä.

Ammattimainen sijoittaja

Ammattimaisia sijoittajia ovat esimerkiksi suuret yhtiöt, vakuutusyhtiöt, eläkevakuutus-
yhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat sekä rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset. Myös muu
sijoittaja voi olla ammattimainen, mikäli se täyttää sijoituspalvelulain (747/2012) 1 lu-
vun 18 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset.

Asuntorahasto
Asuntorahastolla tarkoitetaan tässä työssä asunto-omaisuuteen suoraan sijoittavaa rahas-
toa oikeudellisesta muodosta riippumatta.

AYKL
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988)

Core
Core on INREV:n riski-tuotto -profiililuokituksen matalin luokka. Sitä käytetään ku-
vaamaan sijoitusinstrumenttia, jolla on keskimääräistä matalampi riski ja tuotto-odotus.

Divestointi
Yleisesti yrityksen kiinteän omaisuuden myyminen. Tässä työssä divestoinnilla viita-
taan kiinteistö- tai asuntorahaston kohteiden realisointiin rahaston toimintakauden lo-
pussa.

Ei-ammattimainen sijoittaja
Ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi lasketaan kaikki sellaiset sijoittajat, jotka eivät täytä
sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 18 §:n 1 momentin mukaisia ammattimaisen si-
joittajan edellytyksiä. Suurin osa yksityishenkilöistä luokitellaan ei-ammattimaisiksi
sijoittajiksi.

Exit-vaihe
Ks. irtautumisvaihe.

GAV, Gross Asset Value
Rahaston kiinteistöomaisuuden kokonaispääoman markkina-arvo.



Hallinnointiyhtiö
Hallinnointiyhtiö toimii kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston vastuunalaisena
yhtiömiehenä ja vastaa rahaston käytännön toiminnasta.

INREV
European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles.

Institutionaalinen sijoittaja
Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiö, pankki ja sijoitus-
rahasto. (Pörssisäätiö 2014)

Irtautumisvaihe
Rahaston elinkaaren vaihe, jossa sijoitukset realisoidaan.

Kiinteistörahasto
Kiinteistörahastolla tarkoitetaan tässä työssä suoraan kiinteistöomaisuuteen sijoittavaa
rahastoa sen oikeudellisesta muodosta riippumatta.

KRL
Kiinteistörahastolaki (1173/1997).

KTI
KTI Kiinteistötieto Oy on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija ja suomalaista
kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja asiantunti-
japalveluja kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueille.

Manageri
Managerilla tarkoitetaan tässä työssä rahastomanageria, joka hallinnoi kiinteistö- ja/tai
asuntorahastoja.

NAV, Net Asset Value
Rahaston nettovarallisuuden markkina-arvo eli rahaston kokonaispääoman markkina-
arvo vähennettynä rahaston käyttämän vieraan pääoman arvolla ja lisättynä muilla va-
rallisuuserillä.

Opportunity

Opportunity on INREV:n riski-tuotto -profiililuokituksen korkein luokka. Sitä käytetään
kuvaamaan sijoitusinstrumenttia, jolla on keskimääräistä suurempi riski ja tuotto-
odotus.



PTT
Pellervon taloustutkimus PTT ry tekee soveltavaa taloudellista tutkimusta ja laatii sään-
nöllisesti talousennusteita. Tutkimustoiminta kohdistuu valikoituihin kansantalouden
kysymyksiin, maa- ja elintarviketalouteen sekä metsäalaan.

RAKLI
RAKLI ry on kiinteistöalan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on muun muassa edun-
valvonta, alan toimijoiden yhteistyön edistäminen sekä kiinteistöalaan liittyvä kehitys-
toiminta.

REIT, Real Estate Investment Trust
Verotehokas kiinteistörahastomalli, jonka osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohtee-
na. Suomessa REIT-rahastotoimintaa säätelee kiinteistörahastolaki.

Sijoitusneuvosto
Suomalaisissa pääomarahastoissa tyypillinen toimielin, jonka tehtävänä on muun muas-
sa hyväksyä hallinnointiyhtiön sijoituspäätökset. Sijoitusneuvostossa voi olla sijoittajien
edustajia ja/tai hallinnointiyhtiön edustajia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. (Rouhento
2007)

Sijoitussitoumus
Yhtiömiehen antama sitoumus sijoittaa rahastoon tietty määrä pääomia. Sijoitussi-
toumukset muuttuvat rahasiirroiksi vasta pääomakutsujen toteutuessa.

Track record
Rahastomanagerin hallinnoimien rahastojen historiallinen menestys.

Vaihtoehtorahasto
Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja
hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti si-
joittajien eduksi, ja joka ei täytä sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahaston määritel-
mää. Vaihtoehtorahastoiksi luetaan pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja hedge-rahastot ja
muut vastaavat yhteisen sijoitustoiminnan muodot.

Value-added
Value-added on INREV:n riski-tuotto -profiililuokituksen keskimmäinen luokka. Sitä
käytetään kuvaamaan sijoitusinstrumenttia, jolla on keskimääräinen riski ja tuotto-
odotus.



1

Osa I Johdanto

1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta
Kiinteistösijoittaminen ja sen mahdollisuudet ovat muuttuneet Suomessa merkittävästi
viimeisen kymmenen vuoden aikana niin asunto- kuin toimitilapuolella. Epäsuorat eli
välilliset kiinteistösijoitukset erilaisten instrumenttien, kuten kiinteistöpääomarahasto-
jen, kautta ovat kasvattaneet suosiotaan ja niiden tarjonta on monipuolistunut. Kiinteis-
töpääomarahastot ovat perinteisesti saaneet sijoituksensa institutionaalisilta ja muilta
ammattimaisilta sijoittajilta. Viime vuosina kiinteistörahastosijoittamista on tarjottu yhä
enemmän myös piensijoittajille, mikä kertonee siitä, että tämänkaltaisella sijoitustuot-
teella on kysyntää myös yksityishenkilöiden keskuudessa.

Ensimmäinen kiinteistöihin sijoittava pääomarahasto perustettiin Suomessa vuonna
2005 CapMan Real Estaten toimesta. Rahasto kohdisti sijoituksensa toimistoihin, liike-
tiloihin ja logistiikkaan, ja sen sijoittajakunta koostuu kotimaisista instituutioista.

Vuonna 2006 ICECAPITAL perusti ensimmäisen pelkästään asuntoihin keskittyvän
rahaston, joka suunnattiin niin ikään kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Tällä
hetkellä markkinoilla on lähes 30 asuntoihin sijoittavaa rahastoa, joista vanhimmat ovat
jo elinkaarensa loppupäässä niin sanotussa irtautumisvaiheessa. Suora asuntosijoittami-
nen on perinteisesti ollut suomalaisten ei-ammattimaisten sijoittajien keskuudessa hel-
posti lähestyttävä ja suosittu kiinteistösijoittamisen muoto. Uudet asuntoihin sijoittavat
rahastot ovat tuoneet vaihtoehdon perinteiselle asuntosijoittamiselle ja tulevaisuudessa
tultaneen näkemään, miten uusi sijoitustuote pystyy haastamaan suoran sijoittamisen.

Kaiken kaikkiaan kiinteistöihin suoraan sijoittavia rahastoja on Suomessa KTI:n (2014)
mukaan perustettu 52. Näiden rahastojen takana on 20 eri hallinnointiyhtiötä. Sijoituk-
set kohdistuvat kiinteistösektoreittain asuntoihin, toimistoihin, logistiikkaan, tuotantoti-
loihin, liikekiinteistöihin, hotelleihin tai hoivakiinteistöihin tai näiden erilaisiin yhdis-
telmiin. Lisäksi Suomen markkinoilla on tuulivoimaan ja metsäkiinteistöihin sijoittavia
pääomarahastoja. (KTI 2014a, s. 33; Taaleritehdas 2014; OP-Pohjola 2014)

Kiinteistöpääomarahastojen lisäksi Suomen markkinoilla on muutama sijoitusrahasto-
lain mukainen erikoissijoitusrahasto ja yksi kiinteistörahastolain mukaisesti perustettu
julkisesti noteerattu kiinteistörahasto niin kutsuttu REIT-rahasto. 2010 perustettu Orava
Asuntorahasto sijoittaa suomalaisiin asuntoihin. Se listautui Nasdaq OMX Helsinkiin
ylimerkityllä osakeannilla syksyllä 2013.

Uudet kiinteistörahastot ovat tuoneet eloa viime vuosien ajan hiljaisena pysyneelle kiin-
teistömarkkinalle. Kun epävarmuus toimitilamarkkinoilla on jatkunut, ja lisäksi vuokra-
asuntojen kysyntä jatkaa kasvuaan, on asuinkiinteistöistä tullut ammattimaisille sijoitta-
jille suosittuja sijoituskohteita. Viime vuosina myös hoivakiinteistöt ovat nousseet mo-
nien sijoittajien strategioiden ytimeen. Vuonna 2013 asuinportfolioiden osuus koko
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vuoden transaktioista oli lähes samalla tasolla kuin toimistokiinteistöjen osuus. Mo-
lemmat kattoivat lähes kolmanneksen vuoden transaktiovolyymista. Aktiivisia ostajia
asuntomarkkinoilla ovat viime vuosina olleet nimenomaan uudet rahastot. (KTI 2014a,
s.39–40)

Kiinteistösijoittamisen toimintakenttä on siis muuttunut huomattavasti viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Samalla myös asuntosijoittaminen on ammattimaistunut ja toi-
saalta asuntosijoittamiseen on avautunut uudenlaisia mahdollisuuksia myös piensijoitta-
jille, sellaisillekin, joilla ei olisi varaa kokonaiseen sijoitusasuntoon.

Asuntorahastot ovat saaneet paljon julkisuutta viime vuosina. Mediassa kirjoitetaan uu-
sista rahastoista ja niiden toimintamalleista ja siitä, kuinka paljon rahastot ostavat asun-
toja rakennusliikkeiltä ja auttavat muuten asuntorakentamisen suhteen ahdingossa ole-
via rakennusliikkeitä. Koska asuntorahastot ovat uusi toimija asuntosijoitusmarkkinoil-
la, herättää se luonnollisesti kysymyksiä. Aiheesta on myös blogikirjoituksia, joista osa
on kirjoitettu kriittiseen sävyyn. Esimerkiksi Asuntoverstas Yhtiöiden hallituksen pu-
heenjohtaja Janne Vaula esittää asuntorahastojen tulleen ainakin toistaiseksi tiensä pää-
hän ja varoittelee asuntorahastojen maksavan ylihintaa kohteista kilpailun kiristyessä.
(Vaula 2014)

1.1.1 Aikaisempi tutkimus
Viime vuosina on tehty useita tutkimuksia, lähinnä diplomitöitä, joissa sivutaan Suomen
asuntorahastomarkkinaa jostain näkökulmasta. Pakkanen (2010) käsitteli diplomityös-
sään kiinteistöpääomarahastojen sijoittajaraportointia ja sen parantamista yleisesti. Leh-
tonen (2010) selvitti diplomityössään optimaalisen asuntosijoitusportfolion piirteitä.
Hjorth (2011) tutki diplomityössään kiinteistöpääomarahastojen exit-strategioita asunto-
rahaston näkökulmasta. Hall (2014) paneutui diplomityössään puolestaan asuinkerrosta-
lojen arviointiin ja arvostamiseen asuntorahaston näkökulmasta.

Tutkimuksia on siis viime vuosina tehty asuntorahastoihin liittyen muutamasta eri, mut-
ta suhteellisen kapeasta, näkökulmasta. Kirjallisuudesta puuttuu asuntorahastoja tai epä-
suorien kiinteistösijoitusinstrumenttien tämänhetkistä markkinaa kokonaisuutena käsit-
televä tutkimus. Martonen (2010) tutki diplomityössään suomalaisen kiinteistörahasto-
alan kehitystä. Tutkimuksen haastatteluosuus on toteutettu syksyllä 2008, minkä jälkeen
kiinteistörahastomarkkina on muuttunut ja kehittynyt merkittävästi.

Epäsuoran ja suoran asuntosijoittamisen tai yleisesti kiinteistösijoittamisen hyvistä ja
huonoista puolista on myös jonkin verran tutkimusta, mikä antaa osaltaan taustatietoa
epäsuoran kiinteistösijoittamisen suosion kehitykselle.
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite
Asuntorahasto on verraten nuori sijoitusinstrumentti, joka on ollut viime vuodet kovassa
nosteessa. Kirjallisuudessa ei ole liiemmin käsitelty tämän trendin syitä tai asuntorahas-
tojen roolia sijoituskentässä tai asuntomarkkinassa. Tämän diplomityön tavoitteena on
selvittää, minkälaisia sijoitusinstrumentteja asuntorahastot ovat, miten niiden markkinat
ovat muuttuneet ensimmäisen rahaston perustamisesta tähän päivään saakka ja minkä-
laiset tulevaisuuden näkymät asuntorahastoilla on markkinoiden näkökulmasta.

Tutkimuksessa tarkastellaan asuntorahastoja sekä sijoittajan että yleisimmin asunto-
markkinoiden ja epäsuoran kiinteistösijoitusmarkkinan näkökulmasta. Asuntorahastot
ovat joka tapauksessa tuoneet markkinoille uuden tavan sijoittaa asuntoihin, joten työssä
pohditaan, mitä uutta rahastot ovat tuoneet asuntosijoittamiseen, ja mitä vaikutuksia
asuntorahastoilla on ympäröiviin markkinoihin yleisesti. Niin kuin aikaisemminkin to-
dettu asuntorahastojen lisäksi markkinoille on ilmestynyt kymmenessä vuodessa lukui-
sia muihin kiinteistötyyppeihin keskittyneitä rahastoja tai muita välillisen kiinteistösi-
joittamisen instrumentteja. Tämän vuoksi tutkimuksen kirjallisuusosiossa kartoitetaan
epäsuoran kiinteistösijoittamisen mahdollisuudet Suomessa yleisesti. Haastatteluosiossa
peilataan asuntorahastojen kehitystä ja markkinoita suhteessa muihin kiinteistörahastoi-
hin.

1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus
Tutkimusongelma on paloiteltu seuraaviin tutkimuskysymyksiin ja niiden alakysymyk-
siin:

 Minkälaisia sijoitusinstrumentteja asuntorahastot ovat?
o Mikä on niiden luonne ja toimintalogiikka?
o Miten niiden markkinat ovat kehittyneet ja miten niiden odotetaan kehit-

tyvän jatkossa?

 Minkälainen on asuntorahastojen toimintakenttä markkinoilla?
o Mitä uutta asuntorahastot ovat tuoneet asuntosijoittamiseen?
o Mikä on asuntorahastojen merkitys sijoituskentässä ja asuntomarkkinoil-

la?

 Mitä vaikutuksia asuntorahastoilla on ollut tai tulee olemaan markkinoihin?

Tutkimus rajataan koskemaan suomalaisia asuntoihin sijoittavia rahastoja yhtiömuodos-
ta riippumatta. Vaikka tutkimus rajataan maantieteellisesti Suomeen, täällä tapahtunutta
kehitystä peilataan kansainväliseen lähinnä Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa ta-
pahtuneeseen kehitykseen. Tutkimuksessa käsitellään asuntorahastoja ilmiönä pääasias-
sa sijoittajan, mutta myös markkinan näkökulmasta.
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Tutkimusmenetelmät jaetaan kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laa-
dullisiin tutkimusmenetelmiin. Creswell (2014) määrittelee myös näiden menetelmien
yhdistelmän ns. sekamenetelmän, jossa hyödynnetään sekä kvantitatiivisia että kvalita-
tiivisia metodeja. Kvantitatiivisen menetelmän lähtökohtana on, että tutkimusaineistoa
on riittävästi, se voidaan asettaa taulukkomuotoon ja johtopäätöksiä voidaan tehdä tilas-
tollisen analyysin avulla. Kvantitatiivinen menetelmä ei kuitenkaan sovi läheskään
kaikkiin tutkimusaiheisiin jo pelkästään suuren aineistovaatimuksen vuoksi. Kvalitatii-
vinen menetelmä astuu esiin silloin, kun tutkijan on esimerkiksi kuvailtava jonkin ilmi-
ön luonnetta ja syitä sekä vastata kysymyksiin miten ja miksi. Kvalitatiivisessa tutki-
muksessa aineistoa tarkastellaan enemmän kokonaisuutena kuin kvantitatiivisessa tut-
kimuksessa, jossa saatetaan tutkia vain jonkin yksittäisen muuttujan tilastollista käyttäy-
tymistä. (Alasuutari 2011)

Marshall & Rossman (2006) kuvailee laadullista tutkimusta seuraavilla ominaispiirteil-
lä:

 Sijoittuu luonnolliseen maailmaan
 Käyttää monilukuisia menetelmiä, jotka ovat interaktiivisia ja humanistisia
 Keskittyy kontekstiin
 On enemminkin nuori ja kasvava kuin tiukasti etukäteen mietitty
 On pohjimmiltaan selittävä ja tulkitseva

Vaikka edellä kuvaillut laadullisen tutkimuksen ominaisuudet on mietitty humanistises-
ta näkökulmasta, on ominaisuudet yhdistettävissä mihin tahansa laadulliseen tutkimuk-
seen. Aiheen luonteesta ja uutuudesta johtuen tämä tutkimus toteutetaan laadullisilla
tutkimusmenetelmillä kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Kvanti-
tatiivisen tutkimusmenetelmän käyttö vaatisi huomattavan suuren datamäärän, eikä sitä
ole tutkittavasta aiheesta saatavissa. Tämän tutkimuksen tutkimusongelma on lisäksi
sellainen, ettei siihen voisi löytää vastauksia pelkillä kvalitatiivisilla menetelmillä, vaik-
ka validin käytettävissä olevan datan määrä riittäisikin.

Laadullisen tutkimuksen tavoite voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva, ennustava tai
näiden yhdistelmä (Hirsjärvi et al. 2009, s. 138–139).  Tämä tutkimus on luonteeltaan
selittävä ja kuvaileva tutkimus. Marshallin et al. (2006) mukaan selittävän tutkimuksen
tarkoitus on selvittää tutkittavaan ilmiöön liittyviä rakenteita ja identifioida todennäköi-
siä ja uskottavia syy-seuraussuhteita, jotka ilmiötä muokkaavat.  Kuvailevan tutkimuk-
sen ideana taas on dokumentoida ja kuvailla tutkittavaa ilmiötä.

Lisäksi asuntorahaston luonnetta sijoitusinstrumenttina ja sen toimintalogiikkaa selvite-
tään tutkimukseen sisään rakennetun tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksella
tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jonka ideana on tutkia syvällisesti yhtä tai muutamaa
kohdetta. Tapaustutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmä, jota käytetään
erityisesti fenomenologisissa tutkimuksissa tutkimuksen tavoitteen ollessa ilmiötä ku-
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vaileva. Tapaustutkimuksen tarkoitus on kuvailla tutkittavaa ilmiötä, analysoida ja tehdä
uusia havaintoja. (Creswell 2014, s.14)

Työn teoreettinen aineisto koostuu sekä suomalaisista että ulkomaisista kiinteistömark-
kinoita ja kiinteistösijoittamista käsittelevistä perusteoksista sekä useista epäsuoraa kiin-
teistösijoittamista käsittelevistä artikkeleista ja diplomitöistä. Teoreettiseen aineistoon
kuuluvat myös kiinteistörahastoja säätelevä lainsäädäntö ja siinä tapahtuneet muutokset.
Tietoja markkinoilla olevista asuntorahastoista ja muista kiinteistörahastoista kerätään
pääosin julkisista lähteistä kuten rahastomanagerien Internet-sivuilta ja lehtiartikkeleis-
ta. Tätä täydennetään managereille suunnatulla kyselyllä. Median kirjoittelua käytetään
hyväksi selvitettäessä ilmiön luonnetta sekä syitä ja seurauksia. Asiantuntijahaastattelu-
jen avulla pyritään validioimaan tutkimuksen löydöksiä ja ennen muuta löytämään uusia
näkökulmia aiheeseen. Asiantuntijahaastatteluja käytetään hyväksi myös tapaustutki-
muksessa. Haastattelut toteutetaan strukturoituina asiantuntijahaastatteluina, joissa ky-
symykset ja niiden esitysjärjestys on laadittu etukäteen. Hirsjärvi et al. (2009) luettelee
haastattelun etuja ja haittoja tiedonkeruumenetelmänä. Haastattelu on perusteltu ja hyvä
vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun kysymyksessä on vähän kartoitettu ja tuntematon
alue, halutaan sijoittaa tulos laajempaan kontekstiin, tiedetään tutkimuksen aiheen tuot-
tavan vastauksia monitahoisesti ja moniin suuntiin sekä halutaan selventää ja syventää
saatavia vastauksia ja tietoja. Nämä edellä mainitut haastattelun edut sopivat myös tä-
män tutkimuksen aiheeseen ja luonteeseen. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 205)

1.5 Tutkimuksen rakenne
Työ jakautuu neljään osioon: johdantoon, kirjallisuuskatsaukseen, empiriaan ja tutki-
muksen yhteenvetoon. Johdanto käsittää työn ensimmäisen luvun ja siinä on käsitelty
tutkimusaihe ja perusteltu tutkimuksen tarpeellisuus sekä tutkimusmenetelmät.

Kirjallisuuskatsausosiossa perehdytään aluksi kiinteistösijoitusmarkkinaan yleisesti si-
sältäen markkinan dynamiikan ja erityispiirteiden kuvailun. Seuraavaksi osiossa käy-
dään läpi epäsuoran kiinteistösijoittamisen mahdollisuudet Suomessa ja sekä tehdään
katsaus Suomen asuntomarkkinoihin ja asuntosijoittamiseen. Kirjallisuusosuuden lo-
puksi avataan asuntorahastojen markkinaa ja sen kehitystä julkisista lähteistä löytyvän
tiedon perusteella sekä esitellään asuntorahastoja koskeva lainsäädäntö.

Empiirinen osa käsittää pääkohdiltaan markkinoilla toimivien asuntorahastojen, rahas-
tomanagerien ja sijoittajaryhmien tarkemman esittelyn, tapaustutkimuksen, jossa esitel-
lään kolme erimuotoista asuntorahastoa sekä haastattelututkimuksen.

Neljännessä osassa analysoidaan ja tiivistetään tutkimuksen tulokset ja tehdään johto-
päätökset. Lisäksi tuloksien luotettavuus arvioidaan ja esitetään tutkimuksesta kumpua-
vat jatkotutkimuksen mahdollisuudet.
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Osa II Kirjallisuuskatsaus

Tässä osiossa käydään läpi tutkimusaiheen teoreettinen viitekehys lähtien kiinteistö-
markkinoiden dynamiikasta ja erityispiirteistä, suomalaisesta kiinteistösijoitusmarkki-
nasta ja kiinteistösijoittamisen eri muodoista. Tässä osiossa tehdään myös katsaus Suo-
men asuntomarkkinoihin. Kolmannessa luvussa esitellään asuntorahastojen historiaa ja
kehitystä osana epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien markkinaa sekä niiden lain-
säädännöllistä ulottuvuutta.

2 Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistöt ovat yksi tapa sijoittaa varoja muun muassa osake-, korko- ja rahastosijoit-
tamisen ohella. Kiinteistöihin voi sijoittaa perinteisesti suoraan tai välillisesti erilaisten
joko listattujen tai listaamattomien sijoitusinstrumenttien kautta.

2.1 Markkinan dynamiikka ja erityispiirteet

Kuva 1 Kiinteistömarkkinoiden osamarkkinat ja dynamiikka (Floyd et al. 2002, s. 164 mukaillen)

Kiinteistömarkkinoiden rakenne ja toiminta eroaa monilta osin muiden sijoitusmuotojen
markkinasta. Tässä luvussa käydään läpi kiinteistömarkkinan toimintatapaa sekä mark-
kinan ja sijoitusmuodon erityispiirteitä. Kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaa voidaan
jäsentää jakamalla se seuraaviin osa-markkinoihin: tilamarkkinat, kiinteistösijoitus-
markkinat ja kiinteistökehitysmarkkinat (Floyd et al. 2002, s. 164). Osamarkkinat ovat
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vaikutussuhteessa toisiinsa, mikä on yksinkertaistetusti kuvattuna yllä olevassa kuvios-
sa. Toimitilojen kysyntä on niin sanottua johdettua kysyntää eli tilakysyntä lähtee yri-
tysten toimitilatarpeista (Olkkonen et al. 1997, s. 44). Tilakysynnän ajurit vaihtelevat
kiinteistösektoreittain. Liiketilojen kysyntä on johdettu kulutuksen määrästä ja kuluttaji-
en käyttäytymisestä, toimistojen kysyntä muun muassa työpaikkojen määrästä.  Asun-
tomarkkinoilla puolestaan väestön määrä ja tulotason kehitys ovat esimerkkejä tila-
kysyntää määräävistä tekijöistä. (RAKLI 2014a)

Tarjonta eli tilakanta vaikuttaa kysynnän kanssa tilojen käyttöasteeseen ja vuokriin,
mitkä taas yhdessä vaikuttavat kiinteistöjen arvoon ja houkuttelevuuteen sijoitusmark-
kinalla. Toinen sijoitusmarkkinoihin vaikuttava asia on yleinen taloudellinen tilanne ja
pääomamarkkinoiden tila. Vuokratasojen nousu nostaa kiinteistöjen arvoja. Kun tietyllä
kiinteistöosamarkkinalla kiinteistöjen hinnat ylittävät kustannukset, sijoituskysyntä kas-
vaa, ja se antaa kiinteistökehitysmarkkinoille merkin, että lisää kannattaa rakentaa. Uu-
distuotanto kasvattaa tarjontaa, mikä luo taas uuden tilanteen tarjonnan ja kysynnän
välille. (Floyd et al. 2002, s. 163; RAKLI 2014a)

Kiinteistömarkkina toimii syklisesti ja yksi impulssi johtaa toiseen niin kuin taloudessa
muutenkin. Sykleillä on kaksi ulottuvuutta, tilamarkkinoiden sykli sekä pääomamarkki-
noiden sykli, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Olkkonen et al. 1997, s. 45).
Toimitilamarkkina on jälkisyklinen esimerkiksi siinä mielessä, että tilatarjonta reagoi
tilakysyntään verraten hitaasti. Kiinteistömarkkinoita ohjaa ympäröivän talouden lisäksi
myös yhteiskunta muun muassa lainsäädännön ja kaavoituksen keinoin. Kiinteistösijoi-
tusmarkkinat ovat vahvasti sidoksissa ympäröivään maailmaan sekä tilakysyntää mää-
rittävän reaalitalouden että rahoitus- ja pääomamarkkinoiden kautta (RAKLI 2014a).

2.1.1 Kiinteistöjen erityispiirteet sijoituskohteena
Kiinteistöillä on sijoituskohteena tiettyjä erityispiirteitä, jotka voidaan jakaa fyysisiin ja
taloudellisiin erityispiirteisiin. Fyysisiä erityispiirteitä ovat paikkasidonnaisuus, sijain-
nin ainutlaatuisuus sekä kiinteistöjen hävittämättömyys. Taloudellisiin erityispiirteisiin
kuuluvat taas kiinteistöjen niukkuus, pitkäikäisyys, muunneltavuus ja sijainnillisuus.
Markkinoihin ja sijoittamiseen liittyviä ominaispiirteitä ovat suuri yksikkökoko, alhai-
nen likvidiys, julkisen sektorin interventiot, jakautuneisuus osamarkkinoihin, informaa-
tion puutteellisuus ja julkisen markkinapaikan puuttuminen. Olkkosen et al. mukaan
julkisen markkinapaikan puuttuminen on yksi kiinteistömarkkinoiden erityispiirre. Tä-
mä pätee ainakin kaupallisten kiinteistöjen osalta, mutta asuntojen myynnin ja markki-
noinnin voidaan katsoa olevan suhteellisen julkista ja kauppapaikkojen olevan avoinna
kaikille, mutta pörssin kaltaista julkista markkinapaikkaa ei asuntomarkkinoillakaan ole.
Kiinteistöjen ainutlaatuisuudesta ja muista erityispiirteistä johtuen kiinteistömarkkinat
ovat hyvin heterogeeniset ja jakautuvat voimakkaasti myös maantieteellisiin osamark-
kinoihin. Kiinteistöt ovat luonteensa puolesta perinteisesti olleet pitkäaikaisia ja vakaita
sijoituskohteita, joilla ei haeta niin sanottuja pikavoittoja. (Olkkonen et al. 1997) Seu-
raavassa taulukossa on eritelty Hanna Kalevaa mukaillen kiinteistöjen hyviä ja huonoja
puolia sijoituskohteena. Hyvä kiinteistösijoitus tarjoaa vakaata kassavirtaa ja hajau-
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tushyötyä sekä inflaatiosuojaa sijoitussalkkuun. Kiinteistösijoituksessa voi olla myös
mahdollisuus arvonnousuun joko markkinatilanteen tai kehittämisen kautta, jolloin si-
joituksen kokonaistuotto kasvaa pelkkää kassavirtatuottoa suuremmaksi. Kiinteistösi-
joittamisessa on myös sellaisia haasteellisia piirteitä, jotka rajaavat tietyn sijoittajajou-
kon ulkopuolelle. Kiinteistösijoittaminen on pääasiassa ammattimaisten sijoittajien ja
varakkaiden yksityishenkilöiden sijoitusmuoto. Haasteita aiheuttaa muun muassa kiin-
teistön suuri yksikkökoko, jolloin kiinteistösalkun kunnollinen hajauttaminen vaatii
paljon pääomaa ja voi olla ammattimaisellekin sijoittajalle haasteellista. Kiinteistö ei ole
sijoituksena likvidi verrattuna esimerkiksi osakesijoituksiin. Kiinteistösijoituksen likvi-
diteetti riippuu paljon kohteen laadusta ja markkinasta. Jos ei verrata kiinteistösijoituk-
sia muihin sijoitusluokkiin, voidaan sanoa, että osa kiinteistömarkkinasta on kuitenkin
likvidi. Kiinteistöjen epälikvidistä luonteesta johtuen sijoitusallokaation sopeuttaminen
kiinteistöjen osalta on hidasta. Kiinteistöallokaatiota lisättäessä sopeuttamista hidastaa
myös hyvien sijoituskohteiden rajallinen tarjonta. Suora kiinteistösijoitus vaatii hallin-
nointia ja sitoo resursseja ja aiheuttaa kuluja joko ulkoistamisen tai oman hallinnoinnin
kautta. Kiinteistöjen heterogeenisestä luonteesta johtuen kiinteistöjen mitattavuus ja
vertailtavuus voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta.

KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN EDUT        KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN HAASTEET

 vakaa kassavirta
 mahdollinen arvonnousu
 kehityspotentiaali
 hajautushyöty
 inflaatiosuoja

 likviditeetti
 suuri yksikkökoko
 kiinteistösalkun hajauttaminen
 vaivalloinen hallinnointi
 allokaation hidas sopeutettavuus
 mitattavuus ja vertailtavuus

Taulukko 1 Kiinteistösijoittamisen yleiset edut ja haasteet (Kaleva H. 2014 mukaillen)

2.1.2 Kiinteistösijoituksen tuotto
Kiinteistösijoituksen kuin myös asuntosijoituksen tuotto muodostuu vuosittaisesta netto-
tuotosta, joka saadaan vähentämällä käyttö- ja ylläpitokustannukset vuokratuotosta, ja
mahdollisesta arvonmuutostuotosta. Nämä kaksi yhdistämällä saadaan kiinteistösijoi-
tuksen kokonaistuotto. Kiinteistösijoituksen nettotuottoprosentti saadaan jakamalla vuo-
sittainen nettotuotto kiinteistösijoituksen arvolla sijoitusperiodin alussa. Arvonmuutos-
tuottoprosentti lasketaan jakamalla kiinteistösijoituksen loppu- ja alkuarvon erotus al-
kuarvolla. Kokonaistuottoprosentti saadaan, kun nämä kaksi tuottoprosenttia summa-
taan. Tuotto voi joissakin tapauksissa olla myös negatiivinen, erityisesti arvonmuutos-
tuotto tietyissä toimitilasijoituksissa. Nettotuotosta käytetään muun muassa myös nimi-
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tyksiä kassavirtatuotto ja alkutuotto. Nettotuotto, arvonmuutostuotto ja kokonaistuotto
lasketaan seuraavilla kaavoilla (Hoesli & MacGregor 2000, s.33 mukaillen):

𝐼𝑅 =  𝑁𝐼𝐶𝑉
, missä 𝐼𝑅 = nettotuotto, 𝑁𝐼 = nettotuotto sijoitusperiodin 𝑡 aikana ja 𝐶𝑉 = sijoituksen
arvo sijoitusperiodin 𝑡 alussa.

𝐶𝑅 =  𝐶𝑉 − 𝐶𝑉𝐶𝑉
, missä 𝐶𝑅  = arvonmuutostuotto, 𝐶𝑉 = sijoituksen arvo sijoitusperiodin 𝑡 lopussa  ja𝐶𝑉 = sijoituksen arvo sijoitusperiodin 𝑡 alussa.𝑇𝑅 =  𝐼𝑅 +  𝐶𝑅
, missä 𝑇𝑅  = kokonaistuotto, 𝐼𝑅 = nettotuotto ja 𝐶𝑅  = arvonmuutostuotto.

