
 

 

 

 

 

 

 

 

KIINTEISTÖSIJOITUKSET	  SUOMALAISTEN	  INSTITUTIONAALIS-‐

TEN	  SIJOITTAJIEN	  SALKUISSA	  -‐	  SUORAN	  JA	  VÄLILLISEN	  KIIN-‐

TEISTÖSIJOITTAMISEN	  ALLOKOINTI	  JA	  KEHITYS	  LÄHITULEVAI-‐

SUUDESSA	  

 

 

 

    

 

Teknillisen korkeakoulun 
maanmittaustieteiden laitok-
selle tehty lisensiaatintyö 
 
Espoo, kesäkuu 2009 
 
 
KTM Jaakko Leinonen 



 1 

TEKNILLINEN KORKEAKOULU                  LISENSIAATTITYÖN TIIVISTELMÄ 

Tekijän nimi: 

 

Työn nimi: 

Jaakko Leinonen 

Kiinteistösijoitukset suomalaisten institutionaalisten sijoittajien salkuis-
sa – suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen allokointi ja kehitys lähi-
tulevaisuudessa 

 Päivämäärä:  17.6.2009 Sivumäärä: 157+53  

Tiedekunta: 

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 
Laitos:  

Maanmittaustieteiden laitos 

 

Professuuri: 
Maa-20. Kiinteistöliiketoiminta 

Pääaine: 

Kiinteistöjohtaminen 

Työn valvoja: 

 

 

Työn ohjaaja: 

Professori (emeritus) Kari I. Leväinen, -2007 

Ma. professori Anna-Liisa Lindholm 2007- 

Professori Seppo Junnila 2009- 

Tutkimusjohtaja, professori, KTT, Raija Järvinen 

Kiinteistösijoittaminen on kehittynyt Suomessa nopeasti viime vuosien aikana. Erityisesti on ke-
hittynyt välillinen kiinteistösijoittaminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten insti-
tutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten roolia sijoitussalkussa ja niiden kehittymistä tulevai-
suudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarkasteltiin myös kiinteistömarkkinoiden kehittymistä ja 
siihen vaikuttaneita tekijöitä, selvitettiin mikä on institutionaalisten sijoittajien prosentuaalinen 
kiinteistöallokaatio ja miten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat muuttumaan 
vuosien 2006-2015 aikana ja erityisesti miten välilliset kiinteistösijoitukset tulevat kehittymään 
suomalaisten institutionaalisten sijoittajien salkuissa. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin teema-
haastatteluja ja kyselyjä.  Tutkimus osoitti, että kansainväliset kiinteistömarkkinat ovat kehittyneet 
nopeasti viimeisten vuosien aikana. Suurimpana tekijänä voidaan nostaa esiin kiinteistövarallisuu-
den hyväksyminen kolmanneksi omaisuusluokaksi osakkeiden ja joukkovelkakirjalainasijoitusten 
rinnalle sijoittajien portfolioissa. Suomen kiinteistömarkkinat ovat kansainvälistyneet nopeasti 
viime vuosien aikana. Suomen kiinteistömarkkinoilla merkittävinä toimijoina ovat kuitenkin edel-
leen suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Ne ovat viimevuosina tehneet noin puolet kaupallis-
ten kiinteistömarkkinoiden transaktioista. Tutkimustulosten perusteella kiinteistösijoitukset ovat 
omaisuusluokka, joka tasapainottaa sijoitussalkkua pitkällä aikavälillä. Kiinteistöjen tuotto asettuu 
joukkovelkakirjalainojen ja osakkeiden väliin ja ne ovatkin usein koko sijoitussalkkua tasapainot-
tava sijoitusinstrumentti. Tutkimuksen perusteella voidaankin tehdä se johtopäätös, että institutio-
naalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset kasvavat, koska nykyiset kiinteistöallokaatiot aiotaan 
säilyttää eläkerahastojen kasvaessa. Uusista kiinteistösijoituksista melkein kaikki sijoitukset tul-
laan tekemään välillisesti, joista 30-50 % Suomeen ja 50-70% ulkomaille. Käytännön hyötynä on 
se, että lukijat voivat tarkastella miten kiinteistömarkkinat ovat kehittyneet, mitä muutokset tar-
koittavat kiinteistöliiketoiminnan eri osapuolille ja mitä eri asioita institutionaalisten sijoittajien 
edustajat huomioivat kiinteistörahastoja valittaessa.  