Mikäli sijoituksessa käytetään myös vierasta pääomaa, on sijoittajalla mahdollisuus
saada omalle pääomalle korkeampaa tuottoa kuin sijoituksen kokonaistuotto. Tällöin
puhutaan vieraan pääoman vipuvaikutuksesta. Tämä edellyttää sitä, että koko sijoitetun
pääoman tuottokyvyn eli nettovuokratuoton pitää olla suurempi kuin vieraan pääoman
kustannukset. (Olkkonen et al. 1997, s. 163)

2.2 Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kehitys Suomessa
Kiinteistösijoittaminen Suomessa on ammattimaistunut ja kansainvälistynyt voimak-
kaasti viimeisen 10–15 vuoden aikana. Talouden käännyttyä nousuun 1990-luvun lopul-
la myös kiinteistösijoitusmarkkina alkoi elpyä ja ammattimaistua, mutta vasta 2000-
luvulla Suomen toimitilamarkkinoiden kansainvälistyttyä voidaan markkinoiden sanoa
tulleen toimiviksi ja ammattimaisiksi. Tätä ennen markkinoilla toimineet toimitilasijoit-
tajat olivat suurimmaksi osaksi rakennusliikkeitä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, eivätkä
sijoitus- ja käyttäjämarkkinat olleet eriytyneet. Tuolloin Suomessa oli vielä paljon käyt-
täjäomistajia. Suomen liittyminen Euroopan talous- ja rahaliittoon ja siirtyminen euroon
kasvatti Suomen kiinnostavuutta myös kiinteistösijoittamisen saralla ja vähensi riskiä
kansainvälisten sijoittajien silmissä sen lisäksi, että suomalainen yhteiskunta koettiin
vakaaksi ja organisoituneeksi. Kansainvälistymisen, ammattimaistumisen ja transak-
tiovolyymien kasvun myötä Suomeen on 2000-luvun aikana tullut runsaasti uusia toimi-
joita niin sijoittaja- kuin konsulttipuolella. Monet kansainväliset suuret kiinteistökonsul-
tit ovat avanneet toimiston Suomessa joko suoraan tai jonkin kumppanin kautta. (Kopo-
nen 2007)

Transaktiovolyymien ollessa huipussaan vuosina 2006 ja 2007 oli myös kansainvälisten
sijoittajien osuus transaktioista korkeimmillaan. Molempina vuosina yli puolet transak-
tiovolyymistä tuli ulkomaisten sijoittajien tekemistä kaupoista. Finanssikriisin puhjettua
vuonna 2007 transaktiomarkkina on hidastunut ja lopulta laskenut jopa 2000-luvun al-
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kupuolen tasoa alemmaksi. Viime vuosina niin kansainvälisiä kuin kotimaisia ammat-
timaisia sijoittajia ovat kiinnostaneet lähinnä riskittömät prime-kohteet pääkaupunki-
seudulla. KTI:n (2014) mukaan kansainvälisten kiinteistösijoittajien mielenkiinto Suo-
mea kohtaan on lisääntymään päin. Sijoituskysyntä kohdistuu kuitenkin vain lähinnä
pääkaupunkiseudulle. (KTI 2014b, s. 5-6)

Alla olevasta kuvasta on nähtävissä, miten ammattimainen kiinteistönomistus on Suo-
messa kehittynyt ja monipuolistunut 2000-luvulla. Taulukosta on erityisesti nähtävissä,
kuinka kiinteistösijoitusrahastot ovat tulleet markkinoille ja nousseet merkittävien toi-
mijoiden joukkoon kokoluokaltaan listaamattomien kiinteistösijoitusyhtiöiden ja listat-
tujen kiinteistösijoitusyhtiöiden väliin. Huomioitavaa on, että säätiöt ja yhdistykset ovat
olleet perinteisiä kiinteistösijoittajia Suomessa ja heillä on ollut kiinteistösijoitusomai-
suutta myös vuosina 2002–2004, toisin kuin kuva 2 antaa ymmärtää. Säätiöiden, yhdis-
tysten ja muiden toimijoiden osuudesta tai sijoitusomaisuuden määrästä kiinteistösijoi-
tusmarkkinassa ei ole KTI:n julkaisemaa tietoa vuosien 2002–2004 osalta.

Kuva 2 Kiinteistösijoitusmarkkinan rakenne Suomessa (KTI 2014c)

2.3 Suora kiinteistösijoittaminen
Suora kiinteistösijoittaminen on perinteinen kiinteistösijoittamisen muoto, jossa sijoitta-
ja omistaa suoraan juridisen kiinteistön tai kiinteistö- tai asuntoyhtiön osakkeita. Suo-
rassa kiinteistösijoittamisessa, kuten muissakin sijoitusinstrumenteissa, on sekä hyviä
että huonoja puolia. Ne voidaan osittain johtaa suoraan kiinteistön erityispiirteistä sijoi-
tuskohteena. Sijoittajan kontrolli- ja päätöksentekovastuu on yksi suoran kiinteistösijoit-
tamisen suurimpia etuja. Sijoittaja voi itse päättää muun muassa sijoitustensa hajautta-
misesta, kiinteistön vuokralaisista ja sopimuksista, kiinteistön käytöstä ja kunnossapi-
dosta sekä kehittämisestä. Oikein valittuna kiinteistö tuo vakautta sijoitussalkkuun, sillä
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sen arvon heilahtelu markkinatilanteen mukaan on hyvin maltillista tai lähes olematon-
ta. Kiinteistösijoituksia pidetään sijoitusportfolion vakauttavana, varmaa tuottoa tuova-
na ja vähäriskisenä osana osakkeiden ja muiden sijoitusmuotojen joukossa (Kare 2004,
s. 13). Kiinteistön suhteellisen korkea vakuusarvo, ja sitä kautta mahdollisuus korkean-
kin velkavivun käyttöön, on myös yksi suoran kiinteistösijoittamisen hyvistä puolista
(Hjorth 2011, s. 9).

Suoran kiinteistösijoittamisen heikkouksiksi voidaan lukea aktiivisen hallinnoinnin tar-
ve, epälikvidit ja heterogeeniset markkinat ja suuri yksikkökoko eli sijoittaminen vaatii
suhteellisen paljon pääomaa (Kare 2004, s. 12–14). Suora kiinteistösijoittaminen ei siis
ole läheskään kaikkien ulottuvilla, ja vaikka olisikin, sijoitusten hajauttaminen riskien
minimoimiseksi vaatii runsaasti pääomaa ja ammattitaitoa. Suorien sijoitusten vaativa
hallinnointi ja sijoitusten hajauttamisen rajalliset mahdollisuudet ovat painavia tekijöitä,
jotka tekevät epäsuorasta sijoittamisesta houkuttelevan vaihtoehdon.

2.4 Epäsuora kiinteistösijoittaminen
Epäsuoralla eli välillisellä kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan arvopaperistettua omis-
tamista, jossa omistetaan kiinteistöjä omistavan instrumentin osakkeita tai osuuksia sen
sijaan, että omistettaisiin kiinteistö tai osakkeet suoraan itse. Erilaisia epäsuoria kiinteis-
tösijoittamisen instrumentteja on kehitetty vastaamaan suoran sijoittamisen ongelma-
kohtiin ja markkinoiden tarpeisiin. Epäsuoran sijoittamisen mallit ovat levinneet Euroo-
pasta ja Yhdysvalloista Suomeen vähitellen viimeisten vuosikymmenten aikana.

2.4.1 Epäsuoran kiinteistösijoittamisen edut
Suoran kiinteistösijoittamisen yleisistä ongelmista johtaen voidaan epäsuoran kiinteistö-
sijoittamisen etuja argumentoida seuraavasti:

 epälikvidi  erityisesti listattuja instrumentteja helppo myydä ja ostaa
 suuri yksikkökoko  sijoittajaksi pääsee pienemmällä pääomalla
 salkun hajauttamisen ongelmat  instrumenttien suuret salkut usein hyvin

hajautettuja
 vaivalloinen hallinnointi  ammattilainen hoitaa hallinnoinnin sijoittajan

puolesta
 mitattavuus ja vertailtavuus  listattujen tai muiden yleisölle avoimien

instrumenttien mitattavuus ja vertailtavuus hyvä

Kaikki edellä mainitut epäsuoran kiinteistösijoittamisen edut eivät sellaisenaan toteudu
kaikissa epäsuoran sijoittamisen muodossa. Seuraavissa alakappaleissa käsitellään eri-
laisia epäsuoran kiinteistösijoittamisen instrumentteja ja niiden ominaisuuksia.

2.4.2 Epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien jaottelu
Epäsuora kiinteistösijoitus on mahdollista tehdä joko listattuun tai listaamattomaan inst-
rumenttiin. Listatut kiinteistösijoitusinstrumentit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
eli listatun instrumentin osakkeita voi vapaasti ostaa ja myydä pörssissä. Listaamattomat
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kiinteistösijoitusinstrumentit keräävät pääomia yksityisesti eikä niillä ole tiettyä julkista
markkinapaikkaa. (Kare 2004, s. 12)

Kiinteistösijoitusinstrumentit voidaan jakaa Hudson-Wilson et al. (2003) mukaan kah-
teen luokkaan myös sen mukaan, onko kyseessä oman pääomanehtoinen instrumentti
vai niin sanottu velkainstrumentti. Nämä kaksi luokittelua yhdistämällä saadaan aikaan
nelikenttä, jossa kiinteistösijoitusinstrumentit on jaettu neljään eri luokkaan pääoman
muodon ja julkisuuden mukaan. Myös suoralla kiinteistösijoittamisella on paikkansa
tässä luokittelussa, mutta suoraa kiinteistösijoittamista tarkastellaan tässä enemminkin
näkökulmasta, miten ja miksi sijoittajat ovat siirtyneet suorasta sijoittamisesta epäsuo-
riin instrumentteihin. Taulukossa 2 esitellään Hudson-Wilsonin mallin mukaisesti jao-
teltuna epäsuoran kiinteistösijoittamisen instrumentit, joita esiintyy Suomessa. Listatulla
sijoitusinstrumentilla tarkoitetaan tässä varsinaisesti pörssissä listattujen instrumenttien
lisäksi myös muita yleisölle avoimia sijoitusinstrumentteja, kuten erikoissijoitusrahasto-
ja.

Taulukko 2 Suomessa esiintyvien kiinteistösijoitusinstrumenttien jaottelu (Hudson-Wilson et. al. 2003; Fal-
kenbach & Kiehelä 2008 mukaillen)

2.4.3 Listaamattomat instrumentit
Tämän työn tarkastelun kohteena on kiinteistöihin, erityisesti asuntoihin, sijoittavat lis-
taamattomat pääomasijoitusinstrumentit, sillä niiden markkinat ovat muuttuneet merkit-
tävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 2005 lähtien on perustettu yli 60
kiinteistöpääomarahastoa ja rahastomanagereja on laskutavasta riippuen noin 20. Pel-
kästään vuonna 2013 perustettiin kymmenkunta uutta rahastoa. (Kaleva & Soutamo
2013, s. 52–55)
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LISTAAMATTOMAT KIINTEISTÖRAHASTOT

Kiinteistörahasto on yleisnimitys Suomessa toimiville lukuisille listaamattomille lähin-
nä kommandiittiyhtiömuotoisille kiinteistöpääomarahastoille, joita alun perin perustet-
tiin institutionaalisten sijoittajien tarpeeseen. Rahastojen kysyntä institutionaalisten si-
joittajien keskuudessa pohjautuu osittain lainsäädäntöön. Vakavaraisuussäännökset ra-
joittavat eläkevakuutusyhtiöiden velkavivun käyttöä suorissa kiinteistösijoituksissa.
Pääomarahastosijoittamisen avulla eläkeyhtiöt voivat nauttia velkavivun tuomasta oman
pääoman tuoton kasvusta. Muita tärkeitä kiinteistörahastosijoittamisen ominaisuuksia,
jotka koskevat yleisesti kaikkia sijoittajia, ovat Martosen (2010) mukaan muun muassa
oman pääoman rajallisuus, hajautushyöty, hallinnoinnin vähentäminen ja asiantunte-
vuuden puuttuminen. (Kaleva & Soutamo 2013, s.52–55; Martonen 2010, s. 42–43)

Hallituksen esityksen (202/2014) mukaan esitetään velkavivun väliaikaista sallimista
tietyin edellytyksin eläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiöiden toteuttamissa suorissa asun-
tosijoituksissa. Tämän tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa. Luotonottomahdol-
lisuus olisi esityksen mukaan käytettävissä kolme vuotta. (HE 202/2014)

Asuntoihin sijoittavista kiinteistörahastoista käytetään Suomessa yleisesti nimitystä
asuntorahasto riippumatta rahaston oikeudellisesta tai hallinnollisesta muodosta. Inves-
tors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV), Euroopan listaamattomien kiinteis-
tömarkkinoiden yhdistys, määrittelee myös infrastruktuurirahastot yhdeksi listaamatto-
mien kiinteistörahastojen erityistyypiksi. Infrastruktuurirahastot ovat infrastruktuuri-
hankkeisiin, kuten teihin, siltoihin ja sairaaloihin, sijoittavia kiinteistörahastojen tyyppi-
siä rakenteita. Rajanveto kiinteistörahaston ja infrastruktuurirahaston sekä perinteisen
pääomarahaston välillä voi tosin välillä olla vaikeaa (INREV 2012). Suomessa on tällä
hetkellä ainakin kaksi tuulivoimaan sijoittava rahastoa, jotka voidaan tämän mukaan
luokitella infrastruktuurirahastoiksi.

INREV listaa ja määrittelee lisäksi muutamia epäsuorien listaamattomien kiinteistösijoi-
tusinstrumenttien erityisiä rakenteita:

 Joint venture: Yhteissijoitusjärjestely, jossa sijoittaja yhdessä kumppaninsa,
esimerkiksi rahastomanagerin tai operaattorin, kanssa investoi tiettyihin kiinteis-
töihin yhteisen strategian mukaisesti. Sijoituksen hallinnointi on ulkoistettu ma-
nagerille, joka usein itsekin sijoittaa samoihin kohteisiin, muuten joint venture -
järjestely on sijoittajan kannalta hyvin lähellä suoraa sijoittamista.

 Club deal: Yleensä käsitteellä tarkoitetaan rahastoa, jonka sijoittajamäärä on ra-
jattu, ja jolla on usein normaaleja rahastoja tiukemmin rajattu strategia. Sijoitta-
jia voi olla esimerkiksi 2-5 ja ne ovat tyypillisesti suuria sijoittajia. Club dealissa
sijoittajilla on yleensä normaaleja rahastoja suurempi panostus ja kontrolli rahas-
ton hallinnointiin.

 Co-investment: Rahastot voivat tarjota sijoittajilleen myös mahdollisuutta si-
joittaa rahaston kanssa yhdessä suoraan tiettyyn kiinteistöön tai kiinteistöihin.
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Ensisijaisesta oikeudesta co-investmentiin ja näiden sijoitusten ehdoista sovitaan
yleensä jo rahaston sijoitussopimuksessa.

 Separate mandates/ multi-manager: Sijoittaja voi antaa managerille mandaa-
tin sijoittaa tietyn määrän pääomiaan sovitun strategian mukaisesti. Tällöin pu-
hutaan separate account ja multi-manager -mandaateista. Ensimmäisessä tyypis-
sä sijoitukset voivat kohdistua joko suoriin tai epäsuoriin instrumentteihin. Jäl-
kimmäinen sisältää tyypillisesti vain rahastosijoituksia.

 Rahastojen rahasto (fund of funds): Kiinteistörahastojen rahasto sijoittaa va-
ransa kiinteistörahastoihin sovitun strategian mukaisesti. Rahastojen rahasto on
yhteissijoitusinstrumentti. Siinä on mukana useita sijoittajia.

Kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistöpääomarahastot ovat lähellä pääomasijoittamista
erityisesti lainsäädännöllisessä mielessä. Keväällä 2014 muuttunut alaa koskeva lain-
säädäntö on tuonut myös kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistöpääomarahastojen hal-
linnointiyhtiöiden toimintaan lisää sääntelyä, mitä käydään läpi kohdassa 3.2.

LISTAAMATTOMAT KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖT

Listaamattomien kiinteistörahastojen lisäksi epäsuora kiinteistösijoittaminen on mah-
dollista omistamalla osuus listaamattomasta kiinteistösijoitusyhtiöstä. Kiinteistösijoi-
tusyhtiöllä tarkoitetaan kiinteäpääomaista osakeyhtiötä, jonka päätoimialana on omistaa
ja hallita kiinteistöjä tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Institutio-
naaliset sijoittajat ovat suurin yksittäinen ryhmä listaamattomien kiinteistösijoitusyhti-
öiden kuten VVO:n ja SATOn osakkeenomistajina. Listaamattomien kiinteistösijoitus-
yhtiöiden yhtenä heikkoutena verrattuna listattuihin yhtiöihin voidaan pitää likviditeet-
tiä, eli osakkeiden osto ja myyminen ei ole yhtä helppoa kuin pörssissä listattujen osak-
keiden.

2.4.4 Listatut instrumentit
Listaamattomien instrumenttien vastakohta on listatut eli julkisesti noteeratut kiinteistö-
sijoitusinstrumentit, joihin kuuluvat listatut kiinteistösijoitusyhtiöt, REIT-rahastot, kiin-
teistöjohdannaiset kuten kiinteistöfutuurit sekä kiinteistöluottoihin perustuvat arvopape-
rit, joita käsitellään tarkemmin kohdassa 2.4.5. Tässä kohdassa esitellään Suomessa
esiintyvät listatut oman pääomanehtoiset kiinteistösijoitusinstrumentit, jotka on listattu
Taulukon 2 nelikentässä oikeassa yläkulmassa.

Kiinteistöfutuureja, jotka ovat joko noteerattuihin kiinteistösijoitusinstrumentteihin tai
tyypillisemmin suorien kiinteistösijoitusten tuottoinformaatioon perustuvia indeksifu-
tuureja, ei esitellä tässä työssä tarkemmin, sillä niitä ei Suomessa ole. Futuurien ideana
on, että sijoittaja voi hyötyä kiinteistömarkkinoiden muutoksista ilman varsinaisia sijoi-
tuksia kyseisille markkinoille. (Kaleva & Niinimäki 2003, s. 12; HE 77/1997, kohta 1.3)
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LISTATUT KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖT

Suomalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden historia alkaa 1980-luvulta. Ensim-
mäinen listautuminen Helsingin pörssiin tapahtui 1985, mutta vasta kaksi vuotta tämän
jälkeen listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden markkina lähti kunnolla käyntiin, kun yh-
deksän yhtiötä listautui. Suomen kiinteistömarkkinat elivät tuolloin muutenkin kukois-
tusaikaa, sillä rahoitusmarkkinat olivat juuri vapautuneet. Kiinteistöyhtiöiden listautu-
minen oli kuumimmillaan 1980-luvun lopussa, ja listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä oli
tuolloin pörssissä yli kaksinkertaisesti tähän päivään verrattuna, mikäli rakennusliikkei-
tä ei lasketa mukaan. 1990-luvun alun lama kuitenkin verotti listattujen kiinteistöyhtiöi-
den määrää ja lisäksi kolme yhtiötä fuusioitui yhdeksi. Tänä päivänä Suomessa toimii
neljä Helsingin pörssissä eli Nasdaq OMX Helsingissä listattua kiinteistösijoitusyhtiötä
(Sponda Oyj, Citycon Oyj, Technopolis Oyj ja Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj), jois-
ta kaikki ovat listautuneet ennen 2000-lukua, Technopolis Oyj viimeisenä vuonna 1999.
Julius Tallberg Oyj ja Intervanti Oyj ovat hakeutuneet pois pörssistä vuosina 2010 ja
2012. Tämän lisäksi Suomen Säästäjien Kiinteistöt (SSK) Oyj:n osakkeista on tehty
julkinen ostotarjous Maakunnan Asunnot Oy:n toimesta. (Falkenbach & Kiehelä 2008;
Julius Tallberg 2014; Intervanti 2012; SSK 2014)

Julkisesti noteerattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden joukossa on siis tapahtunut muutoksia
viimeisen viiden vuoden aikana. Tosin pääoman määrä on kasvanut huomattavasti ja
merkittävimpien listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden Sponda Oyj:n, Citycon Oyj:n ja
Technopolis Oyj:n yhteenlaskettu kiinteistöomaisuuden arvo oli arviolta 5,6 miljardia
euroa vuonna 2013 (KTI 2014c). Kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittaminen on mahdollis-
ta myös kiinteistösektoriin sijoittavien sijoitusrahastojen kautta. Näissä rahastoissa pää-
paino on ulkomaisissa kiinteistösijoitusyhtiöissä ja REIT-rahastoissa. Suomessa kehi-
tyksen ja suosion kohteena ovat 2000-luvulla olleet julkisten kiinteistösijoitusyhtiöiden
sijasta erilaiset kiinteistörahastot.

Tähän saattaa olla ainakin osittain syynä julkisten kiinteistösijoitusyhtiöiden yleisesti
tiedossa olevat ongelmat. Yhtenä yleisenä ongelmana pidetään sitä, että kiinteistösijoi-
tusyhtiöiden osakkeiden arvot korreloivat liikaa muun osakemarkkinan kanssa, jolloin
kiinteistösijoittamisen perinteinen etu, vakaus suhteessa markkinamuutoksiin ja muihin
sijoitusluokkiin, menetetään. Toinen merkittävä ongelma on kiinteistösijoitusyhtiön
tulojen kaksinkertainen verotus. Lisäksi kiinteistöyhtiöt kärsivät niin sanotusta NAV-
discount-ongelmasta, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa kiinteistösijoitusyhtiön osakkei-
den yhteenlaskettu arvo jää huomattavasti pienemmäksi kuin kiinteistösijoitusyhtiön
nettovarallisuuden laskennallinen arvo on. (Kaleva & Niinimäki 2003, s.10–11 ja s. 44;
Hjorth 2011, s. 89)
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REIT-RAHASTOT

REIT (Real Estate Investment Trust) on alun perin Yhdysvalloissa 1960-luvulla luotu
verotehokas kiinteistörahastomalli, joka on sittemmin levinnyt muun muassa Euroop-
paan. REIT-rahastot sijoittavat suoraan kiinteistöomaisuuteen, ja niillä on erilaisia stra-
tegioita sijoitusfokuksessa olevien kiinteistösektorien suhteen. REIT-mallin mukaiset
rahastot ovat yritystasolla verovapaita, mutta niiden toiminta on varsin säänneltyä. Esi-
merkiksi osingonjakovelvoite on 75–90 % tuloksesta, riippuen kunkin maan lainsää-
dännöstä. Usein REIT-malleihin liittyy sääntelyä myös liiketoiminnan ja vieraan pää-
oman käytön osalta. Useissa maissa, kuten Suomessa, REIT-mallisten rahastojen tulee
olla julkisen kaupankäynnin kohteena. (RAKLI 2014b)

REIT on osakeyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osakkeita voi ostaa ja myy-
dä julkisesti eli käytännössä osakkeiden kauppapaikkana toimii pörssi. REIT-rahastojen
toimintaa säätelevät Suomessa Kiinteistörahastolaki (1997/1173) sekä Laki eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
(299/2009). Vasta niin sanotun veronhuojennuslain astuttua voimaan vuonna 2010 on
REIT-muotoisten rahastojen perustaminen tullut Suomessa ylipäätään kannattavaksi.
Vuonna 1997 säädetty Kiinteistörahastolaki ei siis ollut verotusongelman vuoksi riittä-
vän houkutteleva REIT-mallisen kiinteistörahaston perustamiselle. Kiinteistörahastolain
ongelmakohtiin puututtiin valtion tasolla, kun Valtionvarainministeriö asetti vuonna
2004 työryhmän miettimään kiinteistörahastolain kehittämistä, sillä kiinteistösijoitus-
markkinoiden kehittäminen nähtiin sekä kansallisesti että kansainvälisellä tasolla erit-
täin merkittäväksi asiaksi. (Harju et al. 2006)

Heti veronhuojennuslain voimaantultua Suomessa perustettiin ensimmäinen ja toistai-
seksi ainoa kiinteistörahastolain mukainen REIT-rahasto, Orava Asuntorahasto, joka
listautui Helsingin pörssiin syksyllä 2013. Orava Asuntorahasto sijoittaa asuntoihin,
jotka sijaitsevat yhtiön sijoitusstrategian mukaisesti eri puolella Suomea tällä hetkellä
23 eri kaupungissa. Vuoden 2013 lopulla yhtiö omisti vajaat 800 sijoitusasuntoa. (Orava
Asuntorahasto 2014) REIT-muotoisen rahaston lainsäädäntöä käydään tarkemmin läpi
kohdassa 3.2.2 ja Orava Asuntorahaston toimintalogiikkaa tapaustutkimuksen muodossa
kohdassa 4.4.

2.4.5 Vieraan pääoman instrumentit
Vaikka suomalainen kiinteistösijoitusmarkkina on kehittynyt ja kansainvälistynyt huo-
mattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, erityisesti vieraan pääomanehtoiset inst-
rumentit eivät ole kovin tunnettuja Suomessa verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin,
missä kiinteistöluottoihin perustuvien sijoitusinstrumenttien markkinat olivat suuret
vuonna 2007 alkaneeseen finanssikriisiin asti. Yhdysvalloissa asuntoluottojen jälki-
markkinan juuret ovat 1960-luvulla, mistä lähtien markkinat kehittyivät ja kasvoivat,
kunnes vuonna 2007 nämä asuntoluotoista kootut velkakirjat ynnä muut johdannaisin-
strumentit olivat osaltaan aiheuttamassa finanssikriisin puhkeamista. Pakkaamalla ja
arvopaperistamalla asuntoluottoja ja myymällä näin syntyneitä sijoitusinstrumentteja sai
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alkuperäinen luotonantajapankki lisää pääomaa uusien lainojen antamiseen. Tällä taval-
la myös parannettiin asuntoluottokysynnän ja pääomien maantieteellistä kohtaamista
sekä kehitettiin uusi sijoittamisen muoto muun muassa perinteisen eläkesäästämisen
rinnalle. Tällaisen joukkovelkakirjainstrumentin tuotto on sidottu vakuutena olevien
kiinteistöluottojen riskitasoon sekä niiden korkojen ja pääomien takaisinmaksuun.
(Brueggeman & Fisher 2008, s.554–555; Sokala Taloussanomat 13.9.2009; RAKLI
2014c).

Katetut joukkolainat (CB:t, engl. covered bonds)  ovat matalan riskin sijoitusinstru-
mentteja, joiden luottoluokitukset ovat korkeita ja sijoitustuote on standardisoitu Euroo-
pan tasolla. Niiden vakuutena on yleensä kiinteistövakuudellinen luotto, yleensä asunto-
luotto. Suomessa on kiinnitysluottoihin pohjautuvien vakuudellisten instrumenttien eli
katettujen joukkolainojen ainakin kolme aktiivista liikkeellelaskijaa: Aktia kiinteistö-
kiinnitysluottopankki, OP kiinnitysluottopankki ja Nordea pankki Suomi. Ensimmäiset
katetut joukkolainat eli CB:t laskettiin liikkeelle 2004, minkä jälkeen niitä laskettiin
liikkeelle melko tasaisesti yhdestä kahteen miljardiin euroon vuosittain. Vuonna 2010
liikkeelle laskettujen katettujen joukkolainojen määrä kasvoi huomattavasti, kun uusi
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) sai lainvoiman 1.8.2010. Vuonna
2014 katettujen joukkolainojen kanta on Suomessa lähes 30 miljardia euroa. (Lehmus-
virta Kauppalehti 24.5.2014)

Markkinoilla on myös vakuudettomia kiinteistöluottoihin pohjautuvia joukkovelkojakir-
joja. Joukkovelkakirjalainat voivat siis olla vakuudettomia tai vakuudellisia eli katettuja.
Kiinteistö- ja rakennusalalla erilaisia joukkovelkakirjajärjestelyjä rahoituksessaan ovat
viime vuosina hyödyntäneet muun muassa Sponda, Citycon, Technopolis, VVO ja Sato.
Myös Hypoteekkiyhdistys rahoittaa asuntoluototustaan erilaisin joukkovelkakirjain-
strumentein. (RAKLI 2014c)

Katettujen joukkolainojen lisäksi on olemassa kiinnitysluottoihin pohjautuvia arvopape-
reita (MBS, engl. mortgage-backed securities), joita ei tosin ole Suomen markkinoilla
ainakaan tällä hetkellä. Sijoitusta tällaisiin kiinteistöluottoihin perustuviin instrument-
teihin ei voida kuitenkaan suoraan rinnastaa kiinteistösijoittamiseen, vaan kyseessä on
enemminkin korkoinstrumentin erityispiirre. Sijoitukset perustuvat pankkien antamiin
luottoihin, joissa kiinteistöt ovat vakuutena, ja jotka pankki on salkuttanut. Niiden ar-
vonmuodostus ei ole samanlainen kuin suorassa kiinteistösijoittamisessa. (Rouhento
2007, s. 39)

Listaamattomiin vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin kuuluvat taloudellisten
instituutioiden kiinnitysluotot eli pankkien ja muiden organisaatioiden myöntämät kiin-
teistövakuudelliset lainat sekä rahastojen ja muiden instrumenttien kiinnitysluotot. Pää-
omarahastoja, jotka sijoittavat kiinteistövakuudellisiin luottoihin Suomessa, ei markki-
noilla vielä ole.
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2.4.6 Epäsuoran kiinteistösijoittamisen riskit
Edellä on esitelty epäsuoran kiinteistösijoittamisen mahdollisuuksia sekä kuvattu ja pe-
rusteltu kehitystä lähinnä epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien hyvien puolien
kannalta. Niin kuin sijoittamiseen ylipäänsä myös epäsuoriin instrumentteihin liittyy
omat riskinsä. Kenties merkittävin riski on sijoittajan oman päätöksentekomahdollisuu-
den rajoittuminen, kun kohteiden hallinnointi sekö osto- ja myyntipäätösten teko on
hallinnointiyhtiön käsissä. Tällöin voidaan puhua myös henkilöriskistä eli rahastoa hoi-
tava ammattitaitoinen henkilöstö on avainasemassa sijoitusten onnistumisen ja sijoitta-
jan tuoton kannalta. (Kare 2004, s.18) Rouhennon (2007) mukaan kiinteistöpääomara-
haston hallinnointi- ja managementriskit voidaan jakaa taloudellisiin, poliittisiin ja hal-
linnollisiin sekä rahastorakenteeseen ja operatiiviseen toimintaan liittyviin riskeihin.
Tutkimuksen mukaan merkittävimmät kiinteistöpääomarahaston riskienhallinnassa
huomioon otettavat asiat ovat asianmukainen palkkiojärjestelmä, virheetön ja lupaukset
täyttävä toiminta, selkeä sopimusdokumentaatio sekä talouden ja strategian ymmärtä-
minen ja ajoitus. Toisaalta hallinnoinnin ulkoistaminen on yksi epäsuoran sijoittamisen
eduista, mutta sijoittajan on ymmärrettävä siihen liittyvät riskit. Tämän riskin taso vaih-
telee kuitenkin rahaston luonteen mukaan. Esimerkiksi erilaisissa club deal ja joint-
venture -tyyppisissä yhteissijoitusrakenteissa, joissa sijoittajia on vain pieni joukko,
voivat sijoittajat olla aktiivisemmin mukana muun muassa sijoitusstrategian luonnissa ja
jopa kohteiden valinnassa.

Listaamattomien instrumenttien yhtenä riskinä voidaan pitää myös tiedon saatavuutta ja
oikeellisuutta, sillä listaamattomien instrumenttien toiminnasta ei ole lainsäädäntöä ja
muuta sääntelyä samalla tavalla kuin listattujen yhtiöiden ja rahastojen toiminnasta.
(Pakkanen 2010, s.15) Tähän ongelmaan on tuonut helpotusta AIFM-direktiivi eli direk-
tiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäky-
vyyttä vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien kuten kiinteistöpääomarahastojen markki-
noinnissa ammattimaisille sijoittajille. Direktiiviä ja sen toimeenpanemista Suomessa
avataan tarkemmin kohdassa 3.2.4

Julkisesti noteeratuilla kiinteistösijoitusinstrumenteilla on taas omat varjopuolensa, jois-
ta voidaan mainita listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden tulojen kaksinkertainen verotus,
sijoitusosuuksien korrelaatio muun osakemarkkinan kanssa sekä niin sanottu NAV-
discount -ongelma. Julkisesti noteeratuilla osuuksilla ei käytännössä ole likviditeettiris-
kiä, mutta tietyillä muilla epäsuorilla kiinteistösijoitusinstrumenteilla, kuten kiinteäpää-
omaisilla rahastoilla, voi olla ja kiinteistöpääomarahastosijoituksia pidetään likviditee-
tiltään jopa heikompina kuin suoria sijoituksia. Rahastoilla saattaa esiintyä likviditeet-
tiongelmia rahastojen irtautumisvaiheessa, etenkin jos samanaikaisesti samassa vaihees-
sa yhteisillä markkinoilla on useita rahastoja. (Kare 2004, s.19)
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2.5 Asuntomarkkinat ja -sijoittaminen Suomessa
Tässä kappaleessa esitellään Suomen asuntomarkkinoiden ominaispiirteitä ja ominai-
suuksia sekä markkinoiden tilaa, erityisesti asuntosijoittamisen näkökulmasta.

Suomessa on arviolta 2,6 miljoonaa asuntoa, joiden yhteenlaskettu arvo noin 330 mil-
jardia euroa. Noin 40 % asunnoista on omakotitaloja ja enemmän kuin 44 % asunnoista
sijaitsee kerrostaloissa. Suomalaisen asuntokunnan keskikoko on laskenut vuosikym-
menten saatossa ja tänä päivänä jopa 41 % talouksista on yhden hengen talouksia. Toi-
nen asumiseen liittyvä trendi on pitkään jatkunut omistusasumisen ja asuntolainojen
määrän kasvu. Kotitalouksien asuntolainojen yhteenlaskettu arvo on karkeasti kolmin-
kertaistunut 15 vuodessa. Lainan määrän kasvu on kuitenkin taittunut parin viime vuo-
den aikana.  Omistusasumisen osuus väheni 1990-luvun laman seurauksena ollen 63 %
vuonna 1997. Omistusasuminen alkoi taas yleistyä 1990-luvun lopulta lähtien.  Vuonna
2012 noin 68 % prosenttia kotitalouksista asui omistusasunnoissa. Asuntovelallisten
asuntokuntien määrän kasvu on hidastunut viime vuosina ja pysynyt lähes ennallaan
vuodesta 2012 vuoteen 2013. Myös asuntovelkojen määrällinen kasvu on hidastunut
viime vuosina ja lähes pysähtynyt vuonna 2013. 2000-luvun alussa asuntovelkojen mää-
rä kasvoi keskimäärin 10 % vuosivauhtia, kunnes kasvu hidastui finanssikriisin puhjet-
tua. (KTI 2014a; Tilastokeskus 2014d)

Suomen asuntokannasta noin 31 % on vuokra-asuntoja, Helsingissä vastaavasti 47 %.
Vuoka-asuntojen markkinat käsittävät yhteensä arviolta 810 000 asuntoa, joista hieman
yli puolet, 430 000, on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja loput erilaisia tuettuja asun-
toja, joiden rahoituksen taustalla on arava- tai muu korkotukijärjestelmä. Kunnat omis-
tavat joko suoraan tai välillisesti yli puolet tuetuista asunnoista. Muita suuria tuettujen
asuntojen omistajia ovat yksityiset kiinteistösijoitusyhtiöt, joilla on erityinen yleis-
hyödyllinen status, kuten SATO, VVO ja Avara. Tosin SATO ja VVO toimivat vahvasti
myös vapaarahoitteisilla asuntomarkkinoilla. Muita suuria ammattimaisia asunto-
omistajia ovat eläkeyhtiöt kuten Varma, Ilmarinen, Keva ja LähiTapiola-ryhmä. Asun-
torahastotoimijoista ICECAPITAL on noussut merkittäväksi asunto-omaisuuden halti-
jaksi. Sen asuntosijoitusten markkina-arvo oli noin 750 miljoonaa euroa vuoden 2013
lopussa ja Suomen suurimpien kiinteistösijoittajien listalla se on pienellä erolla suurem-
pi kuin perinteinen asuntotoimija Avara. (KTI 2014a; Ylönen et al. 2013)

Kuvassa 3 on nähtävissä, miten asuntovarallisuuden omistus jakautuu Suomessa. Ku-
vaajassa on esitetty asuntovarallisuuden jakauma asuntojen määrän mukaan. Ammatti-
maisen vapaarahoitteisen asuntosijoittamisen osuus on vain 6 % koko asuntokannasta.
Piensijoittajat omistavat 10 % prosenttia koko asuntokannasta eli noin kolmannes vuok-
ra-asunnoista on piensijoittajien omistuksessa. Kuvasta on nähtävissä, että erilaisten
tuettujen vuokra-asuntojen (ARA-vuokra-asuntojen) ja julkisyhteisöjen omistamien
vuokra-asuntojen osuus kaikista vuokra-asunnoista on noin puolet. Suomessa on kehi-
tetty ARA:n toimesta omistus- ja vuokra-asumisen rinnalle erilaisia omistus- ja vuokra-
asumisen välimalleja: asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Näiden välimallimuotoisten
asuntojen määrä Suomen asuntomarkkinassa on kuitenkin suhteellisesti erittäin pieni.
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Esimerkiksi asumisoikeusasuntoja on Suomessa noin 37 000 kappaletta.  ARA, Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus, on valtion tukemaa asuntotuotantoa ohjaava ja valvo-
va taho ja on ollut mukana luomassa tuettua asuntokantaa vuodesta 1949 lähtien alun
perin nimellä Arava. Niin kutsuttu arava-tuotanto lopetettiin vuoteen 2008 mennessä.
Aravan kulta-aikaa oli 1970-luku, jolloin rakennettiin vuosikymmenessä noin 323 000
arava-lainoitettua pääasiassa omistus- ja vuokra-asuntoa. Arava-tuotanto laski voimak-
kaasti 2000-luvulla, sillä perinteinen arava-laina ei ollutkaan enää välttämättä vapaara-
hoitteista lainaa edullisempi. ARA on kehittänyt 2000-luvulla uudenalaisia korkotuki-
lainamalleja. (ARA 2014) Tuettujen vuokra-asuntojen suhteellisen osuuden voidaan
olettaa pienenevän tulevaisuudessa ammattimaisen vapaarahoitteisen asuntosijoittami-
sen muun muassa asuntorahastojen kasvattaessa sijoitusvolyymiään ja vanhojen tuettu-
jen asuntojen vapautuessa vapaille markkinoille. Lisäksi ei ole odotettavissa merkittä-
vää nousua tuettuun asuntotuotantoon lähitulevaisuudessa.

Kuva 3 Asuinvarallisuuden jakauma asuntojen määrän mukaan (KTI 2014e)

Ammattimaisista asuntosijoittajista merkittävimpiä ovat muun muassa VVO, SATO ja
eläkeyhtiöt, jotka ovat omistaneet osuuksia edellä mainituista yhtiöistä 2000-luvun alus-
ta lähtien. Myös Helsingin kaupungilla on merkittävä asunto-omaisuus. Eläkeyhtiöt ovat
mukana Suomen asuntomarkkinassa omistamalla suoraan asuinkiinteistöjä sekä epäsuo-
rasti omistamalla osuuksia asuntosijoitusyhtiöistä ja asuntorahastoista. Asuntorahastois-
ta on tullut vajaan kymmenen vuoden aikana monille institutionaalisille sijoittajille yksi
asuntosijoittamisen muoto. VVO on suurin yksittäinen vuokra-asuntojen omistaja yli
40 000 vuokra-asuntoa käsittävällä salkullaan, mikäli mukaan ei lasketa ainoastaan
ARA-vuokra-asuntoja omistavaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. SATOlla puoles-
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taan on omistuksessaan lähes 24 000 sijoitusasuntoa. Sekä VVO että SATO toimivat
myös joukkovelkakirjamarkkinoilla. VVO:n keväällä 2013 liikkeelle laskema joukko-
velkakirjalaina, jonka vakuutena on Suomessa sijaitsevia asuinkiinteistöjä, ylimerkattiin
lähes 1,5-kertaisiesti.  (VVO 2014; SATO 2014a)

Asuntosijoittaminen on muokkautunut Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana.
Alun perin asuntosijoittaminen on ollut erilaisten yhteiskunnallisten tahojen kuten kun-
tien ja kaupunkien hallinnassa. Institutionaalisten sijoittajat tulivat mukaan asuntomark-
kinaan ensimmäisenä isona ammattimaisena sijoittajaryhmänä. Asunnot nähdään sijoi-
tussalkun riskiä tasaavana allokaationa. (Huotari 2010, s. 12) Myös eläkekassoilla ja
säätiöillä on perinteisesti ollut pienimuotoista asuntosijoitustoimintaa.

Suomen asuntomarkkinat ovat hyvin eriytyneet, eri osamarkkinoilla kysynnän ja tarjon-
nan tila vaihtelee hyvinkin paljon. Asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä kauppojen suh-
teen hiljaista joka puolella, mutta erityisesti taantuvilla paikkakunnilla tilanne on vai-
kea. Pääkaupunkiseudulla ongelmana on taas pula kohtuuhintaisista pienistä vuokra-
asunnoista. Lisäksi asuntojen hinnat ovat pääkaupunkiseudulla nousseet edelleen varsin
korkealle tasolle, tosin kasvu on viime vuosina hidastunut. Koko maan laajuisesti hinto-
jen kasvuvauhti on viimeisten vuosien aikana hidastunut ja Tilastokeskuksen ennakko-
tietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet vuoden 2014 kolman-
nella neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. (HYPO 2014; Tilastokeskus 2014c)

Kuvista 4 ja 5 voidaan tarkastella asuntovuokrien ja asuntohintojen kehitystä 2000-
luvulla. Kuvaajia vertaamalla on havaittavissa, että vanhojen asuntojen hintakehitys on
ollut nopeampaa kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys tarkasteltaessa
2000-lukua kokonaisuutena. Asuntojen vahvana jatkunut arvojen nousu finanssikriisin
aikaisesta notkahduksesta alkaen on varmasti osaltaan vauhdittanut asuntorahastojen
perustamista edellisinä vuosina. Kuvista on nähtävissä pääkaupunkiseudun asuntomark-
kinoiden kehitys verrattuna koko maan asuntomarkkinoihin, erityisesti muun Suomen
hintakehitykseen, joka on ollut viime vuosina pääkaupunkiseudun kehitystä huomatta-
vasti maltillisempaa. Vuokratasojen nousun kasvuvauhti koventui vuonna 2007, minkä
jälkeen vuokrat ovat nousseet suhteellisen tasaisesti vuosittain.
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Kuva 4 Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys 2000–2013 (Tilastokeskus 2014a)

Kuva 5 Vanhojen asuntojen hintakehitys 2000–2013 (Tilastokeskus 2014b)
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Kuva 6 KTI-indeksin mukaiset kokonaistuotot kiinteistötyypeittäin 2004–2013 (KTI 2014c)

KTI Kiinteistöindeksi (KTI-indeksi) mittaa kiinteistöindeksissä mukana olevien, suori-
en kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa. KTI:n arvion mukaan indeksin tietokannassa on
mukana noin 46 % institutionaalisten ja kiinteistösijoitusyhtiöiden kiinteistökannasta.
(KTI 2014d) Kuvassa 3 on esitetty KTI-indeksin mukaiset kokonaistuotot kiinteistötyy-
peittäin vuosina 2004–2013. Kuvasta on nähtävissä, että asuntosijoitusten kokonaistuo-
tot ovat olleet vuodesta 2008 saakka selkeästi muita kiinteistötyyppejä korkeammalla
tasolla. Vuodesta 2008 alkaen on perustettu yhteensä 26 asuntorahastoa. Ensimmäiset
kolme asuntorahastoa perustettiin vuosina 2006–2007. Asuntosijoitusten keskimääräi-
nen kokonaistuotto verrattuna muihin kiinteistötyyppeihin on varmasti ollut yksi vauh-
dittava tekijä asuntorahastomarkkinan kasvussa. Asuntosijoitusten kokonaistuottoa ver-
rattuna muihin kiinteistötyyppeihin on nostanut asuntojen hyvä arvonkehitys. Kuten
kuvasta 7 on nähtävissä, asuntosijoitusten keskimääräinen nettotuotto on pysytellyt noin
5,5 prosentissa vuosien 2004–2013 aikana, kun taas arvonmuutostuotossa on ollut suu-
rempaa vaihtelua. Asuntosijoitusten arvonmuutos on kuitenkin ollut tarkastelujaksolla
jokaisena vuotena positiivinen toisin kuin toimitilapuolella.
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Kuva 7 Asuntosijoitusten KTI-indeksin mukaiset kokonaistuotot 2004–2013 jaoteltua (KTI 2014c)

3 Asuntorahastot

Asuntorahastolle kuten myöskään kiinteistörahastolle yleisesti ei ole olemassa yleispä-
tevää määritelmää. Kiinteistörahastolaissa tarkoitettuja kiinteistörahastoja ei Suomessa
ole yhtään ja saman lain tarkoittamia asuntorahastoja vain yksi, Orava Asuntorahasto.
Asuntorahastoa käytetään nimityksenä yleisesti myös kommandiittiyhtiömuotoisista
kiinteistöpääomarahastoista, jotka sijoittavat vuokra-asuntoihin. Asuntorahaston voi-
daan sanoa olevan yhteissijoitusinstrumentti, joka sijoittaa pääasiassa asuntoihin. Tätä
instrumenttia hoitaa rahastomanageri sijoittajilta saatavia palkkioita vastaan. Rahaston
hoitamiseen kuuluu muun muassa sijoituskohteiden hankinta, rahoituksen hoitaminen,
kohteiden hallinnointi tai käytännössä useasti hallinnoinnin ulkoistaminen ja kohteiden
myynti rahaston elinkaaren aikana, pääasiassa irtautumisvaiheessa. Kappaleessa 2.4.3.
esiteltiin erilaisien epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien rakenteita. INREV:n mää-
ritelmän mukaan listaamaton kiinteistörahasto on ulkopuolisen rahastomanagerin hal-
linnoima rakenne, jossa on vähintään kolme eri sijoittajaa, ja jonka pääomia sijoitetaan
kiinteistövarallisuuteen ennalta määritellyn strategian mukaisesti. Rahastot voivat olla
joko kiinteäpääomaisia ja suljettuja tai vaihtuvapääomaisia ja avoimia. Niiden juridinen
rakenne voi vaihdella, mutta Suomessa listaamattomat kiinteistörahastot ovat poikkeuk-
setta yhtiömuodoltaan kommandiittiyhtiöitä. Osa suomalaisista asuntorahastoista muis-
tuttaa rakenteeltaan ennemminkin club deal -rakennetta, joissa sijoittajia on vain muu-
tamia ja sijoittajilla normaalia suurempi yhteys rahaston hallinnointiin ja strategiaan, tai
joint venture -rakennetta, jossa tyypillisesti myös rahastomanageri sijoittaa hallin-
noimaansa rahastoon yhdessä sijoittajan kanssa.
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3.1 Historia ja kehitys
Ensimmäiset asuntorahastot on perustettu pääasiassa institutionaalisia sijoittajia varten.
ICECAPITAL perusti ICECAPITAL Housing Fund I Ky -rahaston vuonna 2006. Ra-
haston sijoittajat koostuvat kotimaisista instituutioista. Seuraavana vuonna perustettu
Asuntoturva Oy:n hallinnoima Quorum Asuntoturva I Ky suunnattiin puolestaan yksi-
tyishenkilöille. Vuonna 2007 ICECAPITAL perusti toisen rahastonsa, Pietarin asunto-
markkinoille sijoittavan institutionaalisille sijoittajille suunnatun asuntorahaston. Muut
samalla vuosikymmenellä perustetut rahastot olivat niin ikään kotimaisille institutionaa-
lisille sijoittajille suunnattuja.

Vuodesta 2010 lähtien asuntorahastojen tarjonta on monipuolistunut. Muun muassa
pörssiin listatun Orava-rahaston lähtölaukaus sai alkunsa silloin ja Taaleritehdas perusti
kolme ensimmäistä asuntorahastoansa. Rahoituslaitokset tulivat kunnolla mukaan asun-
torahastomarkkinaan vuosina 2012–2013, mihin mennessä LähiTapiola, Pohjola sekä
Ålandsbanken olivat perustaneet omia asuntorahastoja sekä muihin kiinteistötyyppeihin
sijoittavia kiinteistörahastoja. Myös kaksi sijoituspalvelutaloa on perustanut omat ylei-
sölle suunnatut kiinteistörahastonsa, FIM asuntoihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston
ja Finnreit hoivakiinteistöihin keskittyneen erikoissijoitusrahaston, joka on yrityskaup-
pojen seurauksena nykyään eQ:n hallinnoima.

Kuva 8 Perustettujen kiinteistörahastojen sijoituskohteet 2005–2014 (KTI 2014a, s. 33; kysely managereille)

Asuntorahastojen lisäksi myös toimitilarahastojen tarjonta on lisääntynyt ja monipuolis-
tunut. Kuvasta 8 on tosin nähtävissä, että viime vuosina pelkästään asuntoihin sijoittavat
rahastot ovat perustetuista rahastoista selvästi suurin ryhmä. KTI:n (2014) rahastolista-
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uksen lisäksi kuvissa 8 ja 9 on mukana Investors Housen hallinnoimat asuntorahastot ja
vuonna 2014 perustetut rahastot. Tuulivoimaan tai metsäkiinteistöihin sijoittavia rahas-
toja ei ole huomioitu kuvaajissa.

Kuva 9 Asuntorahastojen ja kaikkien kiinteistörahastojen kumulatiiviset summat vuosittain 2005–2014 (KTI
2014a, s. 33; kysely managereille)

3.2 Lainsäädäntö ja määritelmät
Kiinteistörahastoja mukaan lukien asuntorahastoja koskevan lainsäädännön toimivuus ja
soveltuvuus on suuressa roolissa kiinteistörahastomarkkinan kasvamisen ja kehittymi-
sen kannalta. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi kiinteistörahastoihin sovellettavaa
lainsäädäntöä Suomessa. Koska lainsäädäntö ei erittele asuntoihin ja muihin kiinteistöi-
hin sijoittavia rahastoja kuin tietyissä poikkeustapauksissa, puhutaan kappaleissa ylei-
sesti kiinteistörahastojen lainsäädännöstä.

Suomen kiinteistörahastolaki (KRL 1173/1997), joka säätelee julkisesti noteerattuja
osakeyhtiömuotoisia rahastoja, astui voimaan jo 1.3.1998. Laissa oli kuitenkin markki-
noiden kehittymisen kannalta niin oleellisia puutteita, ettei lain mukaisia kiinteistöra-
hastoja ollut kannattavaa perustaa ennen lain muokkaamista. Valtiovarainministeriön
asettama kiinteistörahastotyöryhmä selvitti vuosina 2004–2006 kiinteistörahastoihin
liittyvän lainsäädännön kehitys- ja muutostarpeita, jotta rahastojen kautta tapahtuvalle
epäsuoralle kiinteistösijoittamiselle saataisiin lainsäädännöllisesti hyvä perusta ja mark-
kinoille uusia yhteissijoitusmahdollisuuksia. Työryhmän elokuussa 2006 julkaistussa
loppuraportissa on esitelty hallituksen esitykset lainsäädännön muuttamiseksi. Osakeyh-
tiömuotoisen kiinteistörahastolain mukaisen kiinteistörahaston ehkä merkittävin ongel-
ma kahdenkertainen verotus, jota helpotti vuonna 2009 voimaan astunut laki eräiden
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asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksesta
(299/2009).  Kiinteistörahastolain lisäksi muutosehdotuksia esitettiin sijoitusrahastola-
kiin (48/1999). (Harju et al. 2006) Tässä vaiheessa ensimmäiset kiinteistöpääomarahas-
tot oli jo perustettu, mutta lainsäädännön kehittäminen edesauttoi kiinteistörahasto-
markkinan monipuolistumista. Tosin vuoteen 2014 mennessä on perustettu vain yksi
kiinteistörahastolain mukainen julkisesti noteerattu kiinteistörahasto, joten voidaan olet-
taa, että lainsäädännössä on edelleen kehittämisen varaa.

Uusin muutos kiinteistörahastoja koskevassa lainsäädännössä on niin sanottu AIFM-
direktiivin (Alternative Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU) täytäntöön-
pano Suomen lainsäädännössä. Direktiivi sääntelee ammattimaisille sijoittajille tarjotta-
vien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointia ja markkinointia ja sitä sovelletaan
pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja hedge-rahastosijoittamiseen ja muuhun vastaavaan
yhteissijoitustoimintaan. (Finanssivalvonta 2014b) Tähän liittyen managerien toimintaa
säätelevä laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) astui voimaan 15.3.2014. Li-
säksi direktiivin johdosta tuli muutoksia myös muihin asiaan kuuluviin lakeihin kuten
kiinteistörahastolakiin ja sijoitusrahastolakiin.

3.2.1 Kiinteistöpääomarahasto
Valtaosa suomalaisista kiinteistörahastoista on kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistö-
pääomarahastoja, jotka muistuttavat juridisesti pääomasijoittamista ja niihin sovelle-
taankin lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (AYKL 389/1988). Vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain voimaantulon jälkeen kiinteistöpääomarahastoja,
myös jo perustettuja sellaisia, koskee lisäksi kyseenomainen laki. Laki ei kuitenkaan
säätele itse rahaston toimintaa vaan rahaston hallinnointiyhtiön toimintaa kuten rahasto-
tuotteiden markkinointia. Kommandiittiyhtiö on ollut ja on edelleen lainsäädännöllisesti
ja verotuksellisesti houkutteleva muoto perustaa kiinteistörahasto ammattimaisille sijoit-
tajille.

Kiinteistöpääomarahasto on listaamaton sijoitusinstrumentti, joka on teoriassa mahdol-
lista perustaa joko kiinteäpääomaisena eli suljettuna tai vaihtuvapääomaisena eli avoi-
mena rahastona. Myös näiden välimuoto niin sanottu puoliavoin rakenne on mahdolli-
nen, jolloin sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan vasta tietyn ajan jälkeen. Käytännössä
lähes kaikki kiinteistöpääomarahastot ovat kiinteäpääomaisia kommandiittiyhtiömuotoi-
sia yhteissijoitusinstrumentteja. Suljetussa rahastossa on rahaston kokoamisen jälkeen
kiinteä määrä pääomaa ja osuuksia. Kerättyään kaikki pääomat suljettu kiinteistöpää-
omarahasto ei ota enää uusia sijoittajia. Suljetulla rahastolla on tietty elinkaari, tyypilli-
sesti seitsemästä kymmeneen vuotta, minkä jälkeen kiinteistöomaisuus on myyty ja
pääomat palautettu sijoittajille. Suljettu rahastoi voi sopimuksesta myös jatkaa toimintaa
ennalta sovitun elinkaaren jälkeen kokonaan tai osittain. Suljettua rahastoa voidaan pi-
tää suhteellisen epälikvidinä instrumenttina, sillä pääomat on sidottu koko rahaston
elinkaaren ajaksi, ellei ole mahdollista myydä omaa osuuttaan toiselle sijoittajalle. Ra-
haston toimintakauden aikana sijoittaja saa rahastosta juoksevaa vuokratulojen kassavir-
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taan perustuvaa tuottoa, ja elinkaaren loppupuolella irtautumisvaiheessa alkavat pää-
omien palautukset, käytännössä sitä mukaan, kun kohteita myydään pois.

Vaihtuvapääomaisissa rahastoissa osuuksia voi merkitä ja lunastaa lähes milloin tahan-
sa, käytännössä usein säännöllisin väliajoin esimerkiksi neljä kertaa vuodessa. Sijoittaja
käy kauppaa tyypillisesti suoraan rahaston kanssa. Suomessa perustetut vaihtuvapää-
omaiset rahastot ovat olleet yhtä kommandiittiyhtiömuotoista rahastoa lukuun ottamatta
erikoissijoitusrahastoja, jotka kuuluvat nykyisin myös vaihtohehtorahastojen joukkoon.

Tyypillisesti suomalaisten kiinteistöpääomarahastojen fokus on ollut kaupallisissa kiin-
teistöissä. (Aalto-yliopisto 2013) Kuvassa 6 on nähtävissä, kuinka asuntomarkkinoihin
sijoittavien rahastojen kumulatiivinen määrä on kasvanut viime vuosina suhteessa kaik-
kiin kiinteistörahastoihin. Kuvaajassa on mukana myös muut kuin kiinteistöpääomara-
hastomuotoiset rahastot, mutta suurin osa rahastoista, myös asuntorahastoista, on pää-
omarahastoja.

Kiinteistöpääomarahastojen sijoittajat ovat pääosin institutionaalisia sijoittajia, myös
poikkeuksellisen varakkaita yksityishenkilöitä ja säätiöitä löytyy sijoittajien joukosta.
Institutionaalisten sijoittajien kiinnostus kiinteistöpääomarahastoja kohtaan perustuu
osittain olemassa olevaan lainsäädäntöön, minkä mukaan esimerkiksi eläkevakuutusyh-
tiö ei saa käyttää velkavipua suorissa kiinteistösijoituksissaan, minkä vuoksi epäsuorat
kiinteistösijoitukset ovat tulleet osaksi niiden allokaatiota. Toinen painava syy institu-
tionaalisten sijoittajien kuin myös monen muunkin sijoittajaryhmän keskuudessa on
hallinnon ulkoistaminen. (Aalto-yliopisto 2013)
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Kuva 10 Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistöpääomarahaston rakenne (Rouhento 2007, s. 54)

AYKL säätelee kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistöpääomarahaston hallinnollista
toimintaa ja rakennetta. Kuvassa 10 on havainnollistettu kommandiittiyhtiömuotoisen
kiinteistöpääomarahaston rakenne. Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiömiesten sopimuksel-
la, jota sanotaan yhtiösopimuksesi. Yhtiömiesten välisessä osakassopimuksessa voidaan
taas määrittää muun muassa rahaston kaupalliset ja toimintaa säätelevät ehdot. Osakas-
sopimuksen sisältö on sovittavissa rahastokohtaisesti. Hallinnointiyhtiö toimii yhtiössä
vastuunalaisena yhtiömiehenä, jolla on oikeus edustaa yhtiötä ja tehdä sitä koskevia
päätöksiä. Se myös vastaa yhtiön veloista ja sitoumuksista. Sijoittavat ovat yhtiön äänet-
tömiä yhtiömiehiä ja vastuu yhtiön velvoitteista rajoittuu sopimuksen osoittaman omai-
suuspanoksen määrään. Kommandiittiyhtiö omistaa kiinteistösijoitukset ja on sopimus-
suhteessa palveluntuottajiin kuten huoltoyhtiöön ja kiinteistöjen vuokrausta hoitavaan
tahoon. Mikäli rahastossa käytetään velkavipua, ottaa hallinnointiyhtiö lainan komman-
diittiyhtiön nimiin. (AYKL 389/1988)

3.2.2 REIT
REIT-rahastoja säätelee Suomessa kiinteistörahastolaki. Asuntoihin sijoittaviin REIT-
rahastoihin sovelletaan lisäksi lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien
osakeyhtiöiden verohuojennuksesta, minkä ansiosta asuntoihin sijoittavat REIT-rahastot
ovat yhtiötasolla verovapaita toisin kuin muut osakeyhtiöt. Osakeyhtiömuotoiseen
REIT-rahastoon sovelletaan myös osakeyhtiölakia (624/2006), arvopaperimarkkinalakia
(746/2012), kirjanpitolakia (1336/1997) sekä tilintarkastuslakia (459/2007), jollei kiin-
teistörahastolaissa toisin säädetä.
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REIT-muotoisen rahaston eli kiinteistörahastolaissa tarkoitetun kiinteistörahaston toi-
mintamalli yksinkertaistettuna on havainnollistettu kuvassa 11. Yleinen toimintamalli
on samanlainen maasta ja sen lainsäädännöstä riippumatta.

Kuva 11 REIT-muotoisen rahaston yleinen malli (RAKLI 2008 mukaillen)

KIINTEISTÖRAHASTOLAKI

Kiinteistörahastolaissa (1173/1997) kiinteistörahastolla tarkoitetaan julkista osakeyhtiö-
tä, joka yhtiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoi-
mintanaan kiinteistörahastotoimintaa. Kiinteistörahastolain mukainen kiinteistörahasto
on myös vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahasto. Kiin-
teistörahastotoiminnalla tarkoitetaan puolestaan toimintaa, jossa yleisölle tarjotaan
mahdollisuus osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin ostamalla julkisen osakeyhtiön
osakkeita tai kommandiittiyhtiön osuuksia merkitsemällä, ostamalla tai muutoin hank-
kimalla. Yhtiö sijoittaa yleisöltä hankkimansa varat edelleen pääasiallisesti kiinteistöi-
hin sekä kiinteistöarvopapereihin muussa kuin rakentamisen tai kiinteistönjalostustoi-
minnan tarkoituksessa. Kommandiittiyhtiö rinnastetaan kiinteistörahastoon vain, jos sen
osuudet ovat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita, ja jos se tarjoaa ylei-
sölle mahdollisuuden osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin laissa määritellyn kiin-
teistörahastotoiminnan puitteissa. Käytännössä tällaisia kiinteistörahastoihin rinnastet-
tavia kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja ei markkinoilla ole.
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Kiinteistörahastolain 5 §:n mukaan kiinteistörahastolain tarkoittaman kiinteistörahaston
toiminimessä on oltava sana kiinteistörahasto, ja mikäli kyseessä on vuokra-asuntoihin
sijoittavasta kiinteistörahastosta, voidaan toiminimessä vaihtoehtoisesti käyttää sanaa
asuntorahasto. Ainoastaan kiinteistörahastolain vaatimukset täyttävä kiinteistörahasto
saa käyttää toiminimessään kiinteistörahasto- tai asuntorahasto-sanaa. Yleiskielessä
kiinteistörahastoilla ja asuntorahastoilla tarkoitetaan kiinteistöihin tai asuntoihin sijoit-
tavaa yhteissijoitusinstrumenttia yhtiömuodosta tai sovellettavasta laista riippumatta.

Kiinteistörahastolaissa on joitakin sijoitustoimintaa rajoittavia säädöksiä liittyen muun
muassa luotonottoon ja kiinteistökehittämiseen ja rakentamiseen. Kiinteistörahaston
velkaantumisaste saa olla enintään 50 % lukuun ottamatta tiettyjä poikkeustapauksia.
Kiinteistörahasto saa sijoittaa enintään viidesosan varallisuudestaan kiinteistökehitys-
tai rakennustoimintaan. Tähänkin säädökseen on omat poikkeustapauksensa. Yksin-
omaan vuokra-asuntoihin sijoittava kiinteistörahasto voi saada huojennusta molempiin
edellä mainittuihin rajoitteisiin tietyillä ehdoilla. Lainsäädännöllä, sekä kiinteistörahas-
tolailla että niin sanotulla verohuojennuslailla, tuetaan selvästi vuokra-
asuntosijoittamista kiinteistörahastotoiminnan muotona.

VERONHUOJENNUSLAKI

Niin kutsuttu veronhuojennuslaki eli laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoit-
tavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (299/2009) tuli voimaan 2010 vuoden alus-
ta. Lain säätämisen tarkoituksena oli mahdollistaa KRL:n mukaisen REIT-mallisen
asuntorahaston perustaminen verotehokkaasti. Lailla vapautetaan Suomessa yleisesti
verovelvollinen asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö suorittamasta tulo-
veroa, mikäli se täyttää laissa määrätyt edellytykset, ja sille myönnetään hakemuksesta
verovapaus. Verovapauden myöntämisen edellytyksiin kuuluu muun muassa, ettei yhtiö
harjoita muuta kuin omistamiensa tilojen vuokraustoimintaa ja siihen tavanomaisesti
kohdistuvaa oheistoimintaa kuten isännöintiä, ja että yhtiön taseesta vähintään 80 %
kostuu asuinkiinteistöistä. Lain mukaan verovapauden saavan yhtiön on jaettava vähin-
tään 90 % voitosta osinkoina. Lisäksi yhtiön osakkeiden on oltava kaupankäynnin koh-
teena säännellyllä markkinalla eli pörssissä tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena
yhtiön hakemuksesta, Euroopan talousalueella. (299/2009)

3.2.3 Erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto
Erikoissijoitusrahaston ja sen hallinnointiyhtiöiden toiminta on säädellympää kuin kiin-
teistöpääomarahastolla. Finanssivalvonta jakaa rahastot kolmeen eri luokkaan: tavalli-
siin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja vaihtoehtorahastoihin. Sijoitusra-
hastolaki sääntelee sijoitusrahastoja muun muassa sijoituskohteiden ja hajautuksen osal-
ta. Sijoitusrahastolain ja sijoitusrahastodirektiivin mukaiset rahastot ovat niin sanottuja
UCITS-rahastoja. Erikoissijoitusrahastoiksi kutsutaan rahastoja, jotka eivät täytä sijoi-
tusrahastolain mukaisia riskin hajauttamisen periaatteita. Erikoissijoitusrahastossa voi
olla vähemmän kuin 16 sijoituskohdetta, mikä on sijoitusrahastossa sijoituskohteiden
määrän alaraja. Erikoissijoitusrahastomuotoisia asuntorahastoja on Suomessa perustettu
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kolme kappaletta vuosien 2012–2014 aikana. Suurin osa suomalaisista erikoissijoitusra-
hastoista on muita kuin kiinteistöihin sijoittavia rahastoja. Ennen kuin laki vaihtoehtois-
ten rahastojen hoitajista astui voimaan maaliskuussa 2014 Finanssivalvonnan tehtävä oli
vahvistaa erikoissijoitusrahastojen säännöt ja erikoissijoitusrahastoihin sovellettiin sijoi-
tusrahastolakia laissa mainitulla tavalla. Sijoitusrahastolain säädökset liittyvät rahasto-
yhtiön ja säilytysyhteisön harjoittamaan toimintaan sekä yhteissijoitusyrityksen osuuk-
sien markkinoimiseen yleisölle. Nykylainsäädännön mukaan erikoissijoitusrahastot ovat
vaihtoehtoisten rahastojen hoitajista annetun lain mukaisia vaihtoehtorahastoja, mutta
niihin sovelletaan edelleen myös erikoissijoitusrahaston säännöksiä sijoitusrahastolain
mukaisesti. (Finanssivalvonta 2014a; 48/1999)

3.2.4 AIFM-direktiivi ja laki vaihtoehtoisten rahastojen hoitajista
AIFM-direktiivi eli direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (Alternative
Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU) sääntelee ammattimaisille sijoittajil-
le tarjottavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointia ja markkinointia. AIFM-
direktiivillä on vaikutuksensa myös asunto- ja kiinteistörahastomarkkinaan, sillä vaihto-
ehtorahastoiksi luetaan lähes kaikki sellainen yhteissijoitustoiminta, mikä ei kuulu sijoi-
tusrahastolain piiriin, oikeudellisesta muodosta riippumatta. Vaihtoehtorahastoja ovat
esimerkiksi kiinteistörahastot, kiinteistöpääomarahastot, pääomarahastot, hedge-rahastot
tai erikoissijoitusrahastot. Direktiivi toimeenpantiin Suomessa 15.3.2014 voimaan tul-
leella lailla vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014), asetuksella sekä muutoksilla
useisiin eri lakiin. (Finanssivalvonta 2014b)

Direktiivi ja laki vaihtoehtorahastojen hoitajista edellyttävät rahastojen hallinnointiyh-
tiöiltä toimilupaa, mikäli yhtiön hoitamien vaihtoehtorahastojen yhteenlasketut vivutuk-
sella hankitut varat mukaan lukien ylittävät 100 miljoonan rajan tai vivuttamattomat
varat ovat yhteenlaskettuna yli 500 miljoonaa euroa. Muussa tapauksessa vaihtoehtora-
hastojen hallinnointiyhtiöltä edellytetään rekisteröitymistä. Laissa säädökset ovat mer-
kittävästi tiukemmat toimilupavelvollisille hallinnointiyhtiöille kuin rekisteröitymistä
edellyttäville toimijoille (Borenius 2014). Direktiivi asettaa toiminnalle erilaisia vaati-
muksia liittyen muun muassa sijoittajainformaatioon ja markkinointimateriaaleihin, ris-
kien- ja likviditeetinhallintaan, arvonmääritykseen, viranomaisraportointiin sekä rahas-
tojen säilytysyhteisöihin. Laissa on erikseen säännöksiä vaihtoehtorahastojen markki-
noimisesta ei-ammattimaisille sijoittajille. Direktiivi mahdollistaa myös kansainväli-
semmän markkinan vaihtoehtorahastoille, sillä vaihtoehtorahastojen toimintamallit yh-
teneväistyvät Euroopan Unionin alueella ja sijoittaminen maan rajojen ulkopuolelle
helpottuu. (162/2014; Finanssivalvonta 2014b)

AIFM-direktiivin tarkoituksena on ollut muun muassa yhdenmukaistaa rahastojen toi-
mintamalleja ja lisätä läpinäkyvyyttä. Toisaalta direktiivin toimeenpaneminen on aihe-
uttanut ja aiheuttaa rahastojen hallinnointiyhtiöille lisää kuluja ja byrokratiaa. Mor-
ningstarin julkaiseman verkkoartikkelin mukaan finanssikriisin laukaisema epävarmuus
ja huoli rahoitusjärjestelmän kestävyydestä ovat AIFM-direktiivin taustalla. (Möttölä
Morningstar 16.10.2013)
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Osa III Empiria

4 Asuntorahastomarkkinat

Tässä luvussa avataan Suomen asuntorahastomarkkinoita toimijoiden ja rahastojen suh-
teen. Luvun lopussa esitellään tapaustutkimuksen muodossa kolme erityyppistä asunto-
rahastoa niin sanottuina caseina eli tapauksina. Tiedot asuntorahastoista on kerätty osit-
tain haastattelututkimuksen ohessa tehdyllä managereille suunnatulla kyselyllä, osittain
tiedot on saatu julkisista lähteistä, lähinnä managereiden Internet-sivuilta. Julkisista
lähteistä saatujen tietojen oikeellisuus on varmistettu managereilta. Niiltä asuntorahasto-
ja hallinnoivilta tahoilta, jotka eivät olleet osana haastattelututkimusta, kerättiin tiedot
saman, liitteen 3, taulukon mukaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Haastattelututki-
muksessa oli mukana yhteensä kymmenen asiantuntijaa, viisi asuntorahastoa tai asunto-
rahastoja hallinnoivaa manageria ja viisi asuntorahastoihin sijoittavaa sijoittajaa. Mana-
gereille suunnattuun kyselyyn vastasi yhdeksän kymmenestä asuntorahastoja hallin-
noivasta managerista. Tutkimuksessa on kuitenkin ollut hyödynnettävissä vähintään
joitakin tietoja jokaisesta asuntorahastosta, sillä useasta rahastosta on saatavana tietoja
julkisesti. Kaikki managerit eivät voineet antaa rahastoistaan tiettyjä rahastokohtaisia
tietoja, jolloin tutkimukseen saatiin käytettäväksi managerin asuntorahastoja kokonai-
suutena koskevaa tietoa tai joissakin tapauksessa tiettyä tietoa rahastoista ei voitu antaa
ollenkaan. Tämän luvun asuntorahastojen tunnuslukuja esittelevien taulukkojen viimei-
sessä sarakkeessa on lukumäärä (n), mikä kertoo, kuinka monen rahaston tietoja kysei-
sessä kohdassa on käytetty. Haastattelututkimuksen kysymysrunko ja managereille tar-
koitettu kyselylomake löytyvät liitteistä 2 ja 3.