Avainsanat: Kiinteistömarkkinat, kiinteistösijoittaminen, välilli-
nen, epäsuora, institutionaalinen,  

Kieli: Suomi 



 2 

HELSINKI UNIVERSITY OF   ABSTRACT OF THE 
TECHNOLOGY    LICENCIATE´S THESIS 

Author: 

 

Title of thesis:  

Jaakko Leinonen 

 

Real Estate Investments in the Portfolios of Institutional Investors – 
Development and Allocations of Direct and Indirect Property Invest-
ments in the Near Future 

Date:  17th June 2009 Number of pages: 157+53  

Faculty: 
Faculty of Engineering and Architecture 

Department: 

Department of Surveying 

 

Professorship: 
Maa-20. Real Estate Business 

Major subject: 

Real Estate Management 

Supervisor: 

 

 

Instructor:  

Professor (emeritus) Kari I. Leväinen -2007  

Professor Anna-Liisa Lindholm 2007-2008 

Professor Seppo Junnila 2009- 

Professor, Ph.D. (economics and business administration) Raija Jä-
rvinen 

The background of the study consist of the development of the indirect real estate investment. 
Main objective of the study was to describe the role of the real estate investments (direct and indi-
rect) as part of the portfolio of the institutional investors and the development in the near future. 
Sub goals were to explain the development of the real estate market, define the factors which af-
fect to the changes of the real estate allocation and clarify the changes of the real estate invest-
ments of the Finnish institutional investors. Methods were Semi-structured interviews , question-
naires and literature. This study is more inductive than deductive research. This study might be 
clarified as the explorative study. Results were proving following. International real estate market 
has been developed rapidly during last years. This phenomenon has influenced also to Finnish 
property market. Finnish institutional investors have been important group in the Finnish property 
market despite of the several new international investors in Finland. Real estate investment is the 
asset class which provides stable return and stabilize the portfolio. Conclusions of the study were 
that Finnish institutional investors will increase their real estate investments in the future because 
real estate allocations will be kept in the same level in the future and the pension funds will in-
crease from 15 to 20 years. The increase of the real estate investment portfolio will be done mostly 
via indirect real estate investment instruments. Approximately 30-50 % will be invested to Finland 
and 50-70 % to abroad. The real estate portfolios of the Finnish institutional investors will be ap-
proximately double sized during the following 15 to 20 years. Practical contribution of the study is 
that it has described the development of the real estate market, how these changes might affect to 
different players in the real estate business and which factors are important in the investment pro-
cess of the real estate funds.  

Keywords: Real estate market, real estate investment, direct, indi-
rect, institutional 

Language: Finnish, English 
Abstract 



 3 

ALKUSANAT 

Tutkimuksen toteutumisesta kuuluu kiitos suurelle joukolle ihmisiä. Erikseen mainittavat 

kiitokset haluan osoittaa yritysohjaajana toimimisesta Juhani Reenille ja Mikko Räsäselle, 

Erkki Aaltoa haluan kiittää antoisista keskusteluista tutkimuksen eri vaiheissa sekä avusta 

useiden kysymysten muotoilusta eri kyselyissä, Hanna Kalevaa useista rakentavista 

kommenteista erityisesti työn alkuvaiheessa sekä Jani Saarista joustavista työaikajärjeste-

lyistä. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kaikille haastatelluille sekä kyselyhin vastan-

neille. Suuri kiitos kuuluu myös Pöyrylle ja koko RAKLIlle sekä RAKLIlaisille monessa 

merkityksessään, niin kyselytyökalun käyttömahdollisuuden osalta, kuin eri kollegoiden 

tuesta tutkimuksen eri vaiheissa. Erikseen haluan kiittää Mikko Östringiä työn kuvien 

grafiikan ja muotojen viimeistelyssä. Lisäksi haluan kiittää Jussi Rouhentoa, Kalle Man-

nista sekä muita kavereita. Tutkimushankkeen onnistumisesta haluan kiittää myös profes-

sori (emeritus) Kari I. Leväistä, Ma. professori Anna-Liisa Lindholmia, professori Seppo 

Junnilaa Teknillistä korkeakoulua, tutkimusjohtaja, professori Raija Järvistä, sekä Vakuu-

tustiedon kehittämissäätiötä, Kiinteistöalan koulutussäätiötä, KTI Kiinteistötalouden ins-

tituuttia, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:tä ja Maanmittausalan edistämissäätiötä. Suurin 

kiitos kuuluu ehdottomasti rakkaalle perheelleni, vaimolle pyyteettömästä tuesta, ymmär-

ryksestä ja kannustuksesta, tyttärellemme ja pojallemme muistutuksesta elämän oikeasta 

merkityksestä tutkimuksen useissa eri vaiheissa. 

 

Akaan Toijalassa ja Helsingissä, huhtikuussa 2009 

Jaakko Leinonen 

 



 4 

SISÄLLYSLUETTELO 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 7 

1.1 TAUSTA ................................................................................................................... 7 

1.2 KESKEISIMMÄT KÄSITTEET ..................................................................................... 8 

1.3 TUTKIMUSONGELMAT ........................................................................................... 11 

1.4 TUTKIMUKSEN RAJAUKSET ................................................................................... 12 

1.5 TUTKIMUKSEN RAKENNE ...................................................................................... 14 

2 TUTKIMUSMETODIT JA TUTKIMUSAINEISTO .............................................................. 16 

2.1 TUTKIMUSMETODIT .................................................................................................. 16 

2.2 TUTKIMUSAINEISTO ................................................................................................. 21 

3 KIINTEISTÖMARKKINAT ............................................................................................... 25 

3.1 KIINTEISTÖMARKKINOIDEN KEHITYS KANSAINVÄLISESTI ...................................... 25 

3.2 KIINTEISTÖMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA .................................................... 31 

3.3 KANSAINVÄLISTEN INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN KIINTEISTÖALLOKAATIOT . 
  .............................................................................................................................. 32 

3.4 KOTIMAISTEN INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN KIINTEISTÖALLOKAATIOT ...... 37 

3.5 SIJOITUSTEN OSUUDET INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN SALKUISSA 
RYHMITTÄIN .......................................................................................................... 43 

4 KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN ......................................................................................... 46 

4.1 KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN ERI MUODOISTA ............................................................ 46 

4.1.1 Suora kiinteistösijoittaminen ....................................................................... 46 

4.1.2 Välillinen kiinteistösijoittaminen ................................................................ 55 

4.2 KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN RISKIT ............................................................................ 62 

4.2.1 Yleistä riskin käsitteestä .............................................................................. 63 

4.2.2 Kiinteistösijoitusten osuus portfoliossa ja korrelaatio ............................... 67 

4.3.VÄLILLISEEN KIINTEISTÖSIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ AGENTTIRISKI ELI 

MANAGERIRISKI .................................................................................................... 72 



 5 

4.4 SUOMALAISTEN INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN KIINTEISTÖSIJOITTAMISTA 

KOSKEVA AIEMPI TUTKIMUS ................................................................................. 76 

5 ERI TUTKIMUSTEN TULOKSET ..................................................................................... 78 

5.1 TIETOJEN KERUU RAKLIN SIJOITTAMINEN-TOIMIKUNNASSA NIIN SANOTULLA 
ROUND TABLE-MENETELMÄLLÄ ........................................................................... 78 

5.2 TYÖELÄKEYHTIÖIDEN KIINTEISTÖSIJOITUKSISTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN 

HAASTATTELUT ..................................................................................................... 83 

5.3 INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN KIINTEISTÖSIJOITUSJOHDOLLE SUUNNATTU 

KYSELY .................................................................................................................. 85 

5.4 HAASTATTELUN TYÖELÄKEYHTIÖIDEN SIJOITUSJOHDOLLE .................................... 89 

5.5 KYSELY ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY RY.:N JÄSENILLE ........................................ 98 

5.6 HAASTATTELUT VALITUILLE ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA –KASSOJEN 
KIINTEISTÖJOHTAJILLE TAI VASTAAVASSA ASEMASSA OLEVILLE HENKILÖILLE 101 

5.7 KYSELY INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE JOULUKUUSSA 2006 .................... 109 

5.8 TARKASTUSKIERROKSEN KYSELY INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE ............ 115 

5.9 MUUT AINEISTON KERUUMENETELMÄT JA HAASTATTELUT 

VAKUUTUSVALVONTAVIRASTON SIJOITUKSIEN VALVONNASTA VASTAAVALLE 
HENKILÖLLE ........................................................................................................ 116 

5.10 UUDET TIEDOT ERI TIEDONKERUUMENETELMIEN PERUSTEELLA JA VERTAILU 
KANSAINVÄLISIIN SELVITYKSIIN ........................................................................ 120 

5.10.1 Keskeisimmät tulokset ............................................................................. 122 

5.10.2 Eläkerahastot kasvavat ........................................................................... 124 

5.10.3 Kiinteistösijoituksilla tärkeä rooli salkun tasapainottajana ................... 125 

5.10.4 Kiinteistösijoitusten allokaatiot lähitulevaisuudessa .............................. 127 

5.10.5 Suoran kiinteistösijoittamisen osuus ja rooli .......................................... 130 

5.10.6 Välillisten kiinteistösijoitusten osuus kiinteistösijoituksista kasvaa ....... 131 

5.10.7 Kiinteistömarkkinoiden muutosten merkitys kiinteistötoimialalle ja sen eri 
toimijoille ........................................................................................................... 143 

5.10.8 Eri toimijoiden roolien muuttuminen välillisen kiinteistösijoittamisen 
kehittyessä .......................................................................................................... 147 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ......................................................................... 149 

6.1 KESKEISIMMÄT TULOKSET ..................................................................................... 149 

6.2 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 151 



 6 

6.3 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI ...................................................................................... 152 