ASUNTORAHASTOT YHTEENSÄ 06-11/2014

Kokonaispääoma n. 2,2 mrd. € n = 28

Tavoitepääoma/ sijoituskapasiteetti n. 3,3 mrd. € n = 27

Asuntojen lukumäärä n. 14 500 kpl n = 27

Sijoittajien lukumäärä rahastoissa n. 9 200 kpl n = 28

Taulukko 3 Asuntorahastojen kokonaismarkkinat lukuina (kysely managereille; julkiset lähteet)

Selvityksen mukaan Suomen markkinoilla on 29 asuntorahastoa ja asuntorahastojenra-
hastojen kokonaispääoma (GAV) on yhteensä yli 2 miljardia euroa marraskuussa 2014.
Monella rahastolla ei ole tavoitepääoma vielä täyttynyt, joten voidaan olettaa rahastojen
kokonaispääoman kasvavan tulevina vuosina, vaikka uusia rahastoja ei perustettaisi.
Rahastojen sijoituskapasiteetti kohoaa yhteensä noin 3,3 miljardiin euroon, mikä tar-
koittaisi sen vastaavan noin prosenttia Suomen koko asuntomarkkinasta, jonka arvoksi
on arvioitu 330 miljardia euroa. Suursijoittajien omistamien vapaarahoitteisten asunto-
jen kokonaisarvon voidaan arvioida olevan noin 20 miljardia euroa, sillä perustella, että
sen osuuden on arvioitu olevan 6 prosenttia kokonaismarkkinasta. Koko asuntomarkki-
noita ajatellen asuntorahastojen osuus on marginaalinen, mutta ammattimaista vapaara-
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hoitteista asuntosijoittamista ajatellen asuntorahastoilla on volyyminsä puolesta jo oma
roolinsa, kun verrataan asuntorahastojen yhteisvolyymiä esimerkiksi VVO:n noin 3,35
miljardin ja SATOn noin 2,2 miljardin sijoitusomaisuuteen vuoden 2013 lopussa. Luvut
eivät tosin ole täysin vertailukelpoisia taulukossa 3 esitettyjen asuntorahastoja koskevi-
en lukujen kanssa, sillä sekä VVO:lla että SATOlla on muutakin kuin vapaarahoitteista
asuntokantaa, mitä taas asuntorahastoilla ei ole. Tämän mukaan asuntorahastot ovat siis
merkittävämpi toimija vapaarahoitteisilla asuntosijoitusmarkkinoilla kuin VVO:n ja
SATOn koko sijoitusomaisuudesta kertovat luvut antaa olettaa. VVO:n vuokra-
asuntokannasta noin 62 prosenttia on markkinavuokraisia asuntoja eli niiden arvo on
yksinkertaisesti kokonaispääomasta arvioituna noin 2,1 miljardia. SATOlla taas noin 8
prosenttia asunto-omaisuuden käyvästä arvosta on sijoitettu pitkillä rajoitusajoilla ole-
viin valtion tukemiin asuntoihin.  (VVO 2014; SATO 2014b)

Rahastojen kokonaispääoman laskelmassa on mukana yhtä rahastoa lukuun ottamatta
kaikki taulukossa 6 esitettyjen rahastomanagerien asuntorahastot yhtiömuodosta riip-
pumatta. Avara on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan se on perustamassa uutta asunto-
rahastoa, jonka tavoitekoko tulee olemaan 300–400 miljoonaa euroa (Avara 2014). Ava-
ran rahastoa ei kuitenkaan sisällytetä tämän työn asuntorahastoja koskeviin laskelmiin,
taulukoihin ja kaavioihin.

Tämän lisäksi markkinoilla on muita rahastoja, jotka ovat hyvin lähellä tässä työssä
käsiteltäviä asuntorahastoja. Esimerkiksi Pohjola kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoiman
vuonna 2013 perustetun OP-Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston pääomasta yli 70 %
sijoitetaan asuntoihin. Loput pääomista sijoitetaan toimisto- ja liiketiloihin sekä raken-
nuttamiseen, minkä vuoksi rahastoa ei voida pitää täysin asuntorahastona, ja sitä ei ole
huomioita tämän työn asuntorahastoja koskevissa laskelmissa. Lisäksi Quorum Rahas-
toyhtiö Oy hallinnoi kahta asuntorakentamiseen, tarkemmin sanottuna asuntorakentami-
sen rahoittamiseen, keskittyvää pääomarahastoa, jotka on perustettu vuosina 2012 ja
2013. Kyseiset rahastot ovat tiiviisti sidoksissa asuntomarkkinoihin, mutta niitä ei voida
pitää varsinaisina asuntorahastoina, sillä niiden tuotto perustuu asuntorakentamisen kat-
teen kautta saatavaan tuottoon. Kyseessä on eräänlainen rahoitusinstrumentti.

Kuten kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esille, on asuntorahasto mahdollista perustaa
Suomessa kolmessa eri oikeudellisessa muodossa: kommandiittiyhtiömuotoisena pää-
omarahastona, erikoissijoitusrahastona ja kiinteistörahastolain mukaisena REIT-
rahastona. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri rahastomuotojen eroja ja ominai-
suuksia suhteessa toisiinsa. Kuva on laadittu tapaustutkimuksessa, managereille suunna-
tussa kyselyssä ja haastattelututkimuksessa esiin tulleita seikkoja sekä julkisista lähteis-
tä löytyneitä rahastokohtaisia tietoja soveltaen.  Erikoissijoitusrahasto voidaan monessa
mielessä sijoittaa kommandiittiyhtiömuotoisen ja REIT-rahaston väliin muun muassa
julkisuuden ja likviditeetin osalta. Jos kuvaan otettaisiin mukaan myös suora asuntosi-
joittaminen, asettuisi se likviditeetiltään noteeratun ja suljetun rahaston väliin. Kom-
mandiittiyhtiömuotoiset rahastot vaativat eniten pääomaa sijoittajalta. Sijoittajan tarvit-
sema pääomapanos on pienempi erikoissijoitusrahastoissa ja kaikista pienin noteeratus-
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sa REIT-rahastossa. Sijoittajalla on eniten vaikutusmahdollisuuksia muun muassa rahas-
ton sijoitusstrategian toteutumisen suhteen kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa,
kun taas kahdessa muussa rahastomuodossa ei sijoittajalla ole vaikutusmahdollisuuksia
juuri ollenkaan, ei edes sen suhteen, mihin rahastoon sijoittaa.

Pääomarahastoissa sijoittajilla on ollut myös eniten valinnanvaraa, sillä tarjontaa on
ollut eniten. Tosin suurimpaan osaan suljetuista rahastoista, jotka tällä hetkellä ovat
toiminnassa, ei enää pääse uusia sijoittajia. Rahastojen sijoittajamäärät ovat pienimmät
kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa ja tällä hetkellä sijoittajamäärä on suurin
Orava REIT-rahastossa. Avoimen luonteesta ansiosta erikoissijoitusrahasto voi tosin
kerätä suuremman sijoittajajoukon kuin REIT-rahasto. Molemmat rahastomuodot on
tarkoitettu suurille sijoittajajoukoille. Rahaston toiminnan julkisuus on suurin REIT-
rahastossa ja pienin suljetussa pääomarahastossa, jossa muun muassa osakassopimusten
vuoksi monet asiat jäävät vain rahaston tietoon. REIT-rahaston ja erikoissijoitusrahas-
ton vaatimukset julkisuudesta ja läpinäkyvyydestä tulevat laista. Toisaalta voidaan aja-
tella, että kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto on rahaston sijoittajalle vähin-
tään yhtä läpinäkyvä, sillä sijoittaja näkee rahaston toiminnan hyvin läheltä ja henkilö-
kohtaisemmin kuin kahdessa muussa rahastomuodossa. Pääomarahaston sijoitusneuvos-
tossa, joka muun muassa valvoo sijoitettavien kohteiden strategian mukaisuutta, koos-
tuu pelkästään sijoittajista. Erilaisten ominaisuuksien vuoksi erimuotoiset rahastot hou-
kuttelevat osittain erityyppisiä sijoittajia.

Kuva 12 Rahastomuotojen ominaisuuksia (haastattelut; kysely managereille; julkiset lähteet)

REIT-rahasto
julkisesti noteerattu

Ky-muotoinen
pääomarahasto

suljettu
Erikoissijoitusrahasto

avoin

KASVAA

 Sijoittajan pääomapanos
 Sijoittajan vaikutusmahdollisuudet
 Rahastojen tarjontaKASVAA

VÄHENEE

VÄHENEE

 Rahasto-osuuden likviditeetti
 Rahaston sijoittajien lukumäärä
 Julkisuus
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Kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistöpääomara

Erikoissijoitusra

REIT-

  SIJOJOITTAJAKOHDERYHMÄ

AMMATTIMAISET
SIJOITTAJAT

EI-AMMATTIMAISET
SIJOITTAJAT

AMMATTIMAISET JA
EI-AMMATTIMAISET

SIJOITTAJAT

*

YHTEENSÄ 1 2 1 2 8 3 5 5 2

* REIT-rahaston listautu-
minen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taulukko 4 Perustettujen asuntorahastojen lukumäärä perustamisvuosittain yhtiömuodon ja pääasiallisen
sijoittajakohderyhmän mukaan lajiteltuna (KTI 2014a, s. 33; kysely managereille)

4.1 Toimijat markkinoilla
Sekä asuntorahastomarkkinoilla toimivien sijoittajien että rahastomanagerien määrä ja
monipuolisuus ovat kasvaneet olennaisesti kahdeksan vuoden aikana, sen jälkeen kuin
ensimmäinen asuntorahasto perustettiin. Kasvua ja kehitystä on tapahtunut monella ta-
paa. Tässä luvussa käydään läpi asuntorahastomarkkinoilla toimivat managerit sekä
tyypilliset sijoittajat. Sijoittajakohderyhmiä ja niiden kehitystä läpikäytäessä on hyö-
dynnetty julkisten lähteiden lisäksi haastattelututkimuksessa esiin tulleita seikkoja.

4.1.1 Asuntorahastomanagerit
Lokakuussa 2014 asuntorahastoja on kymmenellä eri rahastomanagerilla. Managerien
joukko on suhteellisen laaja. Siihen kuuluu muun muassa pankkiiriliikkeitä, muutama

1 1 2 1

2 1

2

11

1 1
1

3
1

6 3
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erityisesti asuntorahastoihin tai asuntomarkkinoihin erikoistunutta toimijaa sekä pank-
keja. Seuraavassa taulukossa on esitelty asuntorahastomanagerit, markkinoille tulovuosi
sekä tähän mennessä perustettujen rahastojen lukumäärä.

RAHASTOMANAGERI
Ensimmäisen asuntora-
haston perustamisvuosi

Asuntorahastojen lu-
kumäärä tähän men-
nessä

ICECAPITAL REAM Oy 2006 5

Asuntoturva Oy 2007 3

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito 2009 2

Investors House 2009 7

Orava Rahastot Oy 2010 1

Taaleritehdas Oyj 2010 6
Taitokaari Property Management
Oy 2012 1

Ålandsbanken 2012 1

 FIM Varainhoito Oy 2013 2

Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 2013 1

YHTEENSÄ 29

Taulukko 5 Rahastomanagerit ja asuntorahastojen määrä Suomessa (kysely managereille; julkiset lähteet)

4.1.2 Sijoittajat
Ensimmäiset asunto- ja kiinteistörahastot perustettiin lähinnä institutionaalisten sijoitta-
jien tarpeeseen. Rahastomuotoisen sijoittamisen avulla eläkeyhtiöt pystyivät hyödyntä-
mään velkavipua kiinteistösijoituksissaan ja ulkoistamaan hallinnoinnin. Suurien koti-
maisten instituutioiden lisäksi myös pienemmät instituutiot kuten säätiöt ja eläkekassat
ovat hyödyntäneet asuntorahastojen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia jo useiden vuosi-
en ajan. Asuntorahastosijoittaminen on ollut lähes alusta saakka mahdollista myös poik-
keuksellisen varakkaille yksityishenkilöille, jotka sijoittavat rahastoihin käytännössä
sijoitusyhtiöidensä kautta. Sijoitusyhtiöt ylipäänsä ovat yksi asuntorahastoihin sijoittava
toimija. Vasta parin viime vuoden aikana markkinoille on tullut rahastoja, joiden mini-
misijoitus ei ole kymmeniätuhansia, satojatuhansia tai jopa miljoonia euroja, vaan sijoit-
tajaksi pääsee muutamilla sadoilla euroilla. Nämä myös niin sanotuille keskituloisille
yksityishenkilöille avoinna olevat sijoitusmahdollisuudet löytyvät käytännössä erikois-
sijoitusrahastoista sekä REIT-rahastosta. Kommandiittiyhtiömuotoiset rahastot keräävät
edelleen sijoittajiksi erikokoisia ammattimaisia sijoittajia sekä varakkaita yksityissijoit-
tajia. Kansainvälisille sijoittajille Suomen asuntorahastomarkkinat eivät vielä ole auen-
neet. Ainoastaan Orava Asuntorahastot ilmoittaa sijoittajakohderyhmäkseen myös ul-
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komaiset institutionaaliset sijoittajat, mutta yhtiön suurimpien osakkeidenomistajien
listalla ei ole vielä yhtään kansainvälistä sijoittajaa. Yhtiöllä on kuitenkin joitakin pie-
nempiä ulkomaisia osakkeenomistajia.

Seuraavassa kaaviossa on jaoteltu asuntorahastojen ilmiottamat sijoittajakohderyhmät
ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin sekä näiden yhdistelmään. Huomioita-
vaa on, että kaavio ei kerro sijoitettujen pääomien suhdetta, vaan sen tarkoitus on esit-
tää, minkälaisista sijoittajista rahaston sijoittajakunta muodostuu. Selvästi valtaosa
asuntorahastoista on suunnattu sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille sijoittajille.
Noin viidennes rahastoista on tarkoitettu pelkästään ammattimaisille sijoittajille. Vain
kaksi asuntorahastoa on ilmoittanut sijoittajiensa koostuvan yksityishenkilöistä. Yksi-
tyishenkilöt on tulkittu tässä tutkimuksessa ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi.

Finanssivalvonta määrittelee ohjeistuksessaan ammattimaisen ja ei-ammattimaisen si-
joittajan eron. Ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi luokitellaan suurin osa yksityishenkilöistä
ja yleensä myös pienet yhtiöt ja yhdistykset. Näillä sijoittajilla on laajempi sijoittajan-
suoja kuin ammattimaisilla sijoittajilla. Ammattimaisiksi sijoittajiksi lasketaan muun
muassa suuret yhtiöt ja rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset. Epäselvissä tapauksissa
asiakkaan ammattimaisuuden arvio jää hallinnointiyhtiön arvioitavaksi, mikäli asiakas
täyttää kuitenkin lainsäädännön edellytykset. Rahaston hallinnointiyhtiön on luokitelta-
va asiakkaansa joko ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi ja kerrottava
siitä asiakkaalle. (Finanssivalvonta 2012)

Kuva 13 Rahastomanagerien ilmoittamat asuntorahastojen sijoittajakohderyhmät ammattimaisuuden perus-
teella jaoteltuna, n = 29
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4.2 Asuntorahastot sijoitusinstrumenttina
Tässä kappaleessa esitellään asuntorahastojen ominaisuuksia muun muassa rahaston
koon, velkaantuneisuuden ja tuottotavoitteiden suhteen. Tiedot on kerätty managereilta
haastattelututkimuksen yhteydessä ja niiltä managereilta, joita ei haastateltu, tiedot on
kerätty erikseen sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä tai puhelimitse. Osa tiedoista on löy-
tynyt julkisista lähteistä. Erinäisistä syistä johtuen kaikki managerit eivät pystyneet vas-
taamaan kaikkiin kyselyn kohtiin rahastokohtaisesti, jolloin selvityksessä on hyödynnet-
ty kyseisen managerin kaikkia rahastoja yhteensä koskevaa tietoa. Kyselyssä oli myös
joitakin kohtia, joihin osa managereista ei voinut vastata lukumääräisellä vastauksella,
mistä johtuen rahastojen minimisijoituksesta saatiin lukumääräinen vastaus 12 rahastos-
ta, kokonaistuottotavoitteesta 13 rahastosta ja velkaantumisasteesta 11 rahastosta. Kai-
kissa muissa tässä kappaleessa esitettävissä rahastoja koskevissa tiedoissa on mukana
vähintään yli puolet rahastoista. Esimerkiksi rahastojen kokonaispääomasta saatiin vas-
taus kaikista muista paitsi yhdestä rahastosta, joten niiden avulla laskettua asuntorahas-
tomarkkinan kokoa voidaan pitää hyvin paikkansa pitävänä. Ajankohdallisesti selvityk-
sen tiedot perustuvat kesä-marraskuussa 2014 saatuihin tai julkisissa lähteissä oleviin
tietoihin.

Asuntorahastojen kokonaispääomat (GAV) vaihtelevat kahdesta miljoonasta 400 mil-
joonaan euroon. Kokonaispääomien keskiarvo on 75 miljoonaa euroa ja mediaani 46
miljoonaa euroa. Rahastojen koko ja rahaston asuntojen lukumäärä vaihtelevat siis suu-
resti. Seuraavasta ympyräkaaviosta on nähtävissä, että lähes kolme neljäsosaa rahastois-
ta on kokonaispääomaltaan alle 100 miljoonaa euroa. Loput eli noin neljännes rahastois-
ta on kokonaispääomaltaan 100 – 400 miljoonaa euroa.

Kuva 14 Asuntorahastojen kokojakauma kokonaispääomalla mitattuna, n = 28
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Kaikki Suomen asuntomarkkinoihin sijoittavat asuntorahastot hyödyntävät tai aikovat
hyödyntää velkavipua sijoituksissaan. Koska kyselynhetkisestä velkaantumistilanteesta
on tiedossa vain 11 asuntorahaston velkaantumisaste, ei rahastoissa olevasta oman pää-
oman määrästä voi tehdä kovin tarkkaa laskelmaa. Asuntorahastojen keskimääräinen
velkaantumisaste on noin 50 prosentin luokkaa. Korkein ilmoitettu rahaston maksimi
velkaantumisaste on 75 prosenttia. Tällä hetkellä tiedossa olevista velkaantumisasteista
70 prosenttia on kuitenkin korkein taso.

KAIKKI RAHASTOT KESKIARVO MEDIAANI VAIHTELUVÄLI

GAV (Gross Asset Value) 75 milj. € 46 milj. € 2 – 400 milj. € n = 28

Velkaantumisaste 43 % 53 % 0 – 70 % n = 11

Kokonaistuottotavoite 8,2 % 8,0 % 5,0 – 15,0 % n = 13

Asuntojen lukumäärä 516 209 23 – 2283 n = 27

Taulukko 6 Asuntorahastojen tunnuslukuja

KY-MUOTOISET
RAHASTOT KESKIARVO MEDIAANI VAIHTELUVÄLI

Sijoittajien lukumäärä 26 21 4 - 150 n = 24

Toimintakausi 8,3 vuotta 8,5 vuotta 5 – 20 vuotta n = 24

Minimisijoitus 745 000 € 750 000 € 50 000 – 2 000 000 € n = 12

Taulukko 7 Kommandiittiyhtiömuotoisten asuntorahastojen tunnuslukuja

Kesä-marraskuussa 2014 asuntorahastojen sijoitusomaisuus käsittää noin 14 500 vuok-
ra-asuntoa. Tällöin rahastoissa olevien asuntojen keskihinnaksi tulee noin 140 000 eu-
roa. Osa asunnoista on vasta rakenteilla. Rahastokohtaisen asuntomäärän vaihteluväli on
luonnollisesti suuri, sillä myös rahastojen kokohaarukka on suuri. Aivan pienimmät
rahastot käsittävät vain yhden kohteen.

Rahastojen keskimääräinen sijoittajien lukumäärä, toimintakausi ja minimisijoitus tau-
lukoitiin vain kommandiittiyhtiömuotoisten asuntorahastojen osalta, sillä nämä ominai-
suudet eroavat merkittävästi kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa verrattuna avoi-
miin/listattuihin rahastoihin. Sijoittajien lukumäärä on REIT-rahastossa tuhansia ja
myös perustetuissa erikoissijoitusrahastoissa sijoittajamäärä on yhteensä tuhansia.
Kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa rahastokohtainen sijoittajien lukumäärä on
yhtä rahastoa lukuun ottamatta alle 40. Managerien ilmoittamat suunnitellut toiminta-
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kaudet näissä rahastoissa ovat keskimäärin seitsemän ja kymmenen vuoden välillä. Suu-
rin osa managereista ilmoitti toimintakauden vaihteluvälein ja osa ilmoitti, että rahastoa
on mahdollista jatkaa suunnitellun kauden jälkeen, mikä kertoo osaltaan rahastojen
joustavasta toimintaperiaatteesta markkinatilanteiden mukaan. Yksi kommandiittiyh-
tiömuotoinen rahasto ilmoitti toimintakauden olevan jatkuva. Erikoissijoitusrahastojen
ja REIT-rahastojen toimintakausi taas on lähtökohtaisesti aina avoin/jatkuva. Komman-
diittiyhtiömuotoisten rahastojen minimisijoitus on ollut poikkeuksetta vähintään kym-
meniä tuhansia euroja. Erikoissijoitusrahastojen puolella pienin tarvittava pääomapanos
on 200 euroa, mikä koskee S-Pankin osuussarjaa FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusra-
hastossa. Molemmat markkinoilla olevat pelkästään asuntoihin sijoittavat erikoissijoi-
tusrahastot tarjoavat myös institutionaalisille sijoittajille tarkoitettua osuussarjaa, joiden
minimipääomavaatimukset ovat 500 000 euroa ja miljoona euroa.

Kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston elinkaaren toimintakausi voidaan jakaa kolmeen
päävaiheeseen: sijoituskausi, vakiintumiskausi ja irtautumiskausi. Noin puolet toimin-
nassa olevista kommandiittiyhtiömuotoisista asuntorahastoista on täyteen sijoitettu eli
ne ovat rahaston elinkaaren keskivaiheilla, jota kutsutaan vakiintumiskaudeksi. Vajaa
neljännes on elinkaarensa alkuvaiheessa niin sanotussa sijoitusvaiheessa, jolloin sijoi-
tuskohteiden hankinta on aktiivista. Tässä vaiheessa varainhankinta saattaa vielä osittain
olla käynnissä. 12 prosenttia rahastoista ilmoitti olevansa elinkaarensa loppupuolella
irtautumis- eli exit-vaiheessa, jolloin sijoituskohteita myydään aktiivisesti. Tämän lisäk-
si 18 prosenttia ilmoitti olevansa irtautumisvaiheessa huomautuksella, että kohteita
myydään pois sopivan paikan tullen, mutta ei välttämättä aktiivisesti.

Kuva 15 Kommandiittiyhtiömuotoisten asuntorahastojen elinkaarten vaiheet kesä-lokakuussa 2014, n = 18

Kiinteistöpääomarahastot voidaan INREV:n (2012b) mukaan jakaa kolmeen luokkaan
niiden riskin-tuotto -profiilin mukaan. Nämä luokat ovat core, value-added ja oppor-
tunity, joista core tuotoltaan ja riskiltään matalin ja opportunity suurin. Luokittelussa
otetaan huomioon pääasiassa säännöllistä kassavirtaa tuottavien (tai tuottamattomien)
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kiinteistöjen suhteellinen osuus kiinteistöportfoliosta, kiinteistökehitystoiminnan määrä
ja velkavivun määrä. Muita huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa maariski, sektori-
riski sekä kiinteistösalkun hajautuksen laajuus. (Hjorth 2011, s. 35)

Tässä tutkimuksessa rahastomanagereita pyydettiin arvioimaan rahastonsa riski-tuotto -
profiili edellä esitetyn luokituksen mukaisesti. Seuraavassa kaaviossa esitetään kyselyn
tulokset. Luokituksen yksityiskohtaista sisältöä ei kuitenkaan käyty läpi, joten tuloksia
ei voi verrata suoraan INREV:n ohjeiden mukaisesti tehtyihin rahastojen luokituksiin.
Kaaviosta on kuitenkin nähtävissä asuntorahastojen jakautuminen tuotto-odotuksiltaan
ja riskeiltään kolmeen osaan. Lähes puolet asuntorahastoista on niin sanottuja value-
added -rahastoja eli niiden riski- ja tuotto-odotukset ovat keskinkertaiset. Noin neljän-
nes rahastoista kuvaa itseään value-added- ja opportunity-rahaston keskivaiheille ja toi-
nen neljännes matalimpaan core-luokkaan. Core+ -luokan voidaan sanoa olevan core-
asteikon yläpäässä lähellä value-added-luokkaa. Mikään rahastoista ei luokitellut itseään
tuotto-odotuksiltaan ja riskitekijöiltään korkeimpaan opportunity-luokkaan.

Kuva 16 Managerien ilmoittamat asuntorahastojen riski-tuotto –profiilit, n = 27

Asuntorahastojen strategiat ovat kohteiden sijainnin osalta hyvin samanlaisia. Peruste-
tuista rahastoista lähes kaikki sijoittavat pääkaupunkiseudulle. Muita suosittuja sijainte-
ja ovat pääkaupunkiseudun kehyskunnat, muut suuret kasvukeskukset sekä niiden työs-
säkäyntialueet sekä yliopistokaupungit, kuten Tampere ja Jyväskylä. Vaikka asuntora-
hastojen sijoitukset ovat painottuneet Etelä-Suomeen ja erityisesti pääkaupunkiseudulle,
löytyy yksittäisiä kohteita myös esimerkiksi Rovaniemeltä, Varkaudesta ja Raumalta.
Sijoituksilla pienemmille paikkakunnille haetaan salkkuun parempaa vuokratuottoa.
Osa asuntorahastoista koostuu yhdestä tai muutamista kohteista, jolloin sijaintikriteerit
voivat erota keskimääräisen hajautetun salkun kriteereistä. Yksi rahastoista sijoittaa
Pietarin asuntomarkkinoille ja yksi Tallinnaan.
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4.2.1 Case ICECAPITAL kiinteistöpääomarahastot
ICECAPITAL REAM OY hallinnoi yhteensä viittä asuntoihin sijoittavaa kiinteistöpää-
omarahastoa. Rahastot on perustettu vuosina 2006, 2007, 2009 ja 2012, jolloin rahastoja
perustettiin kaksi. Rahastojen yhteenlaskettu sijoituskapasiteetti on 1,135 miljardia eu-
roa. Omaa pääomaa on kerätty sijoittajilta yhteensä 377 miljoonaa euroa. ICECAPITA-
Lin rahastot on pääasiassa suunnattu institutionaalisille sijoittajille, mutta mukana on
myös joitakin varakkaita yksityissijoittajia. Minisijoitus rahastoihin on ollut puolesta
miljoonasta miljoonaan euroa. Kaikki rahastot ovat kiinteäpääomaisia. (ICECAPITAL
2014)

Yksi rahasto sijoittaa Pietarin asuntomarkkinoille. Yleisesti ulkomaisille asuntomarkki-
noille sijoittaminen on poikkeuksellista suomalaisten asuntorahastojen keskuudessa.
Neljä muuta rahastoa sijoittaa perinteisemmän asuntosijoittamisen strategian mukaisesti
Suomessa pääkaupunkiseudulle, muihin kasvukeskuksiin ja yliopistokaupunkeihin sekä
100 kilometrin säteellä Helsingistä sijaitseviin radanvarsikaupunkeihin. Näistä rahas-
toista kolme sijoittaa ainoastaan uusiin rakennettaviin kokonaisiin asunto-
osakeyhtiöihin. (ICECAPITAL 2014)

Kuvassa 17 on havainnollistettu suljetun kiinteistöpääomarahaston yleinen elinkaaren
malli, jota myös ICECAPITALin asuntorahastojen toiminta pääosin noudattaa. Rahas-
ton perustaminen alkaa varainhankinnalla.  Mukaan lähtevien sijoittajien kanssa tehdään
yhtiösopimus kommandiittiyhtiömuotoisen yhteissijoitusinstrumentin perustamiseksi ja
sijoittajat antavat tietyn pääomasitoumuksen. Hallinnointiyhtiöt toimivat vastuunalaisi-
na yhtiömiehinä ja sijoittajat äänettöminä yhtiömiehinä. Jokaisella rahastolla on oma
hallinnointiyhtiönsä. Rahaston perustaminen alkaa varainhankinnalla. Kun rahastoon on
kerätty haluttu määrä sijoittajia ja pääomaa, rahasto suljetaan ja rahaston varsinainen
toiminta alkaa sijoituskohteiden hankinnalla. Rahaston kokonaistoimintakausi lasketaan
alkavaksi sijoituskauden alkaessa. Kun viimeisetkin kohteet on hankittu ja kaikki pää-
omakutsut tehty, alkaa rahaston vakiintumiskausi, jolloin hallinnointiyhtiö aktiivisesti
hoitaa salkkua. Vakiintumiskauden loppupuolella voidaan jo mahdollisesi aloittaa ra-
haston kohteiden divestointi. Rahasto myy kohteensa pois pääasiassa irtautumiskaudella
toisin sanoen exit-vaiheessa. ICECAPITALin rahastoissa elinkaari on jakautunut vuo-
sissa niin, että sijoituskausi on kolme vuotta, vakiintumiskausi 4 vuotta ja irtautumis-
kausi niin ikään kolme vuotta. Ensimmäisissä rahastoissa ollaan jo irtautumisvaiheessa
ja kymmenen asunto-osakeyhtiöitä on myyty suurille sijoittajille, SATOlle, VVO:lle ja
Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:lle. (ICECAPITAL 2014)

Sijoittaja saa rahastosta tuottoa siitä lähtien, kun kohteet valmistuvat ja ne otetaan vuok-
rauskäyttöön. Sijoittajan tuotto koostuu 1-3 kertaa vuodessa maksettavista vuokratuotto-
jen palautuksista sekä irtautumisvaiheessa pääomien palautusten jälkeen maksettavista
mahdollisista voitto-osuuksista. Vastapainoksi rahastojen sijoitusten hoidosta rahastoyh-
tiö maksaa hallinnointiyhtiölle palkkiota, joka määräytyy tietyn prosenttiosuuden mu-
kaan hallinnoitavasta varallisuudesta. Palkkio ei siis perustu esimerkiksi rahastojen las-
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kennallisiin arvoihin, vaan sijoittajan asettaman pääomapanoksen mukaan. (ICECAPI-
TAL 2014)

Kommandiittiyhtiömuotoisessa rahastossa sijoittajapohja on avoin ja kaikki sijoittajat
tietävät toisensa. Rahastoille valitaan myös niin sanottu sijoitusneuvosto, jonka tehtäviin
kuuluu valvoa muun muassa rahaston sijoitusstrategian toteutumista, kun sijoitettavia
kohteita hankitaan. Sijoitusneuvosto koostuu rahaston sijoittajista ja siihen pääseminen
edellyttää tarpeeksi merkittävää pääomapanosta tai sijoittajien yhteenliittymää. Kom-
mandiittiyhtiössä sijoittaja ja hallinnointiyhtiö tuntevat toisensa ja sijoittajilla on vaiku-
tusmahdollisuuksia. (ICECAPITAL 2014)

Kuva 17 Kiinteistöpääomarahaston elinkaaren vaiheet yleisesti (Pakkanen 2010, s. 26)

Kommandiittiyhtiömuotoisessa rahastossa sijoittajaraportointi perustuu sijoittajien
kanssa tehtyyn sopimukseen. ICECAPITAL raportoi sijoittajille kvartaaleittain. Tämän
lisäksi sijoittajaraportointiin kuuluu puolivuosittain sijoittajille annettava laajempi ra-
portti. AIFM-direktiivin aiheuttamat muutokset lainsäädännössä lisäävät tosin kom-
mandiittiyhtiömuotoisen asuntorahaston hallinnointiyhtiön raportointivelvollisuutta,
mikäli rahasto katsotaan lain mukaiseksi vaihtoehtorahastoksi. Vaihtoehtorahastoista
annetun lain seitsemännen luvun 3 §:n mukaan hallinnointiyhtiön on raportoitava Fi-
nanssivalvonnalle muun muassa jokaisen hoitamansa vaihtoehtorahaston markkinoista,
tärkeimmistä sijoituskohteista ja riskitekijöistä. Raportointivelvollisuus koskee sekä
toimilupavelvollisia että rekisteröitymisvelvollisia hallinnointiyhtiöitä, tosin toimilupa-
velvollisten raportoinnista on laajemmat säädökset. Vaihtoehtorahastojen hoitajista an-
netun lain 9 luvun 5 §:n mukaan hallinnointiyhtiön on ilmoitettava sijoittajille vaihtoeh-



47

torahaston osuus- tai osakekohtainen nettoarvo kerran vuodessa, jollei kyseessä olevan
vaihtoehtorahaston säänöistä muuta johdu. Käytännössä sijoittajille raportointi on tätä
arvon raportoinnin säädöstä paljon laajempaa. (162/2014)

Vaikka kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen osuudet eivät ole myynnissä julkisessa
markkinapaikassa ja rahasto-osuuksien likviditeettiä ei yleisesti pidetä hyvänä, on sijoit-
tajan kuitenkin käytännössä mahdollista myydä osuutensa kesken rahaston toimintakau-
den. Rahasto-osuuden siirtämiseksi toiselle sijoittajalle vaaditaan vastuunalaisen yhtiö-
miehen suostumus. Osassa ICECAPITALin rahastoja on mukana sijoittajia välillisesti
niin sanottujen kapitalisaatiosopimusten avulla. Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhti-
ön ja asiakkaan välinen sijoitussopimus. Vakuutusyhtiö on sijoittajana rahastossa ja
tarjoaa osuudestaan osuuksia eteenpäin asiakkailleen ehdoilla, jotka ovat täysin vakuu-
tusyhtiön ja asiakkaan välisiä. Hallinnointiyhtiö on sopimussuhteessa vain vakuutusyh-
tiön kanssa.