6.3.1 RELIABILITEETTI ................................................................................................. 153 

6.3.2 VALIDITEETTI ...................................................................................................... 154 

LÄHTEET ........................................................................................................................ 155 

LUETTELO HAASTATELLUISTA HENKILÖISTÄ JA KESKUSTELUISTA ......................... 162 

LIITTEET ......................................................................................................................... 164 

LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 2004 ................................................................. 165 

LIITE 2: INTERNETKYSELYN KYSYMYKSET 2005, INSTITUTIONAALISILLE 
SIJOITTAJILLE ................................................................................................... 168 

LIITE 3: HAASTATTELUKYSYMYKSET 2005A, INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE
 ............................................................................................................................ 173 

LIITE 4: INTERNETKYSELY ESY RY:N JÄSENILLE 2005 .............................................. 178 

LIITE 5: HAASTATTELUKYSYMYKSET 2005B, ELÄKESÄÄTIÖILLE JA -KASSOILLE ... 189 

LIITE 6: HAASTATTELUKYSYMYKSET, VANHANEN PERTTI 17.11.2006 .................... 191 

LIITE 7: INTERNETKYSELY 2006 INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE 30.11.2006
 ............................................................................................................................ 193 

LIITE 8: HAASTATTELUKYSYMYKSET, KIESI JOUKO, 1.12.2006 ............................... 208 

LIITE 9: ROUND TABLE: KIINTEISTÖMARKKINOIDEN KEHITTYMINEN JA VÄLILLISEN 
KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN VAIKUTUKSET KIINTEISTÖTOIMIALALLE ......... 209 

LIITE 10: TARKASTUSKIERROKSEN KYSELY HUHTIKUU 2007. .................................. 212 

 



 7 

1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Perinteisesti kiinteistömarkkinat ympäri maailmaa ovat olleet kansallisten toimijoiden 

hallussa. Viime vuosien voimakas kansainvälinen kehitys on tehnyt kiinteistömarkkinois-

ta globaalit markkinat. Aiemmin myös Suomessa kiinteistömarkkinat olivat kokonaan 

kotimaisten toimijoiden hallussa. Viimeisempien tilastojen mukaan nyt jo 15-20 % kau-

pallisista kiinteistömarkkinoista on kansainvälisessä omistuksessa (KTI, 2007). Kansain-

välisesti pääomamarkkinoiden kiinnostus myös kansainvälisiin kiinteistösijoituksiin alkoi 

lisääntyä 1990-luvulla. Suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kansainväliset kiin-

teistösijoitukset alkoivat 2000-luvun alkupuolella (Kuntien eläkevakuutus, 2005, 42). 

Kiinteistösijoittaminen voidaan jakaa suoraan ja välilliseen (epäsuoraan) sijoittamiseen. 

Suoralla kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan kiinteistön omistamista tai sellaisien osuuk-

sien omistamista, jotka antavat hallinnointioikeuden tiettyyn kiinteistön osaan (Esimer-

kiksi Kiinteistörekisterilaki, 1985/392, 1 ja 2§, Asunto-osakeyhtiölaki , 1991/809, 1§). 

Välillisellä kiinteistöomistamisella tarkoitetaan arvopaperistettua omistamista, jossa ei 

suoranaisesti omisteta itse kiinteistöä, vaan kiinteistöjä omistavan yhteisön osakkeita tai 

osuuksia (Kiinteistörahastolaki, 1173/1997, 2 ja 3§).  

Kiinteistösijoitustoiminnan kansainvälinen hajauttaminen on perinteisesti ollut tehotonta 

ja hankalaa suorassa kiinteistösijoittamisessa. Uudistuvien kiinteistösijoituspalveluiden 

myötä kiinteistösijoitusten hajauttaminen välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta 

on mahdollistanut hajauttamisen myös kiinteistösijoitusten osalta. 

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen Euroopassa on osaltaan seurausta 

siirtymisestä yhteiseen valuuttaan, mutta osaltaan ilmiö on myös osoitus yleisemmästä 

muutoksesta suhtautumisessa kiinteistöihin sijoitusmuotona. Sijoittajat hakevat kansain-

välisillä kiinteistösijoituksilla riskin hajautusta ja parempaa riskikorjattua kokonaistuot-

toa, sillä eri taloudellisissa ja poliittisissa sykleissä kulkevat kansantaloudet pienentävät 

kiinteistösalkkuun kohdistuvaa riskiä. Samaan suuntaan vaikuttaa myös erityisesti toimi-

tilojen käyttäjien sekä kiinteistöpalveluja tarjoavien yritysten liiketoimintojen kansainvä-

listyminen. 

Pääkaupunkiseutuja pienemmät osamarkkinat eivät yleensä ole houkutelleet ulkomaisia 

institutionaalisia sijoittajia. Sen sijaan kansainvälisiä kiinteistörahastoja, kiinteistökehittä-
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jiä ja yksittäisiä sijoittajia näyttävät markkinoiden kypsyessä nyttemmin Suomessakin 

kiinnostavan enenevässä määrin myös pienemmät osamarkkinat. 

Perinteisesti institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset ovat olleet suoria sijoituk-

sia. Käynnissä oleva kehitysvaihe on suuri murros kiinteistösijoittamisessa, koska perin-

teisesti epälikvidistä sijoitusmuodosta on tulossa likvidi sijoitusmuoto välillisten kiinteis-

tösijoitusinstrumenttien myötä ja kansainvälinen hajautus on yleistymässä. Lisäksi erityi-

sesti kehittyneiden maiden suhteellinen väestön vanheneminen kasvattaa paineita kiinteis-

töjen tyyppisille sijoituskohteille, joista saadaan tasaista inflaatiosuojattua tuottoa eläk-

keiden maksuun pitkällä aikavälillä. Myös kansainvälinen liiketoiminta edellyttää globaa-

leja palveluratkaisuja toimitilapalvelun (sisältää tilan ja muut palvelut) tuottajilta, jolloin 

tarvitaan sijoittajatahoja, jotka voivat palvella vuokralaisiaan kansainvälisesti.  

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että nykyistä suurempi osa institutionaalisten sijoitta-

jien kiinteistösijoituksista tehdään välillisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin. Välilliset 

kiinteistösijoitusinstrumentit tulevat erilaistumaan muun muassa kohdealueilla, kiinteistö-

tyypeillä, vieraanpääoman määrällä, jälkimarkkinoilla sekä erilaisilla yhdistelmillä.  

1.2 Keskeisimmät käsitteet 

Allokaatio 

Allokaatiolla tarkoitetaan suhteellista osuutta koko sijoitussalkusta. Allokaatiolla voidaan 

myös tarkoittaa esimerkiksi kiinteistösijoitusten sisäistä jakaumaa eri kiinteistötyyppien 

kesken. 

Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan suurta sijoittajaa. Tässä työssä niitä ovat 

työeläkevakuutusyhtiöt, Kuntien eläkevakuutus, Valtion eläkerahasto, eläkesäätiöt, elä-

kekassat, henkivakuutusyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt. 

INREV 

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

järjestö sijoittajille, jotka sijoittavat listaamattomiin kiinteistösijoitusrahastoihin ja listaa-

mattomien kiinteistösijoitusrahastojen managereille sekä tutkimuslaitoksille. (INREV, 

2007, 2) 

IPD 

Investment Property Databank. (IPD, 2008) 
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Kiinteistö on rajoiltaan määrätty ja kiinteistörekisteriin omana yksikkönä merkitty alue 

sekä sillä olevat samalla omistajalla olevat rakennukset, rakenteet ja muut etuudet (Virta-

nen 1985a, 16). Kiinteistö on määritelty myös laajasti ihmisen hahmotelmaksi kiinteästi 

tiettyyn paikkaan liittyväksi tilaksi, joka palvelee jotain toimintaa tietyn ajanjakson 

(Graaskamp 1989, 1).  

Kiinteistöt voidaan ryhmitellä käytön perusteella asuinkiinteistöihin, liike- ja toimisto-

kiinteistöihin, teollisuuskiinteistöihin, maa- ja metsätalousmaahan ja erityisiin tarkoituk-

siin tarkoitettuihin kiinteistöihin (Ring & Dasso 1981, 403).  

Kiinteistörahastolaissa kiinteistörahastolla tarkoitetaan julkista osakeyhtiötä, joka yh-

tiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoimintanaan 

kiinteistörahastotoimintaa. (Kiinteistörahastolaki (1173/1997)) Yhtään tässä laissa määri-

tellyn mukaista kiinteistörahastoa ei ole Suomessa toiminnassa.  

Kiinteäpääomainen kiinteistörahasto on määritelmänsä mukaisesti edustaa puhtaim-

millaan kiinteistöpääomarahastoa. Sijoittajien määrä ja rahaston elinikä ovat rajallisia 

sekä yleensä ennalta määrättyjä. Kiinteäpääomainen eli niin sanottu suljettu rahasto (clo-

sed-end) hankkii kiinteistöportfolion, joka usein pidetään koko sijoitusperiodin ajan. Läh-

tökohtaisesti sijoittajat sitoutuvat rahastoon koko sen toiminta-ajaksi. 