4.2.2 Case Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto
Ålandsbankenin perustaman asuntoihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston toiminta alkoi
31.12.2012 ja syyskuussa 2014 se oli kerännyt sijoittajilta pääomia noin 130 miljoonaa
euroa. Rahaston kokonaispääoman arvo oli samana ajankohtana lähes 250 miljoonaa
euroa. Näin ollen rahaston velkaantumisaste oli noin 43 % ilman rakenteilla olevien
asuntojen lainoja, eli velkavipua on rahastossa käytetty hyödyksi lähes laissa erikoissi-
joitusrahastoille sallitun 50 % verran. Rahasto tavoittelee sijoittajiksi sekä kotimaisia
instituutiosijoittajia että yksityishenkilöitä. Rahastolla on kaksi sijoitussarjaa, jotka on
suunnattu erityyppisille sijoittajille. A-sarjan minimisijoitus on vain 500 euroa, mikä
tekee sijoittamisen mahdolliseksi monelle yksityissijoittajalle. Ammattimaisille ja va-
rakkaammille sijoittajille suunnatun C-sarjan osuuksien vähimmäismerkintähinta on
taas 500 000 euroa. (Ålandsbanken 2014a)

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston strategiana on sijoittaa uusiin ja
pienempiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, lähinnä pääkaupunkiseudulla. Pie-
nemmillä vuokra-asunnoilla tarkoitetaan tässä kaksioita. Rahaston neljännesvuositiedot-
teen (2014) mukaan sijoitetuista asunnoista noin 35 % on pinta-alaltaan 45–55 m2. Poi-
keten muiden asuntorahastojen yleisestä strategiasta Ålandsbankenin erikoissijoitusra-
hasto ei osta kokonaisia kerrostaloja vaan pyrkii omistamaan normaalisti 10–30 % asun-
to-osakeyhtiössä sijaitsevista asunnoista. Yksi syy, miksi Ålandsbanken ei halua rahas-
ton omistavan kokonaista vuokrakerrostaloa, on johtaja Stefan Wiklundin mukaan se,
että moni vuokralainen, joka haluaa asua vuokralla, ei kuitenkaan halua asua vuokrata-
lossa (Salmela Helsingin Sanomat 29.82013). Näin tavoitellaan parempaa asukastyyty-
väisyyttä ja sitä kautta korkeampia käyttöasteita ja parempia tuottoja. Mikäli tavoitteena
on realisoida asunnot tulevaisuudessa kuluttajamarkkinoilla, voidaan ajatella olevan
hyötyä siitä, että yhtiössä on entuudestaan yli puolet asunnoista omistusasuntoja. Toi-
saalta sijoituksen pitoaikana osaomistajan vaikutusmahdollisuudet yhtiössä ovat pie-
nemmät kuin kokonaan omistetussa yhtiössä. Rahaston Avaintietoesitteen (2014) mu-
kaan rahaston on tarkoitus myydä sijoitetut asunnot kymmenen vuoden sisällä.



48

Rahaston pitkän aikavälin vuosittainen tuottotavoite on 4-6 % kulujen jälkeen, mikä on
pienempi kuin asuntorahastojen ilmoitetut tuottotavoitteet keskimäärin. On huomatta-
vissa, että rahastojen tuottotavoitteet eivät ole aina yhdenmukaisesti ilmaistu, eivätkä
esimerkiksi kaikki asuntorahastomanagerit mainitse tuottotavoitteen tarkoittavan tuottoa
kulujen jälkeen. Ålandsbankenin Asuntorahaston tuotto-odotus 4-6 % on kulujen jäl-
keen oleva nettotuotto. Tuoton sanotaan koostuvan vuokratuotoista ja mahdollisista ar-
vonnousuista. Tuotto-riski-profiililtaan Ålandsbanken ilmoittaa rahaston riskiluokan
olevan kolme riskiasteikolla yhdestä seitsemään, missä yksi on pienempiriskinen ja seit-
semän suurempiriskinen luokka tyypillisten tuottojen seuratessa riskin määrää. Rahas-
ton osuuksien kehitykseen liittyy siis keskimääräistä hieman pienempi riski. (Ålands-
banken 2014b)

Erikoissijoitusrahaston on sijoitusrahastolain mukaan tarjottava sijoittajille ja yleisölle
seuraavat dokumentit: avaintietoesite, rahastoesite, rahastokohtaiset säännöt ja vähin-
tään puolivuotistiedote. Lisäksi rahastoyhtiön on julkaistava vuosikertomus. Dokument-
tien sisällöstä säädetään itse lain lisäksi Valtiovarainministeriön asetuksin. Erikoissijoi-
tusrahastomuotoisesta asuntorahastosta on siis saatavissa (lähes) kaikki sijoittajan kan-
nalta oleellinen tieto julkisesti ja selkeästi esitettynä.

Erikoisajoitusrahastoja voidaan pitää Suomen mittakaavassa avoimina rahastoina, vaik-
ka niiden osuuksia ei voi myydä tai ostaa samalla tavalla päivittäin niin kuin esimerkiksi
pörssiosakkeita. Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia voi merkitä ja
lunastaa kvartaaleittain, jokaisen vuosineljänneksen viimeisen kuukauden viimeisenä
pankkipäivänä. Käytännössä merkinnän voi tehdä kaikkina arkipäivinä, mutta raha siir-
tyy merkintätililtä rahaston tilille kvartaalin viimeisenä arkipäivänä. Merkinnän voi teh-
dä toistaiseksi vain Ålandsbankenin konttoriverkoston kautta, mutta verkon kautta se on
tulossa mahdolliseksi. Avaintietoesitteen mukaan rahasto on kuitenkin tarkoitettu pitkä-
aikaiseksi sijoitukseksi ja vähintään usean vuoden sijoitusaikaa suositellaan. Kaupan-
käyntipalkkio eli lunastuksesta maksettava palkkio vähenee sijoitusvuosien mukaan.
Alle vuoden sijoituksissa lunastuspalkkio on 4 % ja yli viiden vuodensijoituksissa 1 %.
Huomioitavaa on se, että lunastuspalkkiota ei makseta pankille, vaan rahastolle. Se suo-
jaa siis muita rahaston osuuden omistajia, jos joku tulee lyhytnäköisesti sisään ja lunas-
taa nopeasti sijoituksensa.  Rahaston merkintäpalkkio on maksimissaan 2 %. Lisäksi
rahastosta veloitetaan vuoden aikana juoksevia kuluja, joiden määrä riippuu sijoitetusta
osuussarjasta. A-sarjan osakkeilla kulut ovat 2,85 % kun taas suuremmilla C-sarjan si-
joittajilla ne ovat 2,10 %. Hallinnointipalkkio jakautuu siten, että molemmissa sarjoissa
kokonaishallintopalkkiosta maksetaan ulkoistussopimuspalkkioita (vuokraustoiminta,
arvonmääritys ja laadunvalvonnan palkkiot) 0,6 prosenttiyksikköä.  Tietyissä tilanteissa
rahastosta voidaan veloittaa vielä tuottosidonnaista palkkiota tai periä ilmoitettua pie-
nempiä palkkioita. Erikoissijoitusrahastoa koskevasta lainsäädännöstä johtuen palkkioi-
den määräytyminen on avoimesti esitetty ja vuosikertomukset tuloslaskelmineen ja ta-
seineen ovat julkisia.
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Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto on ollut toiminnassa vasta yhden
kokonaisen vuoden, joten aiempaa tuotto- ja arvonkehitysinformaatiota ei juuri ole saa-
tavilla. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että ammattimaiset sijoittajat katsovat
sijoituspäätöstä tehdessään hyvin paljon managerin aikaisemmin perustettujen rahasto-
jen tuottokehitystä. Koska suurin osa ammattimaisista sijoittajista sijoittaa suljettuihin
kommandiittiyhtiömuotoisiin rahastoihin, ei heillä ole mahdollisuuksia seurata kyseisen
rahaston tuottokehitystä ennen sijoituspäätöstä. Ålandsbankenin erikoissijoitusrahaston
avaintietoesitteessä tuodaan selkeästi esille, etteivät rahaston historialliset tuotot ole tae
tulevista. Koska rahasto-osuuksia markkinoidaan kuluttajille, on rahastoesitteessä ja
avaintietoesitteessä tuotava hyvin selkeästi esille kaikki riskit mitä tuottoon liittyy.
Avoimen rahaston toimintakautta ei lähtökohtaisesti rajata perustamisvaiheessa sen
avoimesta luonteesta johtuen. Sijoittajamäärää tai sijoitettavaa pääomaa ei ole myös-
kään rajattu. Näin ollen rahastomanagerin ei tarvitse perustaa useampaa erikoissijoitus-
muotoista asuntorahastoa samalla strategialla, sillä rahaston koko joustaa kysynnän mu-
kana. Kommandiittiyhtiömuotoisen suljetun rahaston koko ei taas jousta kysynnän li-
sääntyessä rahaston elinkaaren alkuvaiheen jälkeen.

4.2.3 Case Orava Asuntorahasto
Orava Asuntorahasto, viralliselta toiminimeltään Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj,
perustettiin 30.12.2010 hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj:n aloitteesta kiinteistöra-
hastolain mukaisena osakeyhtiömuotoisena kiinteistörahastona eli REIT-rahastona. Yh-
tiö listautui Nasdaq OMX Helsinkiin lokakuussa 2013. Lain mukaan REIT-rahaston on
listauduttava viimeistään kolmen vuoden kuluttua rahaston perustamisesta. Viiden mil-
joonan euron alkupääomasta alkaen Orava on toimintakautensa aikana kasvattanut asun-
to-omaisuutta ja rahaston pääomaa. 30.6.2014 yhtiön sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli
noin 100 miljoonaa euroa. (Orava Asuntorahasto 2014a; Orava Asuntorahasto 2014c)

Orava Asuntorahaston sijoittajakohderyhmään kuuluvat kotimaiset ja ulkomaalaiset
instituutiosijoittajat sekä yksityishenkilöt. Muut Suomessa toimivat asuntorahastot yh-
tiömuodosta riippumatta eivät ole ilmaisseet tavoittelevansa ulkomaisia instituutiosijoit-
tajia, ainakaan haastattelujen ja julkisista lähteistä saatujen tietojen perusteella. Tosin 11
suurimman osakkeenomistajan listalla ei ole yhtään ulkomaalaista osakkeenomistajaa
(Orava Asuntorahastot 2014a). Koska pienin mahdollinen sijoitus on teoriassa yhden
osakkeen verran, on Oravan mahdollinen sijoittajaskaala markkinoilla toimivista asun-
torahastoista laajin. Toisaalta yhdelläkään sijoittajista eli osakkaista ei saa lain mukaan
olla yli 10 % osuutta yhtiön osakepääomasta, joka oli osavuosikatsauksen mukaan noin
46 miljoonaan euroa 30.6.2014. Yhtiö käyttää sijoituksissaan velkavipua lähes 50 %.
Yhtiön pitkäaikaiset velat olivat yhteensä lähes 43 miljoonaa 30.6.2014. Kiinteistöra-
hastolain mukaan yhtiö saisi käyttää velkavipua 80 %:in asti. (Orava Asuntorahasto
2014a)

Orava Asuntorahasto jakaa sijoitusstrategiansa kolmeen eri osa-alueeseen: sijoituskoh-
teiden hankinta ja myynti, kohdestrategia sekä rahoitusstrategia. Ensimmäiseen osa-
alueeseen liittyy yhtiön tavoite hyödyntää niin sanottua tukkualennusta, eli ostaa tai
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rakennuttaa kokonaisia vuokratalokohteita, jolloin suuren asuntosijoittajan on usein
mahdollista saada kohde pienemmällä neliöhinnalla kuin yksittäisen asunnonostajan.
Vuokrakäytöstä poistuneet asunnot myydään yksittäin kuluttajamarkkinoilla, minkä
tavoitteena on maksimoida kohteesta saatava myyntihinta. Kohdestrategiaan kuuluu
sijoituskohteiden sijainnin sekä kiinteistöjen ja huoneistojen ominaisuuksien huomioon-
ottaminen. Yhtiön sijaintistrategia jäljittelee asuntokannan markkina-arvon jakautumista
eli 52 prosenttia sijoitusten markkina-arvosta on Helsingin seudulla, 23 prosentin paino
viidessä muussa suurimmassa kaupungissa ja 25 prosentin paino muualla Suomessa
noin 10 prosentin vaihteluvälillä mainittujen prosenttiosuuksien ympärillä. 31.12.2013
Helsingin seudun paino oli pienempi ja muun Suomen suurempi kuin tavoitevaihteluvä-
lin keskikohta. Orava Asuntorahaston sijoitussalkku on markkinoilla olevista asuntora-
hastoista maantieteellisesti hajautetuin. Yhtiö ilmoittaa lisäksi uudehkojen kohteiden
tavoitepainon salkussa olevan 42 prosenttia, mikä on vähemmän kuin monessa muussa
asuntorahastossa, joka on julkisesti sijoitusstrategiaansa avannut. Rahaston rahoitusstra-
tegiaan kuuluu velkaantumisasteen pitäminen 30–60 prosentissa kulloisenkin markkina-
tilanteen ja korkotason mukaan.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeet ovat siis kaupankäynnin kohteena Helsin-
gin pörssissä. Niiden ostaminen ja myyminen tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin
pörssiosakkeiden. Yhtiön osakkeen merkintähinta syksyllä 2013 oli 10,30 euroa, mistä
se on noussut korkeimmillaan 15,88 euroon toukokuun 2014 alussa. Kun mediassa kir-
joitettiin asuntomarkkinoiden vaatimattomista näkymistä lokakuun 2014 alussa, laski
kurssi nykyiselle tasolleen hieman yli 12 euroon. Ensimmäisen pörssivuoden perusteella
on nähtävissä, että osake on altis markkinaheilahteluille ja asuntomarkkinoiden tila ja
näkymät vaikuttavat sen kurssiin. Oravan osakkeesta saatavaan tuottoon liittyy olennai-
sesti osinkotuotto. Niin sanotun veronhuojennuslain mukaan listatun asuntorahaston on
jaettava vähintään 90 prosenttia voitostaan (lukuun ottamatta realisoitumatonta arvon-
muutosta) osinkoina. Orava Asuntorahasto on ensimmäinen suomalainen pörssiyhtiö,
joka jakaa osinkoa neljä kertaa vuodessa. Yhtiön tavoitteena on jakaa 7-10 prosentin
vuotuista osinkotuottoa. Osakkeen vuotuiseksi kokonaistuottotavoitteeksi se on asetta-
nut 10 prosenttia. (Orava Asuntorahasto 2014b)

Listattuna yhtiönä Orava Asuntorahastolla on lain mukaan laaja velvollisuus sijoittaja-
raportointiin ja yhtiön tietojen julkisuuteen. Yhtiön on avoimesti ilmoitettava muun mu-
assa sijoituskohteensa ja omaisuuden arvioinnin menetelmät. Normaalin pörssiyhtiön
tapaan yhtiön tilinpäätökset, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset ovat julkisena pi-
dettäviä asiakirjoja.

4.3 Kansainvälinen vertailu
Erilaisia asunto- ja kiinteistörahastorakenteita löytyy maailmanlaajuisesti. REIT-
rahastomalli on yksi tunnetuimmista rahastomalleista. Yhdysvalloissa asuntoihin sijoit-
tavia REIT-rahastoja on useita. Yhdysvaltojen REIT-markkinat ovat kehittyneimmät,
sillä perinne on vahva ja ihmiset ovat tottuneet REIT-rahastoihin jo 60-luvulta lähtien.
REIT-rahastot ovat levinneet sittemmin useaan maahan Eurooppaan ja muihin maan-
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osiin. Euroopassa asuntomarkkinaan sijoittavia REIT-rahastoja löytyy ainakin Iso-
Britanniasta, Irlannista ja Belgiasta (Reita 2014; Irish Residential Properties REIT plc
2014; Aedifica 2014).

Ruotsissa on hieman pidempi asuntorahastojen historia verrattuna Suomeen. Ensimmäi-
set asuntorahastot perustettiin 2000-luvun alussa ja monen rahaston toimintakausi onkin
jo päättynyt ja rahaston purkaminen on käynnissä. Aberdeen Asset Management ja
Svenska Bostadsfonden ovat esimerkkejä asuntorahastojen manageriyhtiöistä Ruotsissa.
Svenska Bostadsfondenin ensimmäinen asuntorahasto aloitti toimintansa loppuvuodesta
2004. Nyt sen asunto-omaisuus on myyty ja pääomat palautettu sijoittajille. Manageri-
yhtiön mukaan investointikauden kokonaistuotoksi tuli 52 %, mikä kuulostaa erittäin
kovalta tuotolta. Hallinnointiyhtiö ilmoittaa rahastokohtaiset tavoitetuotot julkisissa
myyntiesitteissä. Esimerkiksi nyt merkittävissä olevan Svenska Bostadsfonden 12 AB:n
tavoitetuotoksi on ilmoitettu 8-10 %, mikä on hyvin linjassa suomalaisten asuntorahas-
tojen tuottotavoitteiden kanssa. Svenska Bostadsfondenin asuntorahastot ovat osakeyh-
tiömuotoisia rahastoja, jotka on tarkoitettu sijoitusyhtiöille, institutionaalisille sijoittajil-
le ja yksityishenkilöille. Toiminnan avoimuudeltaan rahastot muistuttavat Suomen eri-
koissijoitusrahastoja, mutta toimintakausi on rajattu, rahastot ovat suljettuja ja minimisi-
joitukseen tarvitaan noin 5000 euron pääoma. Tällaisen asuntorahaston voidaan ajatella
olevan jonkinlainen välimalli suomalaisesta kommandiittiyhtiömuotoisesta rahastosta ja
erikoissijoitusrahastosta. (Svenska Bostadsfonden 2014)

Saksassa perinteisiä kiinteistörahastotuotteita ovat olleet vaihtuvapääomaiset rahastot,
joista suurin osa on tosin toimistoihin tai muihin kaupallisiin kiinteistöihin sijoittavia
rahastoja. Saksalla oli ollut 40 vuoden mittainen historia avoimissa kiinteistörahastoissa,
kun kolme vaihtuvapääomaista kiinteistörahastoa jouduttiin likviditeettiongelmien
vuoksi sulkemaan vuonna 2005 ja sadat tuhannet sijoittajat menettivät pääomiaan. Val-
taosa sijoittajista oli piensijoittajia, joten usko avoimiin kiinteistörahastoinstrumenttei-
hin horjui voimakkaasti tapahtumien jälkeen. Samoissa rahastoissa oli myös institutio-
naalisia sijoittajia, joiden huhutaan saaneen tiedon rahastojen sulkemisista etukäteen.
Tämän ei haluta enää toistuvan, joten Saksassa on mietitty uusia rajoja erityisesti suuril-
le sijoittajille ja heidän aikataululleen saada pääomia ulos rahastoista.  Saksan avoimia
kiinteistörahastoja ei voida kuitenkaan täysin verrata Suomessa toimiviin erikoissijoi-
tusrahastoihin tutustumatta tarkemmin saksalaisen avoimen rahaston toimintakäytän-
töön. Suomessa likviditeettiongelmaa erikoissijoitusrahastoissa pyritään estämään muun
muassa tietyillä lunastus- ja merkintäajoilla, joita on neljä kertaa vuodessa. (BVI 2014;
Nurminen Kauppalehti 16.12.2005; Nurminen Kauppalehti 27.2.2006)
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5 Haastattelututkimuksen tausta

Tutkimuksen empiirisessä osassa käydään seuraavaksi läpi tutkimuksen haastatte-
luosuus ja sen tulokset. Seuraavassa kappaleessa esitellään haastattelututkimuksen taus-
ta, perustelut haastattelujen tarkoituksenmukaisuudelle sekä haastattelujen käytännön
toteutus. Haastatteluosuudessa pyritään tuomaan syvempää ymmärrystä aiheeseen ja
kokoamaan markkinoilla olevia ajatuksia yhteen.

5.1 Tavoitteet ja toteutus
Haastattelututkimus toteutettiin asiantuntijahaastatteluina, minkä avulla pyrittiin validi-
oimaan kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita asioita asuntorahastoista ja niiden markki-
nasta sekä tärkeimpänä saamaan vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Miten
asuntorahastojen markkinat ovat kehittyneet ja miksi? Mikä on asuntorahastojen merki-
tys sijoituskentässä ja asuntomarkkinoilla?

Tutkimushaastattelu voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä. Kirjallisuudessa tutki-
mushaastattelumenetelmät jaetaan eri luokkiin niiden strukturointiasteen perusteella.
Lomakehaastattelu on haastattelutyypeistä strukturoiduin, jolloin kysymykset on ennalta
määritelty, kaikilta haastateltavilta kysytään samat kysymykset ja samassa järjestykses-
sä. Tämän lisäksi myös vastausvaihtoehdot on määritetty etukäteen. Lomakehaastatte-
lun vastakohta on strukturoimaton haastattelu, josta käytetään muun muassa nimityksiä
avoin haastattelu ja syvähaastattelu. Tällainen haastattelutyyli on keskustelunomainen,
kysymykset ovat avoimia ja haastateltavan päätehtävänä on ohjata haastattelun kulkua
haastateltavan antamien vastausten mukaan ja syventää vastauksia. Näiden kahden ääri-
päämenetelmän väliin mahtuu niin sanottu puolistrukturoitu haastattelumalli, jota kutsu-
taan myös teemahaastatteluksi. Puolistrukturoidun haastattelun ominaisuuksia ovat esi-
merkiksi kaikille haastateltaville yhtenevä kysymysrunko ja avoin vastaustila, eli haas-
tateltava saa vastata omin sanoin. On myös esitetty, että tässä haastattelumuodossa haas-
tattelija saa vaihdella kysymysten esittämisjärjestystä tai esittää kysymykset vaihdellen
niiden sanamuotoa. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 43–47)

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna asiantuntijahaastatteluina. Koska asuntora-
haston luonteen ja toimintalogiikan sekä asuntorahastojen markkinan tutkiminen on
aiheena sen verran laaja, haluttiin haastateltavien vastaavan samoihin kysymyksiin. Toi-
saalta aiheen ja kysymysten kvalitatiivisesta luonteesta johtuen vastausmahdollisuudet
jätettiin täysin avoimiksi, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja annettu. Haastattelun kysy-
mysrungossa oli kymmenen yleistä kysymystä, jotka jaettiin väliotsikoilla viiteen eri
aihe-alueeseen, ja jotka oli suunnattu kaikille haastateltaville. Lisäksi kysymysrungon
lopussa oli neljä omaa kysymystä managereille ja neljä sijoittajille. Nämä neljä suunnat-
tua kysymysparia tukivat toisiaan siten, että saatiin näkökulma samaan asiaan kummal-
takin puolelta rahastoa. Kysymysrunko mukaan lukien kummallekin ryhmälle tarkoite-
tut erityiskysymykset löytyvät liitteestä 2.
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Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä asiantuntijaa, jotka ovat toimineet vahvasti asun-
torahastomarkkinassa. Haastateltavat voidaan jakaa näkökulmansa puolesta kahteen eri
ryhmään: sijoittajiin ja managereihin. Molemmista ryhmistä haastateltiin viittä eri tahoa.
Kahdessa haastattelussa oli samasta organisaatiosta mukana kaksi haastateltavaa. Haas-
tatellut sijoittajat ovat kaikki sijoittaneet asuntorahastoihin. Managerilla tarkoitetaan
tässä tapauksessa nimenomaan rahastomanageria, jolla on vähintään yksi asuntorahasto
hallinnoitavanaan. Haastatellut asiantuntijat on listattu alla olevaan taulukkoon. Haasta-
teltaviksi pyrittiin valitsemaan erilaisia ja erikokoisia toimijoita, jotta saatiin vastauksia
mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Sijoittajapuolella pitäydyttiin ammattimaisissa
sijoittajissa, sillä heillä oletetaan yleisesti olevan enemmän näkemystä ja kokemusta
asuntorahastomarkkinasta kuin yksityissijoittajilla. Lisäksi sopivia haastateltavia yksi-
tyissijoittajapuolelta olisi ollut haastavaa löytää ja heille olisi pitänyt muotoilla erilainen
kysymysrunko. Tässä tutkimuksessa haluttiin nimenomaan koota näkemys asuntorahas-
tomarkkinasta asiantuntijalausuntojen pohjalta, eikä tehdä esimerkiksi mielipidekyselyä
yksityissijoittajille ja kuluttajille.

Tutkimushaastatteluosuudessa hyödynnettiin myös lomakehaastattelumallia. Manage-
reita pyydettiin lisäksi täyttämään perustiedot hallinnoimistaan asuntorahastoistaan esi-
täytettyyn lomakkeeseen, johon oli kerätty kaikki julkisista lähteistä saatavilla olleet
tiedot kyseisen managerin rahastoista. Lomakepohja on nähtävissä liitteessä 3. Koska
kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistöpääomarahastojen yksityiskohdat eivät ole julki-
sia ja osalla rahastoista on muun muassa yhtiösopimuksista johtuvia salassapitovelvolli-
suuksia, ei tässä työssä esitellä sellaisia yksittäisen rahaston tietoja, mitkä ei ole tarkoi-
tettu julkisiksi. Rahastojen tietoja käsitellään tässä työssä pääasiassa kootusti, jotta voi-
daan hahmottaa asuntorahastomarkkinan kokonaiskuvaa paremmin.

NIMI TEHTÄVÄNIMIKE ORGANISAATIO TOIMIJA

Jaakko Sinnemaa Toimitusjohtaja Asuntoturva Manageri

Jouni Torasvirta Hallituksen puheenjohtaja Orava Asuntorahastot Manageri

Pami Pihlström Kiinteistöjohtaja OP-Pohjola Manageri

Petri Roininen Hallituksen puheenjohtaja Investors House Manageri
Wisa Majamaa/
Jan Hellman

Toimitusjohtaja/
analyytikko ICECAPITAL Manageri

Antti Jäntti/
Hannu Hokka

Kiinteistöpäällikkö/
toimitusjohtaja Apteekkien eläkekassa Sijoittaja

Heikki Venho Sijoitusjohtaja Tradeka Sijoitus Sijoittaja

Johannes Edgren Salkunhoitaja Valtion eläkerahasto Sijoittaja

Minna Jokinen Kiinteistösijoituspäällikkö Kirkon keskusrahasto Sijoittaja

Tuomo Halttunen Salkunhoitaja LähiTapiola Sijoittaja

Taulukko 8 Lista haastatelluista asiantuntijoista
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5.2 Haastatteluaineiston analyysi ja tutkimusstrategia
Haastattelun kysymysrunko on jaoteltu seuraaviin viiteen eri aihe-alueeseen:

 Asuntorahastomarkkinan kasvu ja sen syyt
 Asuntorahaston rooli sijoituskentässä
 Toimijat asuntorahastomarkkinoilla: sijoittajat & managerit
 Asunto- ja kiinteistörahastomarkkinoiden nykytila ja haasteet
 Tulevaisuus, kehitys ja vaikutukset

Aihealueet etenevät kronologisesti alkaen asuntorahastomarkkinan kasvun syistä päät-
tyen tulevaisuuden odotuksiin. Kysymykset eivät pääasiassa kohdistuneet tiettyihin ra-
hastoihin tai toimijoihin erityisesti, vaan ne liittyivät yleisesti käsiteltävään markkinaan
ja niiden tarkoituksena oli saada kattava kuva asuntorahastojen markkinasta Suomessa.
Tämän jälkeen esitettiin molemmille ryhmille, managereille ja sijoittajille, suunnitellut
omat kysymykset, joilla kerättiin enemmän tietoa tahojen omakohtaisista ajatuksista,
suunnitelmista ja osallisuudesta asuntorahastomarkkinaan.

Haastattelut toteutettiin haasteltavien kanssa ennalta sovittuina ajankohtina haastatelta-
vien toimipaikoissa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltujen luvalla. Nauhoituk-
set kuunneltiin läpi ja purettiin litteroimalla haastattelu ja kysymys kerrallaan. Mikäli
haastateltu sijoittajataho ja sen sijoitustoiminta oli ennestään tuntematonta, pyydettiin
haastateltavaa ensiksi kertomaan hieman taustatietoa omasta organisaatiostaan ja sen
sijoitustoiminnasta erityisesti asuntorahastoihin liittyen. Manageripuoli oli kirjallisuus-
katsauksen ansiosta ennestään tutumpaa. Managereita pyydettiin täyttämään esitäytetty
asuntorahastolomake mahdollisuuksien mukaan ennen haastattelua. Kaikkien haastatel-
tujen managereiden kanssa käytiin kuitenkin lomake läpi haastattelutilaisuudessa varsi-
naisten haastattelukysymysten jälkeen, jolloin saatiin lisätietoa managerin toiminnasta
ja historiasta.

Haastatteluaineiston analyysi alkaa Hirsijärven et al. (2009) mukaan usein jo haastatte-
lutilanteessa, kun kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus ja analyysi. Tässäkin tutkimuk-
sessa ensimmäinen analyysin vaihe on ollut itse haastatteluissa. Varsinainen aineiston
analysointi aloitettiin kaikkien haastattelujen purkamisen jälkeen. Analyysia kuvataan
kolmivaiheisena prosessina, johon kuuluvat aineiston kuvaus, luokittelu ja yhdistely.
Aineiston kuvauksessa asioita eritellään kokonaisuudesta pienempiin osiin, tämän jäl-
keen osioita luokitellaan ja luokkia yhdistellään. Lopulta analyysin synteesivaiheessa
pyritään luomaan kokonaiskuva aiheesta. Aineiston kuvauksessa, luokittelussa ja luok-
kien yhdistämisessä käytetään tilanteen mukaan induktiivista tai abduktiivista päättelyä.
(Hirsjärvi et al. 2009, s. 143–145)
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6 Haastattelututkimuksen tulokset

Tässä kappaleessa esitetään haastattelujen tulokset aihe-alueisiin jaoteltuna ja lopuksi
analysoidaan haastattelututkimuksen toteutusta ja informaatioarvoa. Tulosten pääkohtia
ja muita huomionarvoisia seikkoja on kursivoitu luettavuuden parantamiseksi.

6.1 Asuntorahastomarkkinan kasvu ja sen syyt
Asuntorahastomarkkina on kasvanut Suomessa viimeisen lähes kymmenen vuoden ai-
kana jatkuvasti ja viimeisinä vuosina erityisesti. Vuodesta 2006 alkaen, kun ensimmäi-
nen asuntorahasto perustettiin institutionaalisille sijoittajille, on asuntorahastoja tullut
markkinoille erilaisissa muodoissa ja sijoittajakohderyhmä on laajentunut aina pienem-
piin yksityissijoittajiin asti. Pelkästään asuntoihin sijoittavien rahastojen lukumäärä on
tällä hetkellä 29. Mitkä sitten ovat markkinan kasvun keskeisimmät syyt?

Haastatteluista kävi ilmi, että syyt asuntorahastomarkkinan kasvulle ja suosiolle ovat
pääosin markkinasyitä. Kuvassa 18 on esitetty haastatteluissa esiin tulleet asuntorahas-
tojen hyvät ominaisuudet ja muut asuntorahastomarkkinan kasvuun vaikuttaneet tekijät.
Asuntorahastot ja asunnot ylipäätään koettiin kannattavaksi sijoituskohteeksi. Ensinnä-
kin nähdään, että asunnoista saa hyvää tuottoa ja erityisesti arvonnousutuoton vaikutus
koetaan tärkeäksi. Erityisesti sijoittajapuolella hyvä tuotto koettiin tekijäksi, joka on
vauhdittanut asuntorahastomarkkinan kasvua. Neljä viidestä haastatellusta sijoittajasta
mainitsi hyvän tuoton tai arvonnousun yhdeksi syyksi, joka on edesauttanut markkinan
kasvua. Lisäksi mainittiin, että vuokra-asuntojen tarve on kova pääkaupunkiseudulla ja
muissa kasvukeskuksissa, mikä lisää sijoituksen houkuttelevuutta. Toinen tärkeä syy on
tuotteen vakaus, mikä näkyi erityisesti manageripuolen vastauksissa. Puolet kaikista
haastatelluista tahoista mainitsi vakauden, turvallisuuden tai tasaisuuden suosioon vai-
kuttaneeksi tekijäksi.

Managerit nostivat esille, että yksinkertainen syy suosion kasvulle on ollut, että sijoitta-
jat ovat halunneet tällaista tuotetta. Ensin sijoittajakysyntää huomattiin olevan institu-
tionaalisten sijoittajien keskuudessa, ja myöhemmin vasta viimeisen muutaman vuoden
aikana muun muassa pankkitoimijat ovat huomanneet, että kysyntää on myös sellaisille
rahastoille, joihin pääsee pienelläkin pääomalla mukaan ja perustaneet sen mukaisia
asuntorahastotuotteita. Asuntorahastotuote yksinkertaisesti puuttui markkinoilta ja sen
tuleminen myös Suomeen oli luonnollista. Kun toiminta on vakiintunut, sijoitustuote
osoittautunut hyväksi ainakin tietyille sijoittajaryhmille ja saanut yleisesti hyvän vas-
taanoton, kasvu ruokkii itse itseään. Tieto hyvästä kysynnästä ja ansaintamahdollisuuk-
sista saa liikkeelle myös uusia rahastomanagereita. Eräs sijoittaja mainitsi, että manage-
rit lähtevät mukaan sellaiseen toimintaan, mihin saa mukaan hyvin sijoittajia eli tässä
tapauksessa asuntorahastoihin. Muuten sijoittajat eivät nostaneet esille tuotteen kysyn-
tää kasvuun vaikuttaneena tekijänä.

Kaksi haastateltua mainitsi jo kirjallisuuskatsauksessakin esitetyn seikan, että muun
muassa eläkeyhtiöt ovat suosineet asuntorahastoja, jotta voivat hyödyntää velkavipua
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sijoituksissaan, mitä ne eivät lainsäädännön vuoksi voi suorissa sijoituksissaan tehdä.
Tämä on varmasti yksi tärkeä syy, että koko asuntorahastomarkkina lähti liikkeelle, sillä
ensimmäiset sijoittajathan olivat juuri institutionaalisia sijoittajia kuten eläkeyhtiöitä tai
-kassoja.

Hyvän tuoton lisäksi sijoittajien joukossa nostettiin esiin rahastosijoittamisen helppous
ja hajautus. Neljä viidestä sijoittajasta piti helppoutta ja ulkoistaimista asuntorahastojen
suosioon positiivisesti vaikuttavana tekijänä. Asuntorahasto on helppo sijoitustuote mo-
nelle sijoittajaryhmälle, myös yksityiselle. Kolme sijoittajaa mainitsi asuntorahastojen
kautta saatavan hajautuksen hyödyt tärkeiksi. Suurten asuntorahastojen salkut ovat hy-
vin hajautettuja, mikä vähentää sijoittajan riskiä. Esimerkiksi yksittäisellä eläkekassalla
ei olisi resursseja tai edes pääomia ylläpitää yksin sellaista asuntosalkkua, joka olisi
riskimielessä järkevästi hajautettu. Asuntorahasto tarjoaa tähän mahdollisuuden. Yksi
sijoittajista toi esille myös, että asuntorahastosijoitukseen pääsee kiinni pienemmälläkin
pääomalla.

Kaksi manageria ilmaisi, että asuntorahasto on hyvä sijoitusvaihtoehto tässä korko-
markkinassa, kun sekä pitkät että lyhyet korot ovat olleet pitkään matalalla, eikä esi-
merkiksi joukkovelkakirjamarkkinat ole olleet siitä syystä houkuttelevia vakaata kassa-
virtaa ja tuottoa hakevalle sijoittajalle. Yksi manageripuolen haastatelluista kyseenalais-
taa koko asuntorahastojen suosion siinä mielessä, että asuntorahastomarkkina on Suo-
messa edelleen hyvin marginaalinen verrattuna koko asuntomarkkinaan. Yli puolet va-
paarahoitteisista vuokra-asunnoista on edelleen yksityisten ihmisten omistuksessa eli
vuokra-asuntomarkkinalla on vielä paljon tilaa ammattimaistua. Suosiosta puhuminen
johtuu osittain siitä, että keskimääräisesti yli puolet viimevuosina perustetuista kiinteis-
törahastoista ovat olleet asuntorahastoja ja niitä on perustettu myös yksityisille suuren

Kuva 18 Asuntorahastomarkkinan kasvuun vaikuttaneet tekijät
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yleisön tuntemien tahojen käytännössä pankkien toimesta. Asuntorahastot ovat saaneet
viime vuosina paljon mediahuomiota, mikä kertoo myös osittain suosiosta, sillä pääosin
huomio on ollut positiivista.

Yleisen mielipiteen asuntorahastomarkkinan kasvusta ja syistä lisäksi haastatelluilta
kysyttiin, miksi juuri he ovat lähteneet mukaan joko sijoittajiksi tai perustaneet itse
asuntorahastoja. Syyt olivat suurimmaksi osaksi samoja markkinasyitä, mitä edellä on
käyty läpi, mutta monella oli mukana myös jokin oma näkökulma.

Osalla haastatelluista sijoittajista on myös suoraa asunto-omistusta, ja asuntorahastot
ovat osa allokaatiota. On myös nähtävissä, että osa on lähtenyt asuntorahastojen kautta
muuttamaan suoria omistuksia välillisiksi muun muassa sijoittamalla apporttina rahas-
toihin.  Kahdella viidestä sijoittajasta ei ollut suoria asuntosijoituksia joko strategisista
syistä tai sijoitussäänöistä johtuen. Haastatteluista kävi ilmi, että sijoittajilla on varsin
vahva näkemys, minkälaisiin asuntorahastoihin haluavat sijoittaa. Aikaisempien hyvien
kokemusten siivittämänä on lähdetty mukaan saman rahastomanagerin muihinkin rahas-
toihin. Rahastomanagerin hyvä suoritushistoria eli niin sanottu track record on tärkeä
asia sijoittajille.

Rahastomanagerien keskuudessa tärkein syy, miksi rahastoja on lähdetty perustamaan,
on kysyntä. Ensinnäkin on nähty, että tällaiselle sijoitustuotteelle on kysyntää, minkä
lisäksi vuokra-asuntokysyntä on vahvaa kasvukeskuksissa. Ensimmäisten perustettujen
asuntorahastojen taustalla oli myös yksinkertaisesti se, että kyseinen tuote puuttui
markkinoilta ja uskottiin sen potentiaaliin ja saatiin myös sijoittajat kiinnostumaan ja
uskomaan tuotteeseen. Toinen esille tullut seikka oli rahastomanagerien vahva aikai-
sempi kokemus asuntomarkkinasta, jolloin tuotetta oli luonnollista lähteä kasaamaan.
Yksi syy, miksi managerit ovat lähteneet perustamaan asuntorahastoja, on toimitilara-
hastopuolella ollut niukka kysyntä viime vuosina, jolloin resursseja on löytynyt asunto-
rahastoille.

Se, että markkinoille on perustettu kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistöpääomarahas-
tojen lisäksi myös muunlaisia asuntorahastoja esimerkiksi REIT-muotoinen rahasto,
johtuu siitä, että on nähty markkinassa olevan kysyntää erilaisille asuntorahastotuotteil-
le. REIT-rahasto perustettiin lähestulkoon, heti kun se oli lainsäädännöllisesti katsoen
järkevää. Pitkällä aikavälillä tällaisella asuntorahastolla pyritään houkuttelemaan myös
kansainvälisiä sijoittajia Suomen asuntomarkkinoille.

6.2 Asuntorahaston rooli sijoituskentässä
Vaikka asuntorahasto on verraten nuori sijoitusinstrumentti markkinoilla ja pienemmille
yksityissijoittajille ollut mahdollinen vasta pari vuotta, nähdään sen löytäneen oman
paikkansa markkinoilla. Asuntorahastoihin sijoittaville tahoille asuntorahastot ovat ylei-
sesti osa allokaatiota niin kuin mikä tahansa muu sijoitusmuoto esimerkiksi osakkeet.
Asuntorahastot nähdään muun muassa pitkäaikaisena ja vakaata kassavirtaa tuottavana
sijoitusmuotona, jolla on vakaa paikkansa täydentämässä sijoitusmahdollisuuksien kent-
tää. Toisaalta yksi manageri sanoi asuntorahaston roolin edelleen olevan laajeneva.
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Asuntorahasto on yksi sijoitusinstrumentti muiden joukossa ja siitä uskotaan tulevan
oma segmenttinsä ja merkittävä sijoitustoiminnan osa-alue. Asuntorahastot koettiin
yleisesti tervetulleeksi lisäksi, joka monipuolistaa sijoitusmarkkinan lisäksi asunto-
markkinaa sekä vuokramarkkinoilla että rakennuspuolella.

Asuntorahastolla on sijoitustuotteena omat ominaispiirteensä. Esimerkiksi verrattuna
toimitilarahastoihin tai toimitilasijoittamiseen asuntorahastojen tuotto on varmempaa,
mutta toisaalta myös tuotto-odotusprosentti on pienempi. Osakkeisiin verrattuna taas
tuote on hyvin erilainen, vaikka verrattaisiin pörssilistattuun asuntorahastoon.

Haastatellut eivät näe asuntorahastoa vaihtoehtona toimitilarahastoille. Asunnot ovat
yksi osa sijoitusallokaatiota ja toimitilat ovat oma osansa. Sen sijaan välillinen asuntosi-
joittaminen voi olla jollekin sijoittajalle vaihtoehto perinteiselle suoralle asuntosijoit-
tamiselle, mutta monessa tapauksessa ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaan rinnakkai-
sia sijoitusinstrumentteja. Toisaalta on nähtävissä, että suoraa sijoittamista pidetään
keskisuurten sijoittajien keskuudessa niin aikaa ja resursseja vaativana toimintana, että
siinä ollaan mukana jollakin panoksella, mutta vain erityisistä esimerkiksi historiallisis-
ta syistä. Suora asuntosijoittaminen on siis asuntorahastojen merkittävin, ehkä jopa ai-
noa kilpaileva sijoitusmuoto. Toki riippuu hyvin paljon sijoittajasta, ovatko suora ja
epäsuora sijoitusmuoto vaihtoehtoisia, kilpailevia sijoitustapoja. Yleisesti uskottiin, että
epäsuora asuntosijoittaminen tulee olemaan pienille sijoittajille yhä enenevässä määrin
mieluisa vaihtoehto juuri helppoutensa ja hajautushyödyn ansiosta. Johtuen yksityissi-
joittajille sopivien likvidien toimitilarahastojen tarjonnan puutteesta, voidaan likvidit
asuntorahastot nähdä vaihtoehtoisena. Toisaalta yksityissijoittajille toimitilapuoli on
joka tapauksessa tuntemattomampi, jolloin asuntorahastosijoittaminen olisi varmasti
monelle joka tapauksessa luonnollisempi vaihtoehto.

Jollekin sijoittajalle epäsuora sijoittaminen on ainoa vaihtoehto johtuen lainsäädännölli-
sistä seikoista ja sijoitussäännöistä. Tässä yhteydessä nostettiin taas esiin institutionaa-
listen sijoittajien syyt suosia asuntosijoittamista myös rahastojen kautta, jolloin he voi-
vat hyödyntää muutoin kiellettyä velkavipua. Yksi manageripuolen haastatelluista arve-
li, että asuntorahastot ovat institutionaalisilla sijoittajilla kuitenkin pienenevä osa allo-
kaatiota, johtuen siitä, että asuntosijoituksia on jo nostettu aikaisemmasta kohtuullisen
alhaisesta tasosta ja asuntosijoitukset tullaan pitämään kohtuullisen pienenä osana allo-
kaatiota institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvupo-
tentiaalia etsitään yksityissijoittajien puolelta tarjoamalla myös heille sopivia instru-
mentteja.

Yhdessä haastattelussa otettiin esille asuntosijoittamisen sijoittuvan siinä mielessä tyy-
pillisen osakesijoittamisen ja toimitilasijoittamisen välimaastoon, että osakesijoituksissa
ei huomioida kassavirtaa ja arvonnousu on tärkein sijoitusta määrittävä tekijä, kun taas
toimitilasijoittamisessa arvonnousulle harvoin lasketaan tuottoa, jolloin saatava tuotto
perustuu sijoituskauden kassavirtatuototon. Asuntosijoituksesta odotetaan yleensä kas-
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savirtatuoton lisäksi myös arvonnousutuottoa. Asuntorahastoihin kohdistuvan kiinnos-
tuksen odotetaan seuraavan hieman viiveellä asuntomarkkinoiden kehitystä.

6.2.1 Asuntorahastosijoittamisen hyvät ja huonot puolet
Asuntorahastojen hyviä ja huonoja puolia sivutaan monessa kohtaa ja haastatellut otti-
vat oman näkökulmansa helposti esille. Kysyttäessä hyviä ja huonoja puolia verrattuna
nimenomaan suoraan asuntosijoittamiseen nousi vastauksista esille sekä sijoittajien ja
managerien keskuudessa erityisesti rahaston helppous, vaivattomuus ja hallinnoinnin
ulkoistaminen. Lisäksi kolme viidestä managereista ja yksi sijoittaja mainitsi asuntora-
hastoista saatavan hajautushyödyn ja sitä kautta riskien vähenemisen yhdeksi asuntora-
hastojen parhaimmista puolista.

Mitkä ovat sitten asuntorahastojen miinuspuolet verrattuna suoraan sijoittamiseen?
Vastauksissa nousi esille oikeastaan vain kaksi selkeää asiaa: managerille maksettavat
hallinnointikulut, jotka pienentävät tuottoa sekä kontrollin ja päätösvallan pienenemi-
nen. Kontrollin täysinäisestä menettämisestä ei voida puhua kommandiittiyhtiömuotoi-
sissa asuntorahastoissa, joissa on tyypillisesti vain muutamia korkeintaan parikymmentä
sijoittajaa. Sijoittajien joukossa kulut mainittiin suoraan huonoksi puoleksi, kun taas
managereilla oli laajempi näkökulma kuluasiaan. Vaikka asuntorahastoista syntyy sijoit-
tajalle kuluja, syntyisi hallinnon kuluja joka tapauksessa omassakin organisaatiossa,
mikäli sijoitettaisiin suoraan. Lisäksi asuntorahastojen kulut ja niiden rakenne voivat
olla hieman hallinnointiyhtiöstä ja yhtiömuodosta riippuen hyvinkin läpinäkyviä ja hal-
linnointiyhtiön toiminta ammattimaisuuden vuoksi niin tehokasta, että kuluja ei pidä
automaattisesti mieltää negatiiviseksi asiaksi. Ei tosin löydy tutkimusnäyttöä siitä, hoi-
tavatko managerit asuntorahastoja kustannustehokkaammin kuin sijoittaja hoitaisi omaa
pienempää asuntosalkkuaan. Yksityissijoittajien kohdalla voi olla toisin, sillä jotkut
yksityiset asuntosijoittavat näkevät asuntosijoittamisen ikään kuin harrastuksena, eivät-
kä näin ollen näe siihen käytettyä aikaa ja vaivaa kuluna. Haastattelujen perusteella voi-
daan todeta, että oletettavasti yhä enemmän myös yksityissijoittajat, etenkin nuoremman
sukupolven edustajat, arvostavat vaivattomuutta asuntosijoituksissaan, ja asuntosijoit-
tamisen harrastuksena näkevät ovat vähenemässä.

Yleisesti oli havaittavissa, että asuntorahastoissa ei nähty olevan monia huonoja puolia
verrattuna suoriin sijoituksiin. Toisaalta nähtiin, ettei asuntorahastosijoittamisen ja suo-
ran asuntosijoittamisen vertaaminen eroa yleisesti epäsuoran ja suoran kiinteistösijoit-
tamisen vertailusta. Kaikki haastateltavat eivät edes maininneet asuntorahastojen huo-
noista puolista, mikä kertonee siitä, että asuntorahastoihin ollaan verrattain tyytyväisiä
ja manageripuolella omaan tuotteeseen uskotaan. Yksi haastateltavista mainitsi hyvien
ja huonojen puolien olevan hyvin tasapainossa.

6.3 Toimijat asuntorahastomarkkinoilla

6.3.1 Sijoittajakohderyhmien laajentuminen
Kun asuntorahastojen markkina on vuosi vuodelta kasvanut ja kehittynyt, on loogista,
että myös sijoittajakunta on laajentunut suurista institutionaalisista sijoittajista kes-
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kisuurten sijoittajien, erityisen varakkaiden yksityishenkilöiden, säätiöiden ja pienempi-
en eläkekassojen kautta pienempiin yksityissijoittajiin. Yksityissijoittajien nähdään tul-
leen mukaan kunnolla parin viimeisen vuoden aikana, kun on avattu erikoissijoitusra-
hastoja, joihin pääsee mukaan jo sadoilla euroilla, ja Suomen ensimmäinen REIT-
rahasto listautunut pörssiin. Yleisesti yksityissijoittajien määrään uskotaan vielä kasva-
van lähitulevaisuudessa ja kasvun tulevan nimenomaan sieltä, sillä institutionaalisten
sijoittajien osalta nähdään markkina jo suhteellisen kyllästetyksi. Ilmassa oli jopa epäi-
lyksiä suurten institutionaalisten sijoittajien pienentävän osuuttaan asuntorahastomark-
kinassa tulevaisuudessa. Säätiöitä pidetään pitkäaikaisina sijoittajina, eikä niiden uskota
palaavan enää suorien sijoitusten pariin. Volyymin uskotaan siis vielä kasvavan, mutta
sijoittajakohderyhmittäin ei tämän laajemmaksi voi tulla, jos ei oteta kansainvälisiä si-
joittajia huomioon. Tosin vain yksi haastatelluista mainitsi tässä vaiheessa kansainvälis-
ten sijoittajien mukaantulon seuraavana sijoittajakohderyhmänä.

Asuntorahastomarkkinan uskotaan segmentoituvan, ja markkinoilla olevan eri tuotteita
vaihtelevilla riski-tuotto -profiileilla erilaisille sijoittajakohderyhmille. Institutionaaliset
sijoittajat eivät välttämättä halua olla mukana samoissa sijoitusinstrumenteissa pienim-
pien sijoittajien kanssa.

Yksi mielenkiintoinen kysymys asuntorahastomarkkinan tulevaisuuden kannalta on
muutokset korkomarkkinassa. Alhaisella korkotasolla, mikä on jo pitkään vallinnut,
ovat asunnot olleet hyvä sijoituskohde. Mitä käy asuntorahastojen tuotoille, mikäli ko-
rot tästä nousevat merkittävästi? Tämä uhka ei tosin ole lyhyellä aikavälillä näköpiiris-
sä. Asuntorahastojen menestys on hyvin markkinasidonnaista niin kuin yleisesti minkä
tahansa muunkin sijoittamisen.

Haastattelujen perusteella voidaan siis todeta, että asuntorahastomarkkinaan on odotet-
tavissa kasvua pääasiassa yksityissijoittajien kautta, pidemmällä aikavälillä ehkä myös
kansainvälisten sijoittajien kautta. Haastatteluissa tuli tosin esiin erilaisia näkökulmia,
kuinka suosituksi sijoitusmuodoksi asuntorahastot ja kiinteistörahastot ylipäätään tule-
vaisuudessa arvioidaan tulevan ja voidaanko mahdollisesti jossain vaiheessa verrata sen
suosiota esimerkiksi osakesijoittamisen ja asuntosijoittamisen suosioon.

Karkeasti voidaan sanoa, että rahastomanagerien keskuudessa näkemys asunto- ja kiin-
teistörahastojen suosiosta tulevaisuudessa on myönteisempi verrattuna sijoittajien nä-
kemyksiin. Yleisesti näkemykset asuntorahastojen suosion ja markkinan kasvun suhteen
olivat positiivisia. Esimerkiksi osakemarkkinoihin verrattuna kuluttajan on helppo ym-
märtää asuntorahastomarkkinoita, mielikuva on vakaa ja asuntosijoittaminen koetaan
turvallisena. Iäkkäämpien sijoitusasunto-omistajien joutuessa luopumaan omistuksis-
taan uskotaan sen tuovan lisää markkinarakoa epäsuoralle asuntosijoittamiselle. Toki
todettiin se tosiasia, että asuntorahastojen volyymi on vielä todella pieni verrattuna esi-
merkiksi yksityissijoittajien omistamiin vuokra-asuntoihin tai osakemarkkinaan. Lisäksi
markkinan kasvuun vaikuttaa asuntomarkkinoiden yleinen tila ja asuntohintojen nousu,
korkotaso sekä itse rahastojen rakenteet. Mikä on piensijoittajalle optimaalinen rahasto-
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rakenne ja miten sellainen löydetään, vaikuttaa myös olennaisesti markkinan kehityk-
seen.

Haastattelussa nostettiin myös esiin USA:n REIT-markkinat ja niiden peilaaminen
Suomen markkinaan. Voisiko kiinteistörahastojen trendi noudattaa jollain lailla REIT-
markkinoiden kehityskulkua USA:ssa, missä markkina sai alkunsa jo 1960-luvulla?
Tänä päivänä Yhdysvalloissa on yli 300 rekisteröityä REIT-rahastoa, joista lähes 200 on
listattu New Yorkin pörssiin. Lähes 40 miljoonaa amerikkalaista eli reilu 10 % koko
väestöstä sijoittaa eläkerahastojensa kautta REIT-rahastoihin. (REITs by the Numbers,
2014) USA:n kaltaiseen kehitykseen vaadittaisiin ainakin paljon aikaa ja lukumääräises-
ti riittävän suuria REIT-rahastoja tulisi olla runsaasti tarjolla. Onko REIT Suomessa se
toimivin kiinteistörahastomuoto kasvun kannalta vai onko se jokin muu esimerkiksi
erikoissijoitusrahasto, on kysymys erikseen.

Ainoastaan yksi haastatelluista suhtautui selvästi skeptisesti asuntorahastomarkkinan
suosion kasvamiseen ja näki, että tietyillä alueilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yk-
sityisen olisi järkevää omistaa sijoitusasunto tai -asunnot suoraan rahastojen sijasta.

Kaikki haastatellut olivat kuitenkin samaa mieltä, että asuntorahastot ovat tulleet Suo-
men kiinteistö- ja sijoitusmarkkinoille jäädäkseen muodossa tai toisessa. Tämä on mo-
nen kannalta hyvä ja toivottu asia. Toki markkinan uskotaan hieman muuttuvan ja elä-
vän ajansaatossa, mikä on luonnollista.

Asuntorahastojen sijoittajaryhmä on siis laajentunut viime vuosina yksityisiin piensijoit-
tajiin saakka. Institutionaalisista sijoittajista alkanut ja säätiöiden, varakkaiden yksityis-
sijoittajien sekä erilaisten keskisuurten sijoittajien kautta yksityissijoittajiin jatkunut
asuntorahastosijoittajien kirjo on nyt siinä pisteessä, ettei se voi Suomen rajojen sisä-
puolella laajeta kuin volyymiltaan. Seuraavaksi markkinoille odotetaan kansainvälisiä
sijoittajia.

6.3.2 Rahastomanagerien määrän kasvu
Sijoittajakohderyhmien kehittyessä ja laajentuessa myös manageripuolella on tapahtu-
nut paljon kehitystä ja uusia ja uudentyyppisiä rahastomanagereja on tullut mukaan
markkinaan. Sekä sijoittaja- että manageripuolella on huomattu managerien määrän
selkeä lisäys viime vuosina, mutta toisaalta kehityksen uskotaan yleisesti tasaantuvan
lähitulevaisuudessa.

Taulukossa 4 on esitetty kaikki tiedossa olevat Suomessa toimivat rahastomanagerit,
jotka hallinnoivat vähintään yhtä asuntorahastoa. Taulukossa on esitetty myös kunkin
managerin kohdalta ensimmäisen asuntorahaston perustamisvuosi ja hallinnoitujen
asuntorahastojen kokonaislukumäärä tähän päivään mennessä. Havaittavissa on, että
ensimmäisen rahaston perustamisen, vuoden 2006, jälkeen uusia managereita ei ole tul-
lut ainoastaan vuosina 2008 ja 2011. Tällä hetkellä Suomessa on kymmenen eri asunto-
rahastomanageria. Tämän lisäksi S-Pankki tarjoaa asiakkailleen osuuksia erikoissijoi-
tusrahastomuotoisesta S-Asuntorahastosta, joka on kuitenkin käytännössä osuussarja
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FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimasta erikoissijoitusrahastosta (S-Pankki 2014). Neljä
markkinoilla toimivista asuntorahastomanagereista on tullut mukaan vuosina 2012–
2013, mikä kertoo markkinan kiihtyneestä kasvusta parin edellisen vuoden aikana.
Asuntorahastomanagerit ICECAPITAL ja Asuntoturva, jotka olivat ensimmäisinä alal-
la, ovat edelleen erikoistuneet pelkästään asuntoihin sijoittaviin rahastoihin. Tämän jäl-
keen on tullut mukaan muun muassa pieniä pankkiiriliikkeitä ja pankkeja omine rahas-
toineen. Kaikista asuntorahastomanagereista neljä hallinnoi ainoastaan asuntorahastoja,
kuudella on myös toimitilarahastoja tai muita rahastoja.

On huomattavissa, että erityisesti sijoittajat ovat kokeneet, että markkinoille on ollut
paljon tulijoita ja halukkaita managereita olisi enemmän kuin markkina kantaa. Finans-
sikriisin jälkeen oli useita yrittäjiä, mutta vain osa onnistui keräämään pääomia tarpeek-
si. Osa uskoo saman jatkuvan myös tulevaisuudessa, vain osa halukkaista onnistuu. Jot-
kut managerit ovat jo taas saavuttaneet jalansijan markkinassa. Hyvä track record ja
aiempi kokemus ovat asioita, joita sijoittajapuolella managerilta odotetaan, erityisesti,
jos kyseessä ei ole suuri rahastomanageri. Tämä saattaa hankaloittaa uusien managerei-
den markkinoille tuloa. Oman pääoman lisäksi pienen rahastotoimijan saattaa olla vai-
kea ilman kunnollista historiaa ja näyttöä saada myöskään vierasta pääomaa rahoituslai-
tokselta. Yksityisen piensijoittajan ja ammattisijoittajan managerinvalintakriteereissä on
varmasti joitakin eroja, jolloin ei voida yksiselitteisesti peilata tässä haastateltujen am-
mattisijoittajien odotuksia piensijoittajien odotuksiin.

Managerien määrän nähdään kasvaneen yksinkertaisesta syystä, että markkinoiden kas-
vu ja hyvät uutiset markkinoilta, houkuttavat uusia toimijoita. Toisaalta sama voi käydä
toiseen suuntaan. Jos asuntorahastojen tuotot hyytyvät pidemmäksi aikaa, näkyy se
varmasti rahastojen kysynnässä.

Sijoittajat odottavat asuntorahastomanagerilta luonnollisesti ammattitaitoa sekä ymmär-
rystä eritoten asuntomarkkinasta, pelkkä finanssialan tuntemus ei riitä. Managerien
määrän kasvun uskotaan tasaantuvan ja hiipuvan. Tulevaisuudessa on odotettavissa ma-
nagerien erikoistumista, yhdistymistä ja mahdollisesti myös markkinoilta poistumista.
Uskotaan, ettei kaikilla pankeilla tule olemaan omaa asuntorahastotuotetta. Erilaisten
yhteistyömallien ennustetaan yleistyvän.

6.4 Asunto- ja kiinteistörahastomarkkinoiden nykytila ja haas-
teet

6.4.1 Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat?
Kuten edellisissä kappaleissa on selvitetty sekä asuntorahastoihin sijoittavien tahojen
että asuntorahastomanagerien kirjo on laajentunut ja kehittynyt ensimmäisistä vuosista.
Miten nämä kaksi puolta kohtaavat markkinoilla tänä päivänä? Ovatko asuntorahastojen
kysyntä ja tarjonta tasapainossa? Mikä on kysynnän ja tarjonnan tilanne ylipäänsä kiin-
teistörahastomarkkinoilla?
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Haastattelujen perusteella sijoittajilla ja managereilla on hieman erilainen näkemys asi-
aan. Kaikki haastatellut sijoittajat ovat sitä mieltä, että sijoittajalla on hyvin valinnan
varaa asuntorahastomarkkinoilla, ja että tarjontaa on paljon tänä päivänä. Lisäksi sijoit-
tajien vastauksissa tuli useassa kohdassa esiin, että tarjontaa on enemmän kuin rahastoi-
hin riittää sijoittajia. Myös manageripuolella oltiin osittain sitä mieltä, että tarjonta ylit-
tää kysynnän, erityisesti institutionaalisille sijoittajille suunnatuissa rahastoissa sekä
toimitilarahastoissa. Yhden sijoittajapuolen edustajan mukaan osittainen syy kysynnän
heikkouteen voi olla se, että suurimmat sijoittajat eivät sijoita rahastoihin kotimaassa
tällä hetkellä. Mikäli tarjonta on jatkossakin suurempaa kuin kysyntä, niin kuin nyt näh-
dään olevan, voi se johtaa pienempiin rahastoihin ja managereiden yhdistymisiin tai
pahimmassa tapauksessa markkinoilta poistumisiin.

Managerit suhtautuivat yleisesti sijoittajia positiivisemmin sijoituskysynnän tasoon
asuntorahastoissa. Asuntorahastokysyntää nähtiin olevan hyvin erityisesti yksityissijoit-
tajien keskuudessa. Kysyntä asuntorahastomarkkinassa voi tarkoittaa sijoituskysynnän
lisäksi vuokra-asuntojen kysyntää ja kysyntää hyvistä asuntosijoituskohteista.

Vuokra-asuntojen kysyntä kasvukeskuksissa on hyvää, eikä ole näköpiirissä, että se
tulisi lähitulevaisuudessa muuttumaan asuntosijoittajan kannalta huonompaan suuntaan.
Tosin viime vuosina jatkunut vuokrien kova nousu keskimäärin 3,5 prosentin vuosi-
vauhtia on PTT:n (2014) arvion mukaan rauhoittumassa. Vapaarahoitteisten vuokrien
nousun ennustetaan jäävän Suomessa 2 prosenttiin vuonna 2014. Parhaiten vuokra-
kysyntää on pääkaupunkiseudun pienillä asunnoilla, yksiöillä ja kaksioilla. Työmarkki-
noiden epävarmuus on yksi vuokrakysyntää vahvasti ylläpitävä tekijä, huolimatta vuok-
ra-asumisen kalleudesta suhteessa omistusasumiseen. (PTT 2014, s. 26–30)

Koska uusia asuntorahastoja on syntynyt useita viime vuosina, on kysyntä hyvistä sijoi-
tuskohteista ollut reipasta. Tämä on piristänyt muuten tahmeita asuntomarkkinoita ja
asuntorahastot ovat näytelleet merkittävää roolia asuntojen uudistuotannossa, mistä
luonnollisesti ovat hyötyneet myös rakennusliikkeet, jotka muuten olisivat varmasti
olleet monessa paikkaa pulassa myymättömien kohteidensa kanssa. Kaksi sijoittajaa ja
yksi manageri toivat tässä kohtaa esille näkemyksensä, että sijoituskohteiden runsas
kysyntä voi olla myös uhka. Riittääkö kaikille tarpeeksi hyviä sijoituskohteita vai joudu-
taanko ostamaan vähän heikompia kohteita, jotta saadaan pääomat sijoitettua? Joudu-
taanko parhaimmista kohteista maksamaan jopa ylihintaa ja miten tämä näkyy tulevissa
tuotoissa? Muun muassa tällaiset kysymykset mietityttävät markkinoilla tällä hetkellä.

Asuntorahastomanagerien keskuudessa voidaan siis nähdä olevan kilpailua sijoittajien
lisäksi jossain määrin myös parhaista sijoituskohteista. Yhden sijoittajapuolen edustajan
mukaan sijoittajakysyntään vaikuttaa osaltaan se, että suurimmat institutionaaliset sijoit-
tajat eivät sijoita rahastoihin kotimaassa. Tämä saattaa osittain pitää paikkaansa, sillä
haastattelujen perusteella on nähtävissä, ettei suurten institutionaalisten sijoittajien aina-
kaan odoteta lisäävän osuuksia asuntorahastoissa, ja suurimmat sijoittajat ovat pääosin
mukana ensimmäisissä perustetuissa rahastoissa. Sen lisäksi, miten managerit saavat
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rahastoihin tarpeeksi hyviä sijoituskohteita, heitetään ilmoille epäilyksiä, joutuvatko
rahastot maksamaan parhaimmista kohteista kovan kilpailun takia ylihintaa. Tämä nä-
kyisi tietenkin negatiivisesti sijoittajien tuotoissa. Hyvien sijoituskohteiden löytämisen
ongelma nähdään manageripuolella erityisesti koskevan avoimia, vaihtuvapääomaisia
erikoissijoitusrahastoja, joissa ei ole ylärajaa sijoituksille ja sijoittajien määrälle. Muu-
ten epäilykset riittävän hyvien sijoituskohteiden saamisesta rahastoihin ja ylihinnan
maksamisesta ovat pääosin sijoittajien keskuudessa. Yksi manageripuolen haastateltu
mainitsi markkinoilla olevan nähtävissä, että rahastot joutuvat välillä ostamaan kohteita
väkisin, sillä hyviä sijoituskohteita ei ole tarpeeksi.

Seurauksia ja haasteita, joita asuntorahastojen tarjonnan ylittäessä kysynnän, voi il-
maantua, on muun muassa rahastojen koon pieneneminen, rahastojen vaikeus lähteä
käyntiin ylipäänsä, managerien segmentoituminen ja muutokset manageripuolella.

6.4.2 Haasteet ja kehittämisen kohteet
Asuntorahastomarkkinan ja kiinteistörahastomarkkinan yleisesti ollessa vielä varsin
nuori Suomessa on selvää, että markkinoilla koetaan monenlaisia haasteita ja kehittämi-
sen kohteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Sijoittajat ja managerit näkivät markkinoiden
haasteet hyvin eri tavalla. Kuvassa 19 on kerättynä yhteenveto haastateltujen vastauksis-
ta. Kysymykseen asunto- ja kiinteistörahastomarkkinoiden haasteista ja mahdollisista
kehittämisen kohteista sai vastata avoimesti, valitun haastattelumuodon mukaisesti.
Vastausten hajonta ja eriäväisyys johtunee osittain siitä, että haastatelluille ei annettu
valmiita vastausvaihtoehtoja.

Kuva 19 Haasteet ja kehittämisen kohteet asuntorahastomarkkinassa
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Jo edellisessäkin kappaleessa esiin tullut huoli hyvien sijoituskohteiden riittävyydestä
kaikille rahastoille nousi esiin suurimpana haasteena. Tämä tuli esille sekä manageri-
että sijoittajapuolen vastauksissa. Asuntorahastomarkkinan suurimmat haasteet juonta-
vat siis tämän perusteella suoraan asuntomarkkinasta. Kilpailu parhaista kohteista voi
aiheuttaa rahastolle ongelmia hajauttaa salkku halutulla tavalla, etenkin sellaiselle, joka
kerää pääomia lähinnä yksityissijoittajilta ja avoimiin rahastoihin, koska varoja ei haluta
myöskään seisottaa tilillä.

Koska monet rahastot haluavat rakennuttaa kohteita itse tai ostaa aivan uusia kohteita,
on poliittisilla ja kaavoituksellisilla kysymyksillä suuri rooli sopivan tonttimaan riittä-
vyydessä ja näin ollen asuntorahastoille sopivien kohteiden tarjonnassa. Hyvien sijoi-
tuskohteiden riittämättömyys voi pahimmillaan hidastaa potentiaalisen rahastomarkki-
nan kasvua.

Hyvien sijoituskohteiden vähäisyys myös toimitilarahastopuolella nostettiin esille. Si-
joittajat ovat keskittyneitä yleensä vain tietynlaisiin kiinteistöihin. Kun lähes kaikilla
suurimmilla sijoittajilla on samat kriteerit ja vain osa markkinasta on tällä hetkellä lik-
vidi, tulee sopivien kohteiden löytämisestä ongelma. Markkinoiden tilanne on siis haas-
teita aiheuttava tekijä sekä asunto- että toimitilarahastoissa.

Toinen merkittävä haaste nähdään olevan rahastojen exit- eli irtautumisvaiheessa. Mil-
lä strategialla irtautuminen ja realisoinnit toteutetaan? Mikä olisi paras tapa missäkin
markkinatilanteessa? Kuka ostaa kokonaiset talot, jos rahastoja ei jatketa? Kuinka pal-
jon markkinat vetävät, jos asuntoja myydään yksitellen? Muun muassa nämä kysymyk-
set askarruttavat sijoittajia. Kaikki haastatellut sijoittajat yhtä lukuun ottamatta mainit-
sivat irtautumisvaiheen yhdeksi haasteeksi. Koska Suomessa ei ole vielä käytännön ko-
kemusta exitin läpiviemisestä, on ymmärrettävää, että se nostaa pintaan paljon kysy-
myksiä ja epävarmuutta. Haastattelujen perusteella on nähtävissä, että managerit suhtau-
tuvat irtautumisvaiheiden onnistumisiin paljon positiivisemmin. Yksikään manageripuo-
len edustaja ei nostanut irtautumisvaihetta tämän kysymyksen kohdalla esiin. Hjorth
(2011) käsitteli diplomityössään kiinteistöpääomarahastojen exit-strategioita asuntora-
haston näkökulmasta. Hjorthin mukaan käytettävä exit-startegia määräytyy markkinaeh-
toisesti, mutta esimerkiksi sijoittajien preferensseillä, rahaston tavoitetuotolla ja kiin-
teistöportfolion ominaisuuksilla on oma vaikutuksensa päätökseen. Tutkimuksen perus-
teella exit-suunnittelu on tärkeää merkittävän osan rahaston kokonaistuotosta realisoitu-
essa vasta irtautumisvaiheessa. Tosin exit-suunnittelun taso vaihtelee rahastoittain, mut-
ta tutkimuksen ajankohtana oletettiin hyvien käytäntöjen leviävän markkinassa nopeasti.
Tämän haastattelututkimuksen pohjalta voidaan olettaa manageripuolella olevan tällä
hetkellä vahvempi käsitys siitä, miten exit kannattaa kussakin markkinatilanteessa to-
teuttaa. Vimpari & Junnila (2014) on tutkinut oikean irtautumisstrategian arvoa asunto-
rahaston divestoinnissa niin sanotun optiomenetelmän avulla. Tutkimuksen tapauksessa
asuntorahaston divestointi huoneistoittain nostaa rahaston arvoa 6,6 % verrattuna tilan-
teeseen, jossa portfolio divestoidaan kokonaisuutena. Tutkimuksen tulokset todistavat,
että laskennallisesti portfolion divestoiminen osissa on sijoittajan kannalta tuottavampi
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vaihtoehto. Koska optioarvot ovat riskiin sidottuja, optimaalinen irtautumisstrategia on
tutkimuksen mukaan sellainen, joka maksimoi riski-tuotto –tason ja vastaa rahaston
tavoitteita. Exitin onnistuminen on myös managerin näkökulmasta erittäin olennaista,
sillä mahdollisen voitonjako-osuuden saamisen lisäksi managerin track record on hyvin
tärkeää jatkon ja tulevien rahastojen muodostamisen kannalta. Tässäkin tutkimuksessa
sijoittajapuolen edustajat ovat korostaneet managerin tuttuutta ja sen track recordia hy-
vin merkittäviksi tekijöiksi uuden rahastosijoituksen päätöksenteossa.