Kiinteistösijoitusyhtiöt 

Kiinteistösijoitusyhtiöt, jotka ovat usein julkisesti noteerattuja, ovat epäsuoran kiinteistö-

sijoittamisen todennäköisesti yleisin muoto. Kiinteistösijoitusyhtiöllä tarkoitetaan kiin-

teäpääomaista osakeyhtiötä, jonka päätoimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä tai kiin-

teistöyhtiöiden osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiön toimialaan voi kuulua lisäksi 

esimerkiksi arvopaperikauppaa tai rakennuttamista. (Pietilä 1989 s. 7) Kiinteistösijoitus-

yhtiöiden toiminnasta ei ole Suomessa olemassa erityislainsäädäntöä eikä sijoituspolitii-

kasta tai vieraan pääoman käytöstä ole erityisiä rajoituksia, kuten useiden maiden Real 

Estate Investment Trust eli REIT –malleilla. Keskeisin ero kiinteistösijoitusyhtiön ja 

REIT –yhtiön välillä on se, että kiinteistösijoitusyhtiö maksaa yhtiötasolla veroa toisin 

kuin REIT –malli. (RAKLI, 2008).  

REIT on osakeyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta täyttää tietyt vero-

tuskriteerit. REIT-yhtiö jakaa osakkailleen lähes kaikki (yleensä 85-95 prosenttia) sen 

toiminnasta kertyneet tuotot. Verokriteerit täyttävä REIT ei yhteisönä maksa veroja, mut-

ta sen maksamia osinkoja ja osuuksien myyntivoittoja verotetaan osakkaiden tulona. 

REIT voi sijoittaa asuin-, toimitila- (toimisto-, liike-, palvelu-) ja metsäkiinteistöihin sekä 

infrastruktuuriin (väylät, verkot, infralaitokset). (RAKLI, 2008) 
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Välillisen kiinteistösijoittamisen yleistyessä kiinteistörahasto termin käyttö on yleistynyt 

ja sitä käytetään huolettomasti. Seuraavassa on määritelty yleisimmät tarkoitukset termil-

le kiinteistörahasto.  

Osakeyhtiömuotoisella kiinteistörahastolla voidaan tarkoittaa sellaisia osakeyhtiöitä, 

joiden toimialana on kiinteistöjen omistaminen, vuokraus, kehittäminen ja kauppa. Ne 

voivat olla julkisia osakeyhtiöitä, listattuja tai listaamattomia. Esimerkiksi SATO Oyj on 

julkinen osakeyhtiö. Listattuja julkisia osakeyhtiöitä ovat esimerkiksi Citycon Oyj ja 

Sponda Oyj. Listaamattomia osakeyhtiöitä, jotka harjoittavat kiinteistöliiketoimintaa ovat 

esimerkiksi Vicus Oy, joka on suomalainen osakeyhtiö, joka omistaa kiinteistöjä Venäjäl-

lä ja Baltian maissa.  

Sijoitusrahastolain alaisia osakerahastoista, jotka sijoittavat kiinteistöliiketoimintaa har-

joittaviin yrityksiin kutsutaan myös julkisessa keskustelussa kiinteistörahastoiksi. Osake-

yhtiöihin sijoittava kiinteistörahasto sijoittaa pääasiassa eri markkinapaikoilla listattuihin 

yhtiöihin, joiden toimialaan liittyy kiinteistöjen omistaminen, vuokraus ja kehittäminen 

sekä useissa tapauksissa myös rakentaminen ja kiinteistöpalvelut.  

Kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistöpääomarahastossa vastuunalainen yhtiömies vas-

taa yhtiön toiminnasta. Sijoittajat ovat äänettömiä yhtiömiehiä. Yleisti pääomasijoittami-

nen voidaan määritellä suhteellinen lyhytaikaiseksi sijoituksen tekemiseksi kehittämis-

kelpoisiin listaamattomiin yrityksiin – siinä toivossa, että tehty sijoitus voidaan realisoida 

voitolla tietyn ajanjakson kuluttua. Verotukselliseen tehokkuuteen perustuessaan toteutet-

tu Suomessa kommandiittiyhtiömuotoisena. Sijoittajat toimivat tällöin rahaston äänettö-

minä yhtiömiehinä. Kiinteistöpääomarahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii ma-

nagerin sitä varten perustama yhtiö. (Hiden & Tähtinen, 2005  ja Rouhento, 2007, 6)  

Määritelmän mukaan sijoittamisella tarkoitetaan uhrauksen tekemistä nykyhetkellä tule-

vaisuudessa odotettavissa olevien hyötyjen saamiseksi. Sijoittaminen on määritelty muun 

muassa nykyisyydestä tehdyksi uhraukseksi tulevaisuudessa odotettavan hyödyn vuoksi 

(Jaffe & Sirmans 1986, s. 2). Sijoittamisen lähtökohta voidaan pitää pääoman luovutta-

mista tulevaisuuden tuloa vastaan. Sijoituksen tarkoituksena on säilyttää tai kasvattaa 

pääomaa ja tuottaa taloudellista hyötyä sijoittajalle (Balchin & Kieve 1977, s. 66; Harvey 

1987, s. 47). 

Kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan pääoman sitomista kiinteään omaisuuteen, minkä 

tavoitteena on tuoton ja/tai hyödyn saaminen tulevaisuudessa (Ring ja Dasso, 1981) 
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Kiinteistösijoittaminen on määritelty RAKLIn kiinteistöliiketoiminnan sanastossa seu-

raavasti: ”Pääoman sitominen kiinteistöön tai sen osaan voiton tai muun hyödyn saavut-

tamiseksi. Kiinteistöihin voidaan sijoittaa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi osak-

keiden ja rahastojen kautta. Sanaa kiinteistöinvestointi käytetään suomen kielessä moni-

merkityksisesti tarkoittamaan joko kiinteistösijoittamista tai yhtä kiinteistöön tehtävää 

investointitoimenpidettä.” (RAKLI 2001) 

Uhrauksella tarkoitetaan yleisimmin pääomien sitomista tiettyyn kohteeseen ja siitä joh-

tuvaa kulutuksen lykkäämistä. Tulevaisuuden hyötyjä sijoitus voi tuottaa kolmessa pe-

rusmuodossa:  

– Tuottamalla kassavirtaa 

– tuottamalla pääoman kasvua 

– tuottamalla henkistä, ei-mitattavissa olevaa tuloa. 

 

Velkavipu: Tilanteessa, jossa korot nousevat velkavivusta(velan määrä, jolla rahoitetaan 

sijoituskohdetta) saatava hyöty kiinteistösijoituksissa pienenee ja täten myös kiinteistösi-

joitukselle saatava tuotto saattaa heikentyä. Yksinkertaistettuna matalan korkotason aika-

na ja korkeiden tuottojen aikana velkavivun hyöty on suuri ja toisin päin korkeammalla 

korkotasolla ja matalien tuottojen tasolla velkavivusta on jopa haittaa. Korkoriski on läs-

nä epäsuorassa ja suorassa kiinteistösijoittamisessa. Erityisesti epäsuorissa kiinteistöra-

hastoissa tulee siis selvittää rahaston taloudellinen asema ja säännöt velkaantumisesta eli 

velkavivun käytöstä.  

1.3 Tutkimusongelmat 

Tutkimuksessa tarkastellaan laajasti institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitustoimin-

taa. Institutionaalisilla sijoittajilla on merkittävä osuus kaupallisista kiinteistömarkkinois-

ta. Yli kymmenen miljardin osuus Suomen kiinteistömarkkinoista vastaa yli kolmannesta 

kaupallisesta kiinteistömarkkinasta. Institutionaaliset sijoittajat ovat aloittaneet välillisen  

kiinteistösijoitustoiminnan vuonna 2004. Tässä työssä kuvataan myös sen kehitystä ja 

arvioidaan tulevaisuuden kiinteistöallokaatioiden kehittymistä.  

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on selvittää suomalaisten institutionaalisten si-

joittajien kiinteistösijoitusten roolia osana sijoitussalkkua ja kiinteistösijoitusten kehitty-

mistä tulevaisuudessa.  

Päätavoitteen saavuttamiseksi muodostettiin seuraavat alatutkimuskysymykset: 
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– Miten kiinteistömarkkinat ovat kehittyneet? 

– Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kiinteistömarkkinoiden kehitykseen pääasiassa 
Suomessa? 

– Mikä on institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatio? 

– Millainen on ollut ja tulee olemaan suorien ja välillisten kiinteistösijoitusten suh-
teen kehitys nykyhetkeen ja tulevaisuudessa? 

– Miten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat muuttumaan vuo-
sien 2006-2015 aikana? 

 

Tutkimuksen tulokset hyödyttävät sijoittajien ja kiinteistötoimialasta kiinnostuneiden 

tietämystä institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoittamisen lähitulevaisuuden kehityk-

sestä. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Työssä tarkastellaan suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoittamista. 

Institutionaalisilla sijoittajilla tarkoitetaan tässä työssä eläkevakuutusyhtiöitä, eläkekasso-

ja, eläkesäätiöitä, henkivakuutusyhtiöitä, vahinkovakuutusyhtiöitä, Valtion eläkerahastoa 

ja Kuntien eläkevakuutusta. Kiinteistösijoittaminen käsittää sekä suorat että välilliset 

kiinteistösijoittamisen muodot.  

Tässä työstä on rajattu pois seuraavien vakuutuslaitosten kiinteistö- ja sijoitustoiminta tai 

muun toiminnan käsittely: Kansaneläkelaitos, Suomen pankin eläkerahasto, Maatalous-

yrittäjien eläkelaitos, Kirkon keskusrahasto, Merimieseläkekassa ja Valtionkonttori. Ra-

jaus on tehty, koska niiden kiinteistösijoitukset ovat määrältään vähäisiä. 