Sopivien sijoituskohteiden riittävyyteen ja irtautumisvaiheen onnistumiseen liittyvien
haasteiden lisäksi haastatellut listasivat muita tärkeitä huomioita. Tosin loput huomioi-
dut asuntorahastomarkkinan haasteet tai kehityskohdat mainittiin vain yhden tai kahden
haastatellun tahon toimesta.

Asuntomarkkinoihin liittyen haastetta voi aiheuttaa myös kohteiden hintatason kehitys.
Kaksi manageripuolen edustajaa kyseenalaistaa hintojen jatkuvan nousun totuttuun tah-
tiin. Asuntomarkkinoiden tilanne on heikko tällä hetkellä ja yksityinen kysyntä on vai-
sua asuntorahastojen piristäessä markkinaa. Kun asuntojen hinnat yleisesti laskevat tai
hintojen kasvu hidastuu merkittävästi, on asuntosijoittaminen haastavaa ja managerien
on haasteellista tuottaa hyvää toimintahistoriaa ja pitää sijoittajatyytyväisyydestä huolta.
Vuokrien nousu on toinen kyseenalaistettu tekijä. Reaalivuokrat eivät voi jatkaa ikuises-
ti nousuaan, kommentoi yksi managereista.

Lainsäädäntö ja säädökset voidaan nähdä kehittämisen kohteina manageripuolella.
Enemmistö managereista ei tosin ottanut lainsäädäntökehikkoon kantaa, mutta vastauk-
sista voidaan silti päätellä, että joitakin muutoksia olisi odotettavissa ja vireillä. Viimek-
si lainsäädäntöä muokkasi AIFM-direktiivi. Esimerkiksi epäselviin arvostuskäytäntöihin
odotetaan lisää sääntelyä tulevaisuudessa. Haastattelujen perusteella lainsäädäntöä ei
koeta suureksi haasteeksi ja siihen ollaan yleisesti tyytyväisiä, tosin säädökset rajoitta-
vat toimintaa joidenkin osalta ja aiheuttavat siten kustannuksia. Sijoittajapuolella lain-
säädäntö koetaan riittäväksi ja erityisesti kommandiittiyhtiömuotoisten rakenteiden ja
institutionaalisten sijoittajien kannalta.

Kaksi sijoittaja toi esille sijoittajan kuuntelemisen sekä sijoittajien ja varainhoitajien
intressien yhteneväisyyden tärkeyden. Haasteena koetaan, että managerit pystyvät aja-
maan aidosti sijoittajan etua. Sijoittajan edun unohtuminen ja managerin oman palk-
kiokertymän fokusointi nähdään huolena erityisesti suurten finanssialan toimijoiden
kyljessä olevissa rahastoissa, mutta agenttiongelma nostettiin esille myös yleisesti. Ma-
nageripuolella kyseistä ongelmaa tai haastetta ei ole haastattelujen perusteella havain-
noitu tai pidetty ainakaan tarpeeksi merkittävänä.

Arvostaminen ja arvostuskäytännöt sekä niistä raportointi tulivat esille kahden manage-
rin vastauksissa puhuttaessa alan haasteista ja kehittämistarpeista. Erityisesti huolta he-
rättävät erilaisista arvostuskäytännöistä johtuvat arvojen realisoitumattomat ylöskirjauk-
set ja se, saadaanko kohteesta todella kirjattu summa myyntitilanteessa. Toinen haaste
on informoida sijoittajaa arvostusperiaatteista asianmukaisella tavalla. Hallin (2014)
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diplomityön mukaan markkinoilla, ei ole vielä selkeää yhteneväistä näkemystä, miten
asuntorahastojen varallisuus pitäisi arvioida, kerrostalo- vai huoneistokohtaisesti, tuotto-
vai kauppa-arvomenetelmällä sekä mikä on tukkualennuksen rooli. Tähän tulokseen
pohjautuen yllättävän vähän arvostaminen nähtiin haasteena tai kehittämisen kohteena
tässä haastattelututkimuksessa, eikä asiaa lainkaan otettu esille sijoittajapuolella.

Edellä läpikäytyjen haasteiden ja kehittämistarpeiden lisäksi esitettiin yksittäisiä huo-
mioita markkinoilla olevista tai mahdollisesti tulevista haasteista sekä kehittämistarpeis-
ta. Nähdään muun muassa, että kilpailun mahdollisesti tiukentuessa managerien kes-
kuudessa, voi tulla paineita pienentää sijoittajilta perittäviä palkkioita. Manageripuolella
nähdään osittain haasteita ja kehityksen kohteita vielä sijoittajaraportoinnin saralla. Si-
joitusrahastomuotoisten ja kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen osalta ei nähdä on-
gelmaa, vaan haasteet liittyvät lähinnä REIT-muotoiseen rahastoon sen viestinnän tar-
peen ja säännösten ollen muita rahastomuotoja laajempia julkisesta yhtiömuodosta joh-
tuen.

6.4.3 Sijoittajatyytyväisyys, toteutuneet tuotot ja tuotto-odotukset
Haastatelluilla sijoittajatahoilla on yhteensä lähes 180 miljoonan euron edestä sijoitussi-
toumuksia suomalaisiin asuntorahastoihin. Tällä hetkellä haastatelluilla on pääomia
kiinni asuntorahastoissa noin 130 miljoonaa euroa eli noin 50 miljoonaa euroa odottaa
vielä pääomakutsua rahastoihin. Haastatellut sijoittajat ovat tehneet ensimmäiset asunto-
rahastosijoituksensa ensimmäisten joukossa 2006–2009 vuosien aikana eli heidän en-
simmäiset asuntorahastosijoitukset ovat irtautumisvaiheessa tai lähestymässä sitä. Kaksi
sijoittajaa mainitsee olevansa mukana myös niin sanotuissa klubimuotoisissa asuntosi-
joituksissa, joita ei voida laskea varsinaisesti asuntorahastoiksi.

Sekä asuntorahastomanagerit että sijoittajat ovat yleisesti ottaen olleet tyytyväisiä asun-
torahastojensa tuottoon ja toimintaan. Saatava tuotto on sijoittajille tärkein tekijä tyyty-
väisyydessä. Myös managerien puolella on yleisesti huomattu sijoittaja-asiakkaiden
tyytyväisyys, vaikka tyytyväisyyttä ei olekaan erikseen mitattu. Eräs manageripuolen
haastateltu otti taas esille markkinoiden vaikutuksen asuntorahastojen toimintaan ja
hankaluuteen löytää tarpeeksi sopivia sijoituskohteita. Sijoittaja-asiakkaat ovat joissakin
tapauksissa olleet valmiita sijoittamaan rahastoon enemmän pääomia kuin rahaston jär-
kevä toteutus on sallinut. Toinen markkinoihin liittyvä tekijä on asuntojen hintakehitys,
mikä ei ole välttämättä sijoittajaa tyydyttävää tällä hetkellä. Yksi sijoittajien huolenaihe
on arvonnousun kompensoiminen tukkualennuksia tulouttamalla, sillä mitä suuremmak-
si rahasto kasvaa sitä huonommin edellä mainittu keino enää toimii.

Neljä viidestä haastatellusta sijoittajasta kertoo suoraan olevansa tyytyväinen asuntora-
hastosijoituksiinsa, niiden tuottoon sekä tuotto-odotuksiin tähän saakka. Vaikka tuotto-
odotukset monilta osin näyttävät sijoittajien keskuudessa positiivisilta, on irtautumis-
vaiheen onnistumiseen ladattuna suuria odotuksia, sillä monessa rahastossa arvonmuu-
tostuotolla on merkittävä osuus tavoitellun kokonaistuoton kannalta. On havaittavissa,
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että irtautumisvaihe ja sen onnistuminen suunnitelmien mukaan mietityttää sijoittajia
jonkin verran.

Managerit kertovat asuntorahastojensa tuotto-odotusten täyttyneen tähän mennessä ko-
konaan tai suurimmaksi osaksi eli käytännössä kassavirtatuotto on ollut odotettua ja jo
tehdyistä realisoinneista on tullut tavoitteiden mukainen tuotto. Sijoittajan vuotuinen
tuotto-odotus on noin 5 %:n tasolla ja kokonaistuotto-odotus yleisesti 8-10 %. Sijoitta-
japuolelta mainittiin kirjanpidollisessa ja todellisessa tuotossa olevan hieman eroja.

6.5 Asuntorahastojen tulevaisuus ja vaikutukset
Edellä on selvitetty asuntorahastojen kehityskulkua markkinassa tähän päivään saakka.
Tässä kappaleessa kootaan yhteen haastateltujen ajatuksia asuntorahastomarkkinan tu-
levaisuudesta, sen kehityksestä sekä vaikutuksista asuntomarkkinaan ja asuntosijoitta-
miseen yleisesti.

Kuva 20 Kiinteistörahastoalan tulevaisuuden näkymät (Locus Toimialakatsaus 2013)

6.5.1 Asuntorahastomarkkinan tulevaisuus ja kehitys
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kinoiden kehitys. Asuntomarkkinoiden tilanne ja näkymät heijastuvat suoraan asuntora-
hastojen kysynnässä, mutta pienellä viiveellä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yleinen
epävarmuus ja talouden heikko tilanne tekee sijoittajista varovaisempia ja selektiivi-
sempiä, ja vaikutus asuntorahastomarkkinoihin näkyy seuraavina vuosina.

Haastateltavat eivät olleet täysin yhtä mieltä, onko asuntorahasto tuotteena vielä kehi-
tyksensä kasvuvaiheessa vai onko kasvu jo tasaantumassa. Oikea tulkinta varmasti riip-
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puu myös siitä, mistä näkökulmasta katsotaan, kaikkien sijoittajien vai pelkästään yksi-
tyissijoittajien näkökulmasta, sillä pienemmät yksityissijoittajat ovat kunnolla tulleet
mukaan markkinaan vasta parin viime vuoden aikana.

Haastattelujen perusteella yleinen näkemys on, että asuntorahastomarkkinan kasvu tu-
lee seuraavina vuosina tasaantumaan, erityisesti managerien määrän ja rahastojen mää-
rän osalta. Volyymillisesti nähdään potentiaalia kasvuun olevan. Parin edellisen vuoden
aikana perustetut kymmenisen asuntorahastoa sijoittavat keräämiään pääomia jatkuvasti
ja kommandiittiyhtiömuotoiset kutsuvat rahaa sisään. Toisaalta on herännyt epäilyksiä,
saavuttavatko nykyisetkään rahastot tavoitekokoa tai jäävätkö rahastokoot tulevaisuu-
dessa pienemmiksi sijoittajien keskuudessa lisääntyvän varovaisuuden vuoksi. Usko-
taan, että uusia asuntorahastohankkeita on vireillä, mutta kuten tähänkin saakka kaikki
hankkeet eivät toteudu, ainakaan suunnitellusti. On havaittavissa, että uusien toimijoi-
den tuloa ei pidetä kovin todennäköisenä, vaan pikemminkin uskotaan perinteisten toi-
mijoiden, joilla on hyvä toimintahistoria tai valmis sijoittajapohja, olemaan vahvoja
lähitulevaisuudessa. Yleisesti ottaen managereilla on hieman positiivisempi näkemys
asuntorahastomarkkinan tulevaisuudesta kuin sijoittajapuolella. Toisaalta haastateltujen
managereidenkin mielipiteissä on eroja, ja kolme viidestä uskoo nopeimman kasvun
vaiheen olevan takanapäin ja kasvun tasaantuvan tai taantuvan tulevina vuosina. Rahas-
tomanagerin näkökulmasta voi myös olla vaikea differoitua kilpaillussa markkinassa,
sillä tarjontaa on viime vuosina ollut paljon sijoittajan näkökulmasta.

Kuvassa 20 esitetään Locuksen Toimialakatsauksen loppuvuodesta 2013 julkaiseman
kiinteistörahastoalan kehityksestä tehdyn kyselytutkimuksen tulokset. Kyselyyn vastasi
yhteensä 18 suomalaista kiinteistörahastomanageria. Kun tässä haastattelussa saatuja
vastauksia asuntorahastomarkkinan kehityksestä verrataan Locuksen kyselyn tuloksiin,
on huomattavissa, että näkemykset asuntorahastomarkkinan ja kokonaisuudessaan kiin-
teistörahastomarkkinan kehityksestä ovat suhteellisen samansuuntaiset. Tosin on tulkit-
tavissa, että Locuksen kyselyn tulokset olisivat hieman positiivisemmat. Tämä voi joh-
tua esimerkiksi siitä, kyselyyn vastasi ainoastaan manageripuolen edustajia, sillä tässä
tutkimuksessa oli havaittavissa managerien vastausten olevan hieman positiivisempia
kehityksen suhteen kuin sijoittajapuolella. Toisaalta markkinoiden odotukset ovat voi-
neet hieman muuttua tai tuloksiin vaikuttaa se, otetaanko huomioon ainoastaan asunto-
rahastomarkkinan kehitysnäkymät vai koko kiinteistörahastoalan näkymät.

Toimitilasijoittamiseen ja toimitilarahastoihin verrattuna asuntorahastoilla tulee varmas-
ti jatkossakin olemaan rooli tasapainottavana, hajauttavana, vakaampana ja turvalli-
sempana sijoitustuotteena. Asuntorahastomarkkinan kasvun etuina toimitilarahastoihin
nähden nähtiin muun muassa mahdollisuus kasvaa yksityissijoittajien kautta, mitä ei
taas nähdä toimitilapuolella todennäköisenä. Toimitilat ovat perinteisesti olleet ammat-
timaisten sijoittajien käsissä ja suorassa omistuksessa. Erikoissijoitusrahastomuotoisen
toimitilarahaston ongelmaksi verrattuna erikoissijoitusrahastomuotoiseen asuntorahas-
toon tulee muun muassa likviditeetti, sillä toimitilat eivät ole jaettavissa. Asuinkerrosta-
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loja voi myydä myös huoneistoittain, mikäli sijoittajat haluavat rahojaan pois rahastoista
eikä uusia sijoittajia ole tulossa tilalle.

Haastatteluissa tuli ilmi kaksi vastakkaista näkemystä: asuntorahaston osuus suhteessa
koko rahastokenttään tulee kasvamaan ja asuntorahastojen suhde koko kiinteistörahas-
tomarkkinaan tulee tasaantumaan. Asuntorahastomarkkinan kasvu suhteessa toimitila-
rahastojen markkinaan oli kuitenkin hieman yleisempi näkemys. Toisaalta asuntorahas-
tomarkkinan kasvua voi hidastaa se, että esimerkiksi monilla sijoittajilla asuntoallokaa-
tion osuus on noin 10–15 % kiinteistöportfoliosta, jolloin näiden tiettyjen sijoittajien
osalta asuntorahastomarkkinan on vaikea hakea kasvua, mikäli asuntosijoitusallokaatio
on jo täynnä. Tämä tarkoittaa sitä, että uusiin asuntorahastosijoituksiin voidaan lähteä
vasta, kun aikaisemmat tulevat tiensä päähän.

Haastatellut sijoittajatahot aikoivat suurimmaksi osaksi pitää asuntorahastosijoituksen-
sa ennallaan lähitulevaisuudessa. Kahdella haastatelluista sijoittajista on pieni mahdol-
lisuus vielä lisätä asuntorahastosijoituksia joko kokonaissijoitussalkun kasvaessa tai
nostamalla asuntoallokaatio maksimiin. Muuten asuntorahastosijoitusten ennallaan pi-
tämistä perusteltiin muun muassa asuntomarkkinoiden tämänhetkisellä tilanteella sekä
juuri tehdyllä asuntorahastosijoituksella, johon tulee vielä pääomakutsuja.

Kaikilla haastatelluilla on myös meneillään tai harkinnassa toimitilarahastosijoituksia,
mistä haetaan muun muassa hajautusta ja parempaa tuottoa salkulle. Uusia sijoituksia
etsitään sitä mukaan, kun aikaisemmista rahastoista palautuu pääomia. Haastatelluilla ei
ollut yhtenäistä näkemystä siitä, mihin asuntorahastoista palautuvat varat tullaan sijoit-
tamaan. Osittain katsotaan sen hetkistä markkinatilannetta, osittain asuntorahastojen
pääomat ovat niin sanotusti korvamerkittyjä, osittain sijoitetaan samantyyppisiin sijoi-
tuksiin ja osittain taas tilalle hankitaan muuta kuin asuntorahastoja. Pääosin uudet sijoi-
tukset rahastoista palautuneilla rahoilla tullaan tekemään uusiin rahastoihin.

Yksi haastateltavista mainitsi pääpainon olevan tällä hetkellä ulkomaisissa kiinteistö-
lainarahastoissa sekä kotimaisissa asunto- ja kiinteistörahoitusinstrumenteissa, eli tä-
mänhetkisen tiedon mukaan pääomat eivät mene omapääoman ehtoisiin kiinteistörahas-
toihin.

Kuten on aikaisemminkin tullut esille, asuntorahastomarkkina odottaa kasvua yksityissi-
joittajien puolelta, jolloin REIT-muotoinen rahasto olisi yksi pienemmälle yksityissijoit-
tajalle sopiva vaihtoehto. Uusien REIT-rahastojen suhteen oltiin kuitenkin jokseenkin
skeptisiä erityisesti sijoittajien keskuudessa. Niitä ei odoteta markkinaan ihan lähitule-
vaisuudessa tai ainakaan kovin montaa. Havaittavissa oli, että markkinoilla on myös
odotuksia uusista REIT-rahastoista jopa lähivuosina ja Orava Asuntorahaston hyvä alku
pörssissä oli noteerattu. REIT nähtiin yhtenä vaihtoehtona olemassa olevien rahastojen
exitin kannalta. Toisaalta REIT-rahastojen säätelyssä nähtiin olevan vielä sellaisia omi-
naisuuksia, jotka hidastavat REIT-markkinan kasvua Suomessa.
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Yksityissijoittajien lisäksi toinen ryhmä, mistä odotetaan kasvua asuntorahastomarkki-
naan, on kansainväliset sijoittajat. Myös kansainvälisten sijoittajien mahdollinen tulo
Suomen markkinoille herätti positiivisten odotusten lisäksi skeptisiä ajatuksia. Kokonai-
suudessaan haastateltavien näkemys kansainvälisten asuntosijoittajien kiinnostuksesta
Suomen markkinoita kohtaan oli myönteinen. On ollut nähtävissä, että kansainvälistä
kiinnostusta on ollut ja on edelleen. Oikeanlainen asuntorahastotuote on vain puuttunut
markkinoilta. Portfolion pitää olla riittävän iso, jotta se houkuttelisi kansainvälisiä si-
joittajia. Lisäksi markkinoille tuloa hidastaa tällä hetkellä Suomen talouden tilanne ja
ylipäänsä pienet markkinat. Asuntosijoituspuolella on myös omat haasteensa levitä
maan rajojen ulkopuolelle asuntoihin ja asumiseen liittyvän lainsäädännön ja sääntelyn
ollessa hyvin erilaista eri maissa verrattuna esimerkiksi toimitilapuoleen. Kansainväliset
sijoittajat ovat tottuneita kuitenkin sijoittamaan suomalaisiin pörssiosakkeisiin, joten
REIT-rahasto voitaisiin nähdä tuotteena, joka houkuttelisi kansainvälistä rahaa asuntosi-
joituksiin.

Yksi todiste kansainvälisestä kiinnostuksesta Suomen asuntomarkkinoita kohtaan on
Varman ja hollantilaisen eläkesijoittaja APG:n välinen kauppa alkukesällä 2014. Varma
myi APG Asset Managementille 50 % omistamistaan SATOn osakkeista. APG:lla on
Hollannin lisäksi asuntosijoituksia muun muassa Lontoossa ja sen strategiana on lisätä
asuntosijoituksiaan Euroopassa. Pääkaupunkiseudun suotuisa väestönkehitys ja sitä
kautta SATOn omistamien asuntojen hyvä kysyntä myös tulevaisuudessa oli yksi tärkeä
tekijä APG:n sijoituspäätöksessä. (Varma 2014)

6.5.2 Muutokset asuntosijoittamisen toimintakentässä
On selvää, että epäsuoran asuntosijoittamisen mahdollisuudet ovat kasvaneet viimeisen
vuosikymmenen aikana ja sitä kautta asuntorahastoista on tullut uusi toimija asunto-
markkinoille. Onko asuntosijoittaminen muuttunut Suomessa tai muuttumassa? Ja mitä
vaikutuksia asuntorahastojen markkinoille tulolla on tai tulee olemaan?

Asuntorahastot ovat tuoneet markkinoille uuden ammattimaisen toimijan, mitä kautta
markkinoiden voidaan katsoa ammattimaistuneen ja ammattimaistuvan tulevaisuudessa.
Välillinen asuntosijoittaminen on tullut jäädäkseen.

Suurten institutionaalisten sijoittajien lisäksi monet pienet tai keskisuuret säätiöt tai
eläkekassat ovat nähneet epäsuoran sijoittamisen kiinnostavana ja mieluisana vaihtoeh-
tona. Esimerkiksi säätiöillä on usein vähän resursseja oman asuntovarallisuuden hoitoon
ja omistuksessa on vain joitakin strategisesti tärkeitä kohteita. Kun resursseja hoitaa
asioita kunnolla on vähän, näkyy se valitettavasti myös kohteiden kunnossa ja puhutaan,
että säätiöiden omistamat talot alkoivat rapistua. Toisaalta asunto-omaisuus on ollut
säätiöille tietynlainen vallankäytön väline ja tapa tukea esimerkiksi asukasvalinnan ja
edullisten vuokrien kautta haluamiaan tahoja.

Vaikka epäsuoran asuntosijoittamisen uskotaan jatkuvan ja kasvavan, arvonnousua ei
uskota riittävän kaikille alueille. Ei voida olettaa asunnon arvon olevan automaattisesti
aina suurempi viiden tai kymmenen vuoden päästä, kommentoi yksi haastatelluista.



72

Samanaikaisesti sijoittajia kiinnostava asuntosijoittamisen alue suppenee ja kohteita
halutaan yleisesti enää vain suurimmista kasvukeskuksista ja maantieteellisesti katsot-
tuna suurin osa Suomen pinta-alasta jää kiinnostavimman, eteläisen alueen, ulkopuolel-
le. Koska asuntosijoittaminen nähdään nimenomaan vakautta tuovana ja matalariskisenä
sijoituksena ja Suomen alueellinen eriytiminen vahvistuu muuttoliikkeen ja muiden
demografisten tekijöiden seurauksena, on ammattimaiseen vakaata tuottoa tuovaan
asuntosijoittamiseen soveltuvia alueita yhä vähemmän. Ei voida myöskään sanoa, että
yksityissijoittajalle kelpaa mikä tahansa alue. On nähtävissä, että asuntorahastoilla on
hyvin tiukat kriteerit sijoitusten sijainnille.

Toki on muistettava, että asuntorahastomarkkina on vielä kovin pieni suhteessa koko
asuntomarkkinoihin ja yksityisten omistamaan vuokra-asuntomarkkinaan. Tällä hetkellä
toiminnassa olevien asuntorahastojen yhteenlaskettu pääoma on hieman yli 2 miljardia
euroa ja tavoitekoko yhteensä 3,3 miljardia euroa. Koko Suomen asuntomarkkinan on
taas arvioitu olevan kooltaan noin 330 miljardia euroa.

6.5.3 Vaikutukset markkinoihin
Alan toimijat näkevät asuntorahastoilla olleen ja olevan lähinnä vain positiivisia vaiku-
tuksia asuntomarkkinoihin ja talouteen ylipäänsä. Vaikutukset ovat välittömiä sekä vä-
lillisiä. Seuraavassa on listattu haastattelujen perusteella asuntorahastojen ja niiden
markkinan kasvun tuomat selkeimmät vaikutukset markkinoihin.

 Merkittävä osuus uudistuotannosta viime vuosina, lisää vuokra-asuntotarjontaa
 Vaikutus koko markkinan ja rakentamisen aktiviteettiin
 Yhteiskunnallinen vaikutus vuokra-asuntotarjontaa lisäämällä
 Työllistävä vaikutus
 Sijoituskysyntä paranee volyymin kasvaessa
 Lisää isojen asuntosalkkujen likviditeettiä

Asuntorahastot ovat paikkailleet asuntomarkkinoiden viime vuosien heikkoa tilaa mo-
nellakin tapaa, sillä uudet asunnot kasvukeskuksissa ovat monen asuntorahaston sijoi-
tusstrategian ytimessä. Asuntorahastomarkkinoiden kasvu on lisännyt vuokra-
asuntotuotantoa ja korvannut heikkoa kuluttajakysyntää ostamalla rakennusliikkeiltä
asuntoja, jotka muuten olisivat uhanneet jäädä rakennusliikkeiden taseisiin. Rakennus-
teollisuus RT ry:n pääekonomistin Sami Pakarisen mukaan asuntorahastot pelastivat
asuntotuotannon romahdukselta vuonna 2013 ja paikkaavat myös tänä vuonna vajetta,
joka syntyy valtion korkotuetun asuntotuotannon riittämättömyydestä. Tämän lisäksi
asuntorahastojen aktiivisuus korvaa myös tänä vuonna jatkuvaa vaisua uusien omis-
tusasuntojen kysyntää kuluttajien keskuudessa. Rakennusteollisuus RT:n kesäkuussa
2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan tänä vuonna aloitetaan lähes 11 700 vapaara-
hoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen, mikä on enemmän kuin kolmena
edellisenä vuonna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus tästä on noin 4 100. (RT
2014)
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PTT:n tammikuussa 2014 julkaiseman Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuo-
teen 2016 - raportin mukaan asuntorahastojen yleistyminen on toiminut asuntotarjontaa
kasvattavasti ja asuntosijoittamisen suosio helpottaa kasvukeskusten vuokra-
asuntopulaa. Asuntorahastojen sijoitukset uusiin rakennettaviin asuntoihin on vähentä-
nyt rakentajan riskiä ja sillä on voitu vauhdittaa asuntotuotannon aloituksia. PTT:n arvi-
oiden mukaan asuntorahastojen osuus uusien vapaarahoitteisten kerrostalojen kauppa-
volyymistä oli noin 15–20 % vuonna 2013. Asuntojen määränä tämä tarkoittaa reilua
tuhatta enintään 2000 asuntoa. (PTT 2014)

Myös Rakennuslehden 2.5.2014 julkaistun artikkelin mukaan asuntorahastot ovat viime
vuosina olleet merkittävä asuntorakentaja ja tulevat Rakennuslehden katsauksen mu-
kaan olemaan vahvasti mukana myös jatkossa ainakin parin seuraavan vuoden aikana,
kun viime vuosina perustetuissa rahastoissa on sijoituskausi käynnissä. (Kortelainen
Rakennuslehti 2.5.2014)

Asuntosijoittamisen ja -rakentamisen aktiviteetilla on myös välillisesti työllistävä vaiku-
tus, minkä merkitys korostuu heikossa taloudellisessa tilanteessa. Kun rakennusliikkeet
ovat tässä markkinatilanteessa varovaisia, jakavat ne mielellään riskiä suurten asuntosi-
joittajien kanssa ja gryndaavat itse vain parhaimmat kohteet. Asuntotuotantoon positii-
visesti vaikuttaminen voidaan nähdä myös yhteiskunnallisena tekona, sillä asuntorahas-
tot osaltaan auttavat hillitsemään tietyillä alueilla olevaa niukkuutta sopivankokoisista
vuokra-asunnoista. Pohdittavaksi jää olisiko, edellisinä vuosina löytynyt korvaavaa toi-
mijaa tekemään vuokra-asuntoja, mikäli asuntorahastoja ei olisi tässä laajuudessa ollut
mukana markkinassa. Asuntorahastot voidaan siis katsoa kysyntää ja tarjontaa vakaut-
tavaksi toimijaksi sekä vuokra- että rakennusmarkkinoilla. Asuntorahastot ovat tuoneet
markkinoille uuden suuria asuntosalkkuja hallitsevan sijoittajaryhmän ja asuntojen sijoi-
tuskysynnän volyymi on kasvanut. Institutionaalisten ja muiden suurempien asuntosi-
joittajien kannalta markkinan likviditeetti paranee, kun mukana on uusia toimijoita, joil-
la on mahdollisuuksia suurienkin asuntosalkkujen ostamiseen ja myymiseen. Sekä si-
joittajat että managerit kokevat asuntorahastojen vaikutukset markkinaan pääpiirteittäin
hyvin samankaltaisina.

Voiko asuntorahastoilla olla sitten joitakin negatiivisia vaikutuksia markkinoihin? Tai
vaikuttavatko asuntorahastot jossakin elinkaaren vaiheessaan paikallismarkkinoiden
hintoihin tai vuokriin?

Haastattelujen perusteella asuntorahastoilla ei uskota olevan suuressa mittakaavassa
vaikutuksia hintoihin tai vuokriin. Ei myöskään nähty asuntorahastojen markkinoille
tulon aiheuttaneen mitään negatiivisia vaikutuksia asuntomarkkinaan. Hintavaikutusten
vähäisyyttä tai olemattomuutta perusteltiin muun muassa asuntorahastomassan margi-
naalisella koolla verrattuna koko asuntomarkkinaan. Osittain oltiin sitä mieltä, että pie-
niä vaikutuksia asuntojen hintoihin voi syntyä paikallisesti suuntaan tai toiseen riippuen
ollaanko myymässä vai ostamassa. Osittain taas paikallistenkin vaikutusten todennäköi-
syys kumottiin, sillä asuntorahastot sijoittavat aina suurille paikkakunnille enimmäkseen
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pääkaupunkiseudulle, missä myös osamarkkinat ovat suuret, jolloin edes paikallisia
hintapiikkejä tai muuta vaikutusta ei uskota tulevan. Toisaalta haastatteluissa tuotiin
esiin ajatus, että hintataso (vuokrataso) voisi olla vieläkin korkeampi, jos rahastojen
asuntotuotantoa viime vuosina ei olisi ollut tässä mittakaavassa. Asuntorahastot voidaan
nähdä myös hintatasoa tasaavana ja ylläpitävänä tekijänä, kun asuntokauppa muuten
on tahmeaa. Koska suurin osan asuntorahastoista sijoittaa suurimmaksi osaksi uuteen
asuntokantaan, jäävät vaikutukset vanhaan asuntokantaan vieläkin pienemmiksi.

Ehkä eniten kysymyksiä herättää rahastojen irtautumisvaiheessa tapahtuva sijoituskoh-
teiden divestointi. Miten markkinat vetävät ja saadaanko kohteet myytyä arvioiduilla
hinnoilla? Managerit eivät pääasiassa nähneet tässä mitään ongelmaa, sillä ammattitai-
toinen manageri laatii divestointistrategian markkinatilanteen mukaan, eikä kohteita
myydä kaikkia kerralla vaan myyminen jaksotetaan järkevästi ja väkisin myymistä väl-
tetään viimeiseen saakka. Manageripuolen edustaja kommentoi, ettei kukaan toimija ei
varmasti lähde itse hajottamaan markkinaa myymällä kohteitaan liian paljon, liian pie-
nellä alueella ja liian pienellä aikavälillä. Lisäksi edelleen muistutettiin asuntorahasto-
markkinan olevan verraten pieni, rahastojen olevan hyvin hajautettuja ja kohteiden si-
jaitsevan vain suurilla paikkakunnilla, joissa asuntomarkkinatkin ovat suuret.

Irtautumisvaiheessa rahastolla on monia kanavia, miten hoitaa kohteiden divestointi.
Mahdollisia ostajia ovat muun muassa suuret asuntosijoittajat kuten VVO ja SATO,
muut asuntorahastot, institutionaaliset sijoittajat ja tietenkin yksityiset kuluttajat, mikäli
päädytään myymään kohteita huoneistoittain. Muita mahdollisuuksia voi olla jatkaa
rahaston sijoitusperiodia, perustaa uusi rahasto tai jakaa jäljelle jääneet kohteet rahaston
sijoittajien kesken. Haastattelussa tuotiin myös esille, että asuntorahastojen divestoinnit,
voidaan nähdä myös hyvänä mahdollisuutena perustaa REIT-rahastoja, sillä sopivia
sijoituskohteita on oletettavasti silloin hyvin tarjolla.

Asuntorahastojen vaikutukset asuntomarkkinoihin ovat siis yleisesti ottaen olleet varsin
positiivisia. Koska yksikään asuntorahasto ei ole vielä päässyt elinkaarensa loppuun, ei
markkinoilla ole käytännön kokemusta irtautumisvaiheen vaikutuksista. Haastattelujen
perusteella ei ole odotettavissa ainakaan suuria tai pitkäaikaisia vaikutuksia. Asuntora-
hastotoimijat ovat pitkäaikaisia toimijoita, jolloin niiden vaikutukset voidaan nähdä
markkinoita tasaavina. Kuten kappaleessa 6.4.2 todettiin, suurimpien haasteiden asunto-
rahastomarkkinan kasvulle nähdään olevan sopivien sijoituskohteiden löytäminen ja
kilpailu parhaista kohteista. Eli haasteet kumpuavat asuntomarkkinasta itsestään. Onko
asuntomarkkinalla enemmän vaikutusta asuntorahastoihin kuin toisin päin, on sellainen
kysymys, johon tämän tutkimuksen perusteella ei voida antaa vastauksia. Toisaalta
asuntorahastojen ollessa osa asuntomarkkinaa ei vastakkainasettelu siinä mielessä ole
edes tarpeen.

6.5.4 Rahastojen sijoituskohteiden divestointien toteutus
Asuntorahastojen kohdalla portfolion kohteiden divestointiin on monia mahdollisuuk-
sia. Voidaan myydä periaatteessa koko portfolio, osa portfoliosta, taloittain tai huoneis-
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toittain. Haastattelujen perusteella managereilla ei pääsääntöisesti ole yhtä strategiaa
kohteiden myymiselle, vaan yleensä katsotaan tilannekohtaisesti paras ratkaisu markki-
noiden mukaan. Kaksi haastatelluista managereista ilmoitti kuitenkin ensisijaisen tavan
olevan kohteiden myyminen huoneistoittain. Kyseisten managerien rahastojen toiminta-
kausi on lähtökohtaisesti pidempi kuin perinteinen seitsemästä kymmeneen vuotta. Eri-
koissijoitusrahaston salkkua on tarkoitus hallinnoida aktiivisesti ja divestoida sopivan
paikan tullen, esimerkiksi kohteiden tullessa elinkaaressa siihen vaiheeseen, että on hy-
vä myydä, vaikkei sijoittajia poistuisikaan. Jos rahaston sijoittajat vähenevät, voidaan
tarpeen mukaan myydä myös kohteittain huoneistoittain myymisen ollessa kuitenkin
ensisijainen vaihtoehto. Myös REIT-rahastossa pyritään myymään huoneistoja yksittäin
kuluttajamarkkinoille niiden vapautuessa vuokrakäytöstä. Oravan tavoitteena on hyö-
dyntää veronhuojennuslain mukaisesti luovutusvoiton verovapaus ja tehdä divestoinnit
sen mukaan.

Pääasiassa managerit suhtautuivat divestointimahdollisuuksiin hyvin joustavasti ja osa
managereista kertoo realisointeja jo tehdyn. Esimerkiksi kannattaako hyvää kassavirta-
kohdetta myydä vai kannattaisiko ennemmin jatkaa rahaston toimintakautta, voi tulla
joissain tilanteissa kysymykseen. Realisointien tärkeys korostuu niissä rahastoissa, joi-
den tuotto-osuudesta merkittävä osa tulee arvonnoususta.

7 Haastattelututkimuksen arviointi

Haastattelututkimuksen avulla saatiin tärkeää tietoa markkinoilla vallitsevista näkemyk-
sistä asuntorahastosijoittamiseen liittyen. Koska haastattelu toteutettiin puolistrukturoi-
tuna asiantuntijahaastatteluna, saatiin laajoja, vaihtelevia ja monipuolisia vastauksia.
Joistakin esiin tulleista toistensa kanssa vastakkaisista näkemyksistä oli vaikea arvioida,
kumpi näkemyksistä on voimakkaampi, eli markkinoilla ei ole vain yhtä totuutta. Vas-
tauksista on osittain nähtävissä haastateltujen omat näkökulmat ja lähtökohdat aihee-
seen. Haastattelujen perusteella oli huomattavissa pieniä näkemyseroja manageri- ja
sijoittajapuolen kesken.

Haastattelujen lukumäärä vaikutti haastatteluvastausten perusteella riittävältä ja haasta-
tellut tahot edustivat hyvin erityyppisiä toimijoita ensinnäkin sen puolesta, että sekä
sijoittaja- että manageripuolta haastateltiin. Toiseksi haastatteluihin pyrittiin valitse-
maan mahdollisimman erilaisia toimijoita molemmilta puolilta. Haastattelututkimustu-
losten monipuolisuuden ja mielenkiinnon lisäämiseksi haastatteluihin olisi voinut ottaa
mukaan myös sellaisia merkittäviä sijoittajia, jotka eivät ole lähteneet asuntorahasto-
markkinaan mukaan sekä asuntorahastoista riippumattomia asiantuntijatahoja, jolloin
olisi saatu näkökulma myös asuntorahastomarkkinan ulkopuolelta.
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Osa IV Tutkimuksen yhteenveto

Tutkimuksen viimeisessä osassa esitetään ja analysoidaan koko tutkimuksen tulokset
tiivistetysti ja tehdään niiden perusteella johtopäätökset. Lisäksi arvioidaan tutkimustu-
losten luotettavuus ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

8 Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa lähdettiin ensiksi kartoittamaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: ”Minkälaisia sijoitusinstrumentteja asuntorahastot ovat? Mikä on niiden luonne ja
toimintalogiikka? Miten niiden markkinat ovat kehittyneet ja miten niiden odotetaan
kehittyvän jatkossa?”

Asuntorahastot koetaan yleisesti vakaina, tasaista tuottoa tuottavina ja turvallisina sijoi-
tusinstrumentteina ja niillä on sijoitussalkussa vakauttava luonne. Toisaalta viimeisten
noin seitsemän vuoden aikana jatkunut asuntojen hintojen keskimääräistä kovempi nou-
sutahti, on asettanut niin asuntorahastoille kuin asuntosijoittamiselle ylipäänsä suhteelli-
sen korkeita arvonnousun odotuksia. Tosin tämän ja viime vuoden aikana kehitys on
tasaantunut ja asuntojen hinnat paikoin jopa laskeneet, mikä varmasti vaikuttaa sijoitus-
tuotteen mielikuvaan. Asuntorahastosta on muodostunut uudenlainen tuote sijoituskent-
tään ja sen nähdään tulleen Suomen markkinoille pysyvästi. Osalle sijoittajista se voi
olla vaihtoehto suoran asuntosijoittamisen tilalle, mutta sitä ei nähdä vaihtoehtona toi-
mitilarahastoille.

Kommandiittiyhtiömuotoisella, erikoissijoitusrahastomuotoisella ja REIT-muotoisella
asuntorahastoilla on kullakin oma toimintalogiikkansa ja pääasiallinen sijoittajakohde-
ryhmänsä. Kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen sijoittajat koostuvat ammattimaisis-
ta sijoittajista ja erityisen varakkaista yksityissijoittajista. Erikoissijoitusrahasto kerää
eri osuussarjoilla sijoituksia sekä tavallisilta yksityissijoittajilta että ammattimaisilta ja
varakkailta sijoittajilta. Tutkimuksen perusteella on kuitenkin havaittavissa, että erikois-
sijoitusrahastoa pidetään markkinoilla parempana sijoitusinstrumenttina ennemminkin
yksityissijoittajalle kuin institutionaaliselle sijoittajalle. REIT-rahasto taas tavoittelee
sijoittajikseen kotimaisten sijoittajien lisäksi kansainvälisiä sijoittajia. Muuten suoma-
laiset asuntorahastot ovat hyvin paikallinen sijoitusmuoto. Sijoittajakohderyhmien li-
säksi eri asuntorahastomuodoilla on erilaisia ominaisuuksia liittyen esimerkiksi pää-
omapanoksen suuruuteen, toimintakauteen, sijoittajien vaikutusmahdollisuuksiin, rahas-
to-osuuden likviditeettiin, tuotonjakoon ja toiminnan julkisuuteen. Rahastomuotojen
toimintalogiikka on erilainen ja siihen vaikuttaa hyvin pitkälti lainsäädäntö. Yleisesti
ottaen näihin kolmeen asuntorahastomuotoon ollaan tyytyväisiä ja niitä pidetään suh-
teellisen toimivina instrumentteina.

Asunnot ovat määrällisesti suurin yksittäinen Suomessa toimivien kiinteistöpääomara-
hastojen ja erikoissijoitusrahastojen sijoitussektori. Lähes puolet edellä mainituista ra-
hastoista ovat asuntorahastoja ja lisäksi monessa niin kutsussa mixed-rahastossa asunnot
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ovat yksi sijoitussektori. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, miksi juuri asun-
torahastoja on perustettu eniten. Asuntorahastomarkkinan kasvuun ovat vaikuttaneet
pääosin markkinasyyt ja asuntorahastojen hyvät ominaisuudet. Vaikuttaneita tekijöitä
ovat muun muassa asuntosijoitusten hyvä tuotto, sijoitusluokan vakaus, sekä asuntora-
hastojen hyvä kysyntä sijoittajien keskuudessa. Asuntorahastomarkkinan kasvuun ovat
vaikuttaneet suuresti myös asuntorahaston helppous ja vaivattomuus sijoitusinstrument-
tina, mitä erityisesti monet keskisuuret institutionaaliset sijoittajat arvostavat.  Lisäksi
yleisesti tiedossa oleva kasvuun ja suosioon vaikuttanut tekijä on ollut muun muassa
eläkeyhtiöiden mahdollisuus hyötyä heille suorissa sijoituksissa kielletystä velkavivun
käytöstä asuntorahastosijoituksissa. Asuntorahastot ovat käyttäneet ja käyttävät sijoituk-
sissaan lähes poikkeuksetta velkavipua. Velan määrä on keskimäärin puolet rahaston
kokonaispääomasta. Asuntorahastojen menestys on hyvin markkinasidonnaista. En-
simmäisten rahastojen toimintakausien päättyessä tulevina vuosina nähdään, miten
asuntorahastot käytännössä pystyvät saavuttamaan asetetut tuottotavoitteet ja miten se
vaikuttaa uusien rahastojen perustamiseen.

Tutkimuksen perusteella on nähtävissä, että sijoittajalla on hyvin valinnanvaraa asunto-
rahastomarkkinoilla ja rahastoja olisi enemmän tarjolla kuin on kysyntää. Kaikki vireille
laitetut asuntorahastoprojektit eivät ole toteutuneet, mutta näistä toteutumattomista ra-
hastoista ei oikeastaan ole tietoa muilla kuin markkinoilla toimivilla sijoittajilla ja ma-
nagereilla. Yleisesti ottaen managerit näkevät asuntorahastojen sijoituskysynnän tason
hieman parempana kuin sijoittajat itse. Sijoittajat odottavat managerilta erinomaista
ammattitaitoa ja kokemusta asuntomarkkinoista sekä aktiivista otetta kohteiden hallin-
nointiin jokaisessa rahaston elinkaaren vaiheessa. Lisäksi managerin rahastojen track
record on yksi tärkeä tekijä sijoittajan valitessa, minkä managerin rahastoon sijoittaa.
Kommandiittiyhtiömuotoisissa rahastoissa rahastojen aikaisempi tuotto ei ole julkista
tietoa, joten potentiaalinen sijoittaja saa tietoa historiallisista tuotoista ainoastaan rahas-
tomanagerilta yksityisen markkinoinnin yhteydessä tai mahdollisesti tuntemiltaan muil-
ta sijoittajilta.

Asuntorahastomarkkinan odotetaan kasvavan tulevina vuosina lähinnä volyymiltään ja
kasvua odotetaan erityisesti yksityissijoittajien puolelta. Rahastojen tai rahastomanage-
rien määrän ei uskota kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymyskokonaisuuteen kuuluivat seuraavat kysymykset:
”Minkälainen on asuntorahastojen toimintakenttä markkinoilla? Mitä uutta asuntora-
hastot ovat tuoneet asuntosijoittamiseen?”

Kysynnän kasvun seurauksena kiinteistö- ja asuntorahastojen manageripohja on kasva-
nut ja laajentunut. Managerien määrän ei uskota enää kasvavan samaan tahtiin, vaan
markkinoilla voi olla odotettavissa managerien yhdistymisiä, managerien segmentoitu-
mista ja jopa managerien poistumista markkinoilta kilpailun kiristyessä. Osittain nähtiin
ripeän kasvun vaiheen olevan ohi ja kehityksen tasaantuvan. Myös sijoittajapohja on
laajentunut ensimmäisen rahaston perustamisesta niin, että uutta sijoittajaryhnää ei
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Suomen markkinoilta uskota enää löytyvän. Asuntorahastomarkkinan kasvua odotetaan
lähinnä yksityissijoittajien puolelta. Alalle toivottaisiin myös kansainvälisiä sijoittajia,
mutta rahastomuotojen soveltuvuutta ulkomaisille sijoittajille epäillään. Lisäksi asunto-
sijoittaminen on muutenkin hyvin kansallista ja kynnys sijoittaa ulkomaisiin asunto-
markkinoihin on paljon suurempi kuin toimitilapuolella.

Sijoittajien lisäksi asuntorahastomanagereilla voidaan nähdä olevan kilpailua myös hy-
vistä sijoituskohteista. Sekä sijoittajat että managerit näkevät hyvien sijoituskohteiden
riittävyyden haasteena, sillä rahastojen strategiat ovat pääosin niin samantyyppisiä. Os-
tetaan uusia tai rakennettavia vapaarahoitteisia asuntoja tai yleensä kokonaisia asunto-
osakeyhtiöitä pääkaupunkiseudulta ja kehyskunnista sekä muista suurimmista kasvu-
keskuksista kuten Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Rahastot suosivat uusia tai alle
kymmenen vuotta sitten rakennettuja asuntoja minimoidakseen korjauskulut. Rahastot
eivät myöskään yleisesti ole halukkaita lähtemään peruskorjausurakoihin. Markkinoilla
on erikseen pienempiä kommandiittiyhtiömuotoisia asuntorahastoja tai muita yhteenliit-
tymiä, joiden strategiaan kuuluu kiinteistökehittäminen. Nämä rahastot ovat riski-tuotto
– profiililtaan asteikon yläpäässä. Rahastojen pelätään maksavan ylihintaa hyvistä sijoi-
tuskohteista kilpailun kiristyessä. Kilpailu parhaista kohteista voi myös aiheuttaa rahas-
tolle ongelmia hajauttaa salkku halutulla tavalla. Hyvien sijoituskohteiden vähäisyys on
ongelmana myös toimitilarahastopuolella.

Sijoittajat näkevät rahastojen irtautumisvaiheen onnistumisen haasteena ja huolen ai-
heena, kun taas manageripuolella asiaa ei otettu esiin samasta näkökulmasta. Muita
asuntorahastomarkkinassa nähtyjä haasteita aiheuttavia tekijöitä ja kehittämisen kohteita
ovat muun muassa vuokrien ja hintatason kehitys, sijoittajien intressien huomioiminen,
lainsäädäntö ja säädökset sekä arvostaminen ja arvonnousujen kirjaus. Sekä asuntora-
hastomanagerit että sijoittajat ovat kuitenkin yleisesti ottaen olleet tyytyväisiä asuntora-
hastojensa tuottoon ja toimintaan.

Kolmas tutkimuksen päätavoitteista oli kartoittaa vastauksia seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin: ”Mitä vaikutuksia asuntorahastoilla on ollut tai tulee olemaan markkinoihin?
Mikä on asuntorahastojen merkitys sijoituskentässä ja asuntomarkkinoilla?”

Asuntorahastojen myötä markkinoille on tullut uusi ammattimainen toimija, mitä kautta
asuntosijoitusmarkkinan voidaan katsoa ammattimaistuneen ja ammattimaistuvan tule-
vaisuudessa. Välillinen asuntosijoittaminen on tullut jäädäkseen. Silti edelleen yli puolet
Suomen vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on yksityisten sijoittajien omistuksessa.
Myös kuntien ja kaupunkien sekä erilaista tuettua vuokra-asumista tarjoavien tahojen
rooli on edelleen asuntojen lukumäärällisesti katsottuna suurempi kuin vapaarahoittei-
sen asuntosijoitustoiminnan, mutta suunnan nähdään muuttuvan, kun tuetun tuotannon
osuus uusista asunnoista vähenee ja muun muassa asuntorahastot kasvattavat ammatti-
maista asuntosijoitusmarkkinaa.

Asuntomarkkinat vaikuttavat siis asuntorahastomarkkinaan, mutta vaikutuksia on myös
toisin päin. Asuntorahastot ovat nousseet viime vuosina merkittäviksi asuntorakentajiksi
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ja lisänneet vuokra-asuntotarjontaa, mitä kautta asuntorahastoilla nähdään olevan myös
yhteiskunnallisia vaikutuksia sen lisäksi, että asuntorahastojen tuotannolla on ollut työl-
listävä vaikutus rakennusalalla. Asuntorahastojen tulemisella markkinaan on myös pi-
dempiaikaisia vaikutuksia. Asuntorahastojen mukanaolon voidaan ajatella lisäävän iso-
jen asuntosalkkujen likviditeettiä, kun ammattimaisia sijoittajia on markkinoilla enem-
män. Asuntorahastojen volyymin kasvaessa myös sijoituskysynnän uskotaan kasvavan.
Tutkimuksen perusteella asuntorahastoilla ei uskota olevan ainakaan merkittäviä tai
pitkäaikaisia vaikutuksia asuntojen hintatasoon tai vuokriin tietyllä alueella.

Asuntorahastot ovat siis tuoneet asuntomarkkinoille uuden merkittävän vuokranantajan,
uuden sijoittajan, monenlaisille sijoittajille uuden sijoitustuotteen sekä monelle hallin-
nointiyhtiölle uuden liiketoiminta-alueen. Tällä hetkellä markkinoilla on ilmassa merk-
kejä siitä, että niin sanottu asuntorahastobuumi olisi heikkenemässä hetkellisesti. Tut-
kimuksen perusteella uusia asuntorahastoja on kuitenkin suunnitteilla, mutta suurten
institutionaalisten sijoittajien osalta markkinassa ei juuri nähdä kasvumahdollisuuksia
tällä hetkellä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna asuntorahastojen ajatellaan olevan
pysyvä osa markkinoita muodossa tai toisessa. Tutkimuksessa ei löydetty selvää näke-
mystä, miten asuntorahastomarkkinat tulevat kehittymään suhteessa toimitilarahastoi-
hin.

8.1 Analyysi

8.1.1 Tutkimustulosten arviointi ja luotettavuus
Osa tämän tutkimuksen tuloksista, kuten rahastojen mitattavat tai luokiteltavat ominai-
suudet, perustuu numeeriseen dataan, jota ei ole saatu kaikilta osin kaikista rahastoista.
Tämän vuoksi rahastojen tiedoista laskettuja keskiarvoja, mediaaneja ja vaihteluvälejä
ei voida pitää koko asuntorahastomarkkinaa eksaktisti kuvaavina, vaan ennemminkin
suuntaa antavina tietoina. Lisäksi tiedot on kerätty kesä-marraskuun aikana, jolloin ne
eivät kuvaa täysin samaa ajankohtaa. Koska markkina joka tapauksessa elää hieman
koko ajan, eivät erot ajankohdissa ole olennaisia tämän tutkimuksen onnistumisen kan-
nalta. Rahastojen kokonaispääoman, elinkaaren vaiheen, sijoittajakohderyhmien ja riski-
tuotto -profiilin laskelmien ja kuvaajien taustalla on lähes kaikki markkinoilla olevat
asuntorahastot, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tässäkin kohtaa vastaukset on
antanut rahastoa hoitava manageri tai vastaava, joten vastauksissa voidaan joidenkin
luokittelu-kohtien osalta ajatella olevan subjektiivista näkemystä esimerkiksi rahaston
riski-tuotto -profiiliin liittyen. Tuloksia voidaan kokonaisuutena pitää kattavina, sillä
kysely on esitetty jokaiselle Suomessa toimivalle rahastomanagerille, mikäli tarvittavia
tietoja ei ole julkisista lähteistä löytynyt.

Pääosa tämän työn tuloksista on saatu laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Haas-
tattelututkimuksen tulosten validiutta on haastava arvioida, sillä kyseessä on laadullinen
tutkimus ja datan käsittely ei ole ollut numeerista. Haastattelututkimuksen luotettavuu-
den varmistamiseksi kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavan luvalla, kuunneltiin
ja litteroitiin. Haastateltujen vastaukset ovat suurimmaksi osaksi heidän subjektiivisia
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näkemyksiään markkinasta. Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tuloksissa py-
rittiin painottamaan sellaisia seikkoja, jotka tulivat esille usean haastateltavan vastauk-
sissa. Toisaalta mukaan haluttiin ottaa myös joitakin yksittäisiä mutta aiheen kannalta
mielenkiintoisia kommentteja.

8.1.2 Jatkotutkimus
Tutkimuksessa käsiteltiin asuntorahastomarkkinoita kokonaisuutena ja monin paikoin
sijoittajan näkökulmasta. Työssä ei kuitenkaan tutkittu, mitä rahastosijoittaminen mak-
saa yksityissijoittajalle suoraan asuntosijoittamiseen verrattuna. Koska yksityissijoittaji-
en asuntorahastosijoituksissa nähdään kasvupotentiaalia, olisi mielenkiintoista tutkia eri
rahastomuotojen kustannuksia yksityissijoittajalle tarkemmin ja verrata suoraan asunto-
sijoittamiseen esimerkiksi tapaustutkimuksen avulla. Tässä tutkimuksessa esitetyt haas-
tatteluissa esiin tulleet kommentit asuntorahastosijoittamisen kannattavuudesta tai kan-
nattamattomuudesta yksityissijoittajan kannalta eivät perustu tutkimukseen vaan enne-
minkin haastateltujen subjektiivisiin tai markkinoilla yleisesti vallitseviin näkökantoi-
hin.

Kohdassa 4.3 vertailtiin Suomen asuntorahastomarkkinoita kansainvälisessä kontekstis-
sa pintapuolisesti. Tämä voisi olla myös mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. Löy-
tyisikö kansainväliseltä kentältä sellaisia asunto- tai kiinteistörahastoinstrumentteja,
joista voisimme ottaa referenssiä Suomen markkinoiden kehitystä ajatellen? Tai miten
olisi mahdollista edistää yli maanrajojen tapahtuvaa asunto- tai kiinteistörahastosijoit-
tamista ja lisätä maiden välistä yhteistyötä?

8.2 Johtopäätökset
Tämä tutkimus kerää yhteen tiedot Suomen asuntorahastomarkkinasta rahastojen, ma-
nagerien ja sijoittajien osalta sekä tekee katsauksen markkinoilla vallitseviin käsityksiin
asuntorahastomarkkinasta monipuolisesti. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin teh-
ty.  Lisäksi tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa on kartoitettu epäsuoran kiinteistösi-
joittamisen mahdollisuudet Suomessa. Työn merkitys alan toimijalle tai siitä kiinnostu-
neelle on ennemminkin käytännöllinen kuin teoreettinen. Työstä voi myös olla apua
asuntorahastosijoittamista tai muuta epäsuoraa kiinteistösijoittamista suunnittelevalle
sijoittajalle.

Asuntorahasto on Suomessa uusi sijoitusinstrumentti, jonka toimintakenttä on laajentu-
nut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Rahastojen, sijoittajien ja managerien
määrän kasvu on johtanut markkinoilla tilanteeseen, että asuntorahastojen kehityksen
uskotaan osittain saavuttaneen tietynlaisen huippunsa ja kehityksen odotetaan olevan
maltillisempaa jatkossa. Toisaalta markkinoilla on myös näkemyksiä, joiden mukaan
markkina ei ole vielä kyllästymispisteessä. Asuntorahastomarkkinan odotetaan kasva-
van lähivuosina pääasiassa sijoitusvolyymiltään. Sijoittajakohderyhmä on tällä hetkellä
niin laaja kuin se voi Suomen markkinoilla olla ja manageripuolella nähdään jo nyt ole-
van pientä kilpailuasetelmaa niin sijoittajista kuin hyvistä sijoituskohteista. Uudenlaisia
rahastomuotoja ei ole näköpiirissä.
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Edellä on puhuttu managerien mahdollisesta erikoistumisesta ja segmentoitumisesta
seuraavina vuosina. Osittain asuntorahastoilla on nähtävissä jo nyt omat segmenttinsä,
mikä näkyy muun muassa rahastojen vaihtelevissa sijoituskapasiteeteissa, toimintakau-
sissa, riski-tuotto -profiileissa ja minimisijoituksissa. Erikoistumista voi havaita myös
siitä, että markkinoilla on perinteisen kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen lisäksi
nykyään kaksi erikoissijoitusrahastomuotoista asuntorahastoa sekä REIT-rahasto.

Tutkimuksen haastatteluosuudessa nousi useasti esille se, onko asuntorahastosijoittami-
nen yksityiselle sijoittajalle parempi vaihtoehto kuin suora asuntosijoittaminen yksittäi-
seen tai muutamaan asuntoon. Asuntorahastoja puoltavat sijoituksen helppous, ison sal-
kun hajautus, oman työn väheneminen ja vuokralaisriskin katoaminen. Negatiivisena
puolena voidaan nähdä rahaston kulut, mikäli omalle työlle ei lasketa arvoa. Kulut vaih-
televat rahastoittain. Erikoissijoitusrahastot ovat lain mukaan velvoitettuja ilmoittamaan
rahasto-osuuksien merkintä-, hallinnointi-, lunastus- ja muut palkkiot. REIT-rahaston
kulut sijoittajalle ovat normaaleja osakekaupasta syntyviä kuluja kun taas kommandiit-
tiyhtiömuotoisen rahaston kulut sijoittajille eivät ole julkisia yleisölle. Tässä tutkimuk-
sessa ei ole tarkemmin otettu kantaa rahastosta sijoittajille koituviin kuluihin ja niiden
suhteeseen verrattuna suoraan asuntosijoittamiseen tai toisiin asuntorahastomuotoihin.

Mediassa on ollut jonkin verran kritiikkiä asuntorahastoihin liittyen ja esitetty epäilyk-
siä siitä, pystyvätkö asuntorahastot realisoimaan sijoituskohteensa arvostuksen mukai-
silla hinnoilla ja saako sijoittaja lopulta odottamansa tuoton. Myös asuntorahastojen
alueellista asuntojen hintatasoa nostavista vaikutuksista on kirjoitettu. Tämän tutkimuk-
sen perusteella asuntorahastoilla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia hintoihin,
edes paikallisesti. Enemminkin nähdään asuntorahastojen hillinneen vuokrien nousua
silloin, kun sen osuus koko vuoden asuntotuotannosta on ollut suuri.

Asuntosijoitusmielessä kiinnostavimpia paikkakuntia löytyy pääkaupunkiseudun lisäksi
vain suurimmista kasvukeskuksista ja yliopistokaupungeista. Monet paikkakunnat koe-
taan riskisiksi ja sen vuoksi vakaata tuottoa asuntorahastosijoitukseltaan hakevan sijoit-
tajan sijaintikriteerit voivat olla hyvin tiukat. Tosin hajautusmielessä korkeampaa vuok-
ratuottoa saavuttamaan rahastoihin voidaan ottaa joitakin kohteita kappaleen alussa
mainittujen paikkakuntien ulkopuolelta. Ammattimaisesta asuntosijoittamisesta on tullut
hyvin selektiivistä, mikä saattaa edistää alueiden eriarvoistumista entisestään.

Vaikka asuntorahastojen sijoituskapasiteetti on vain murto-osa vuokra-
asuntomarkkinasta, puhumattakaan asuntomarkkinoista kokonaisuutena, on asuntora-
hastoilla oma suhteellisen merkittävä roolinsa epäsuorassa kiinteistösijoitusmarkkinassa
Suomessa. Myös rooli vaparahoitteisten asuntojen ammattimaisessa sijoitusmarkkinassa
ja uusien asuntojen rakennuttajana on kasvanut viime vuosina.
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Liite 1 Lista haastatelluista

NIMI ORGANISAATIO HAASTATTELUN
PVM

HAASTATTELUN
KESTO

Jaakko Sinnemaa Asuntoturva 12.9.2014 25 min.

Jouni Torasvirta Orava Asuntorahastot 1.9.2014 69 min.

Pami Pihlström OP-Pohjola 23.7.2014 33 min.

Petri Roininen Investors House 13.8.2014 30 min.

Wisa Majamaa/ Jan
Hellman ICECAPITAL 12.8.2014 47 min.

Antti Jäntti/ Hannu Hok-
ka Apteekkien eläkekassa 11.8.2014 28 min.

Heikki Venho Tradeka Sijoitus 29.8.2014 40 min.

Johannes Edgren Valtion eläkerahasto 12.6.2014 30 min.

Minna Jokinen Kirkon keskusrahasto 26.6.2014 26 min.

Tuomo Halttunen LähiTapiola 19.6.2014 30 min.
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Liite 2 Haastattelujen kysymysrunko

Asuntorahastomarkkinan kasvu ja sen syyt

1. Mitkä tekijät ovat mielestänne vaikuttaneet asuntorahastojen suosioon sijoi-
tuskohteena ja perustettujen asuntorahastojen määrän kasvuun viime vuosi-
na?
 Mistä syistä olette itse sijoittaneet asuntorahastoihin/ Mistä syistä olette

itse perustaneet asuntorahaston tai –rahastoja?

Asuntorahaston rooli sijoituskentässä

2. Mikä on mielestänne asuntorahaston rooli/paikka kiinteistösijoitusmarkki-
noilla ja sijoituskentässä laajemmin?
 Ovatko asuntorahastot vaihtoehto toimitilarahastoihin sijoittamiselle vai

enemminkin suoralle asuntosijoittamiselle tai muille sijoitusmuodoille?
 Mitkä ovat asuntorahastojen hyvät ja huonot puolet verrattuna suoriin

asuntosijoituksiin?

Toimijat asuntorahastomarkkinoilla: sijoittajat & managerit

3. Miten arvioit asuntorahastojen sijoittajakohderyhmien yleisesti kehittyneen
viime vuosina ja mistä syistä? Entä miten arvioit tämän kehittyvän lähitule-
vaisuudessa?

4. Uskotteko, että asuntorahastoista, tai kiinteistörahastoista yleensä, tulee suo-
sittu (esim. osakerahastojen tai suoran asuntosijoittamisen suosioon verratta-
va) sijoitusmuoto ns. suuren yleisön keskuudessa? Ovatko asuntorahastot tul-
leet kiinteistösijoitusmarkkinoille jäädäkseen?

5. Minkälaista kehitystä arvioitte tapahtuneen manageripuolella viime vuosina
ja mistä syistä? Entä minkälaista kehitystä on odotettavissa lähitulevaisuu-
dessa?
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Asunto- ja kiinteistörahastomarkkinoiden nykytila ja haasteet

6. Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat asuntorahastomarkkinoilla ja epäsuorien
kiinteistösijoitusinstrumenttien markkinassa ylipäänsä tällä hetkellä?
 Voiko asuntorahastojen kysyntä ylikuumentua? Onko merkkejä siitä, että

kysyntää olisi jopa liikaa? Tai päinvastoin onko merkkejä, että tarjontaa
olisi liikaa?

7. Näettekö asuntorahastomarkkinassa ja kiinteistörahastomarkkinassa yleisesti
olevan joitakin haasteita tai kehittämisen kohteita tällä hetkellä tai onko niitä
odotettavissa? Jos on, niin mitä?

Tulevaisuus, kehitys ja vaikutukset

8. Miten näette asuntorahastojen markkinan (mm. rahastojen määrän, koon ja
kysynnän) kehittyvän seuraavina vuosina?
o Miten näette markkinan kehittyvän verrattuna muihin kiinteistötyyppei-

hin sijoittaviin rahastoihin?
o Onko uusia REIT-rahastoja odotettavissa?
o Onko Suomen markkinoilla odotettavissa kansainvälistä kiinnostusta?
o Mihin suuntaan epäsuorien kiinteistösijoitusmarkkinoiden pitäisi mieles-

tänne kehittyä tai uskotte kehittyvän?

9. Onko asuntosijoittaminen Suomessa muuttunut/muuttumassa? Jos on, miten?

10. Minkälaisia vaikutuksia arvioitte asuntorahastoilla olevan asuntomarkkinoi-
hin yleisesti?

KYSYMYKSET SIJOITTAJILLE

11. Missä asuntorahastoissa teillä on sijoituksia ja mikä on sijoitusten yhteenlas-
kettu arvo? Missä elinkaaren vaiheessa/ vaiheissa asuntorahastosijoituksenne
ovat tällä hetkellä?

12. Oletteko olleet tyytyväisiä asuntorahastosijoituksiinne? Ovatko tuotto-
odotukset toteutuneet?

13. Mikä on ollut asuntorahastosijoitustenne keskimääräinen tuotto vuodessa?
Mikä on asuntorahastosijoitustenne kokonaistuotto-odotus (ml. arvonnousu-
tuotto)?
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14. Onko strategiassanne lisätä asuntorahastosijoituksia, pitää ennallaan tai vä-
hentää? Ja miksi?
o Tai onko strategiassa lisätä muiden kiinteistösektoreiden rahastosijoituk-

sia? Jos on, mitä ja miksi?
o Mihin nykyisten rahastojen divestoinneista saatavat rahat tullaan sijoit-

tamaan?

Vaihtoehtoisesti

KYSYMYKSET MANAGEREILLE

11. Mihin asioihin sijoittaja-asiakkaanne ovat olleet tyytyväisiä asuntorahastosi-
joituksissaan? Onko jotain missä asiakkaanne näkevät parantamisen varaa?

12. Mitkä ovat olleet asuntorahastojenne keskimääräiset tuotot vuodessa sijoittaja-
asiakkaillenne? Ovatko tuotto-odotukset täyttyneet?

13. Miten aioitte toteuttaa rahastojenne kohteiden divestoinnit?

14. Onko teillä tulossa/ suunnitteilla uusia asuntorahastoja? Millaiseksi koette
asuntorahastojen kysynnän tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa?
o Tai onko suunnitteilla muihin kiinteistösektoreihin keskittyviä rahastoja?

Jos on, mitä ja miksi?
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Liite 3 Asuntorahastokyselylomake managereille

Rahasto
Perustamisvuosi
Sijoittajakohderyhmä
Sijoittajien lukumäärä
Tavoiteikä vuosina
Suljettu / avoin
Riski-tuotto-profiili *
Velkaantumisaste %
GAV M€
Tavoitekoko M€
Asuntojen lukumäärä
Minimisijoitus €
Tuottotavoite %
Elinkaaren vaihe
Strategia/
muita kommentteja

*core / value added / opportunistic
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Liite 4 Lista perustetuista asuntorahastoista

RAHASTO MANAGERI PERUSTETTU

ICECAPITAL Housing Fund I Ky ICECAPITAL REAM Oy 2006

Quorum Asuntoturva I Ky Asuntoturva Oy 2007
ICECAPITAL Saint Petersburg Residen-
tial Fund I Ky ICECAPITAL REAM Oy 2007

Quorum Asuntoturva II Ky Asuntoturva Oy 2008

ICECAPITAL Housing Fund II Ky ICECAPITAL REAM Oy 2009

Tapiola KR IV Ky LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
Oy 2009

Asuntoturva Ovi Ky Asuntoturva Oy 2009

Orava Asuntorahasto Orava Rahastot Oy 2010

Taaleritehtaan Asuntorahasto I Ky Taaleritehdas Oyj 2010
Taaleritehtaan Porin Asuntorahasto II
Ky Taaleritehdas Oyj 2010

Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky Taaleritehdas Oyj 2010
Taaleritehtaan Rauman Asuntorahasto
IV Ky Taaleritehdas Oyj 2011

Taaleritehtaan Asuntorahasto V Ky Taaleritehdas Oyj 2011

ICECAPITAL Housing Fund III Ky ICECAPITAL REAM Oy 2012

ICECAPITAL Asunto 2012 Ky ICECAPITAL REAM Oy 2012

Taaleritehtaan Asuntorahasto VI Ky Taaleritehdas Oyj 2012

TKPM Asuntorahasto I Ky Taitokaari Property Management
Oy 2012

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissi-
joitusrahasto Ålandsbanken 2012

FIM Asuntorahasto I Ky FIM  Kiiinteistö Oy 2013

LähiTapiola Asunto Prime Ky LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
Oy 2013

Pohjola Asuntorahasto I Ky Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 2013
FIM Asuntotuotto erikoissijoitusra-
hasto FIM  Varainhoito Oy 2014

Yhteensä 7 rahastoa Investors House Oy 2014





ASUNTORAHASTOT SUOMESSA
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Asuntorahasto on verraten nuori sijoitusinstrumentti 
Suomessa. Vuosina 2006–2014 on perustettu 
29 asuntoihin sijoittavaa rahastoa. Suurin osa 
perustetuista rahastoista on lähinnä ammattimaisille 
sijoittajille tarkoitettuja kommandiittiyhtiömuotoisia 
kiinteistöpääomarahastoja. Viime vuosina markkinoille 
on tullut asuntorahastosijoitusmahdollisuuksia myös 
pienemmille sijoittajille erikoissijoitusrahastojen 
ja REIT -rahaston muodossa. Asuntorahastojen 
kysynnän kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa 
asuntosijoitusten hyvä tuotto, korkotason alhaisuus, 
asuntorahastosijoituksen vaivattomuus sekä eläke-
yhtiöllä velkavivun käytön mahdollistaminen. Tällä 
hetkellä on havaittavissa, että asuntorahastojen määrän 
kasvu ja uusien managerien markkinoille tuleminen on 
taantumassa. Asuntorahastomarkkinoiden odotetaan 
lähivuosina kasvavan lähinnä rahastojen volyymin 
muodossa ja yksityissijoittajien kautta.

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.
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