Tarkastelu suoritetaan institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Viime vuosien aikana 

(2002-2007) Suomen markkinoille on tullut myös joukko kansainvälisiä kiinteistösijoitta-

jia, jotka ovat osaltaan nopeuttaneet kiinteistösijoituspalveluiden (välillisen kiinteistösi-

joittamisen instrumentit) kehittymistä. 

Kuvassa 1 on esitetty eräs luokittelu kiinteistösijoitusten instrumenteista. Kahden akselin 

avulla kiinteistösijoittaminen voidaan jakaa oman pääoman ja vieraan pääoman suhteen. 

Toisaalta kiinteistösijoitusinstrumentit voidaan jakaa myös listaamattomiin ja listattuihin 

instrumentteihin. 
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Kuva 1. Kiinteistösijoittamisen instrumentit (Raitio, 2005) 

 

Kuvan 1 vasemmassa ylälaidassa olevalla alueella tarkoitetaan omanpääoman ehtoista ja 

listaamatonta kiinteistösijoitusinstrumenttia. Niitä ovat suorat kiinteistösijoitukset ja lis-

taamattomat kiinteistörahastot. Tutkimuksen pääasiallisena kohteena olevat kiinteistösi-

joittamisen instrumentit on ympyröitu kuvassa 1.   

Oikeassa ylälaidassa olevalla alueella tarkoitetaan oman pääoman ehtoista ja listattua 

kiinteistösijoitusinstrumenttia. Niitä ovat REIT–yhtitöt (Real Estate Investment Trust), 

joiden toiminta on rajoitettu pääasiassa kiinteistöjen omistamiseen ja niiden vuokraami-

seen. REIT-yhtiö on yhtiötasolla verovapaa, mutta sen pitää jakaa lähes koko voittonsa 

osinkoina omistajille ja lisäksi omistusoikeutta rajoitetaan esimerkiksi siten, että yksi 

omistaja saa omistaa enintään 10 % yhtiöstä. Kiinteistösijoitusyhtiöllä tarkoitetaan kiin-

teäpääomaista osakeyhtiötä, jonka päätoimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä tai kiin-

teistöyhtiöiden osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Kiinteistösijoitusyhtiöt, jotka ovat usein 

julkisesti noteerattuja, ovat todennäköisesti epäsuoran kiinteistösijoittamisen yleisin muo-

to. Johdannaisilla tarkoitetaan listattuihin yhtiöihin kohdistuvia johdannaisinstrumentteja, 

kuten optiota ja futuureja.  

Kuvan 1 oikeassa alalaidassa olevalla alueella tarkoitetaan joukkovelkakirjalainoja 

(JVK), jotka ovat vieraan pääomanehtoisia listattuja instrumentteja. Kiinnitysluottoihin 

perustuvat joukkovelkakirjalainat syntyvät seuraavasti: Asuntoluottopankki, joka on 

myöntänyt asuntoluottoja, myy edelleen tietyn suuruisen erän asuntoluottoja investointi-

pankille. Investointipankki paketoi luoton muiden vaateiden kanssa ja siirtää ne erillisyh-

tiöön. Luottoluokittaja luokittaa lainapaketin, johon on voitu investointipankin toimesta 
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lisätä osaksi myös muita kuin asuntoluottoja. Investointipankin erillisyhtiö laskee liik-

keelle joukkovelkakirjalainoja, joita voidaan jaotella eri perusteilla.  

Kuvan 1 vasemmassa alalaidassa olevilla instrumenteilla tarkoitetaan vieraan pääomaneh-

toisia listaamattomia instrumentteja. Mortgage backed securities (MBS) ovat listaamat-

tomia arvopaperistettuja kiinnitysluottoja. Non Performing Loans (NPL) ovat sijoitusinst-

rumentteja luottoihin, joita ei enää hoideta.  

Tarkastelu toteutetaan tarkastelemalla suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen ominai-

suuksia ja riskejä institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Varsinaisen tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan kiinteistöjohdannaiset ja arvopaperistetut kiinteistöluotot, koska 

niitä ei ole vielä juuri lainkaan käytössä suomalaisilla institutionaalisilla sijoittajilla.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  

Työ jakaantuu kuuteen päälukuun. Ensimmäisessä johdantoluvussa käsitellään käsitteitä, 

tutkimusongelmia, rajauksia ja rakennetta. Toisessa pääluvussa käsitellään tutkimusai-

neistoa ja tutkimusmenetelmiä. Kolmannessa pääluvussa käsitellään aikaisempia tutki-

muksia. Sen alaluvuissa käydään läpi kiinteistömarkkinoiden kehittymistä kansainvälises-

ti ja Suomessa. Lisäksi käsitellään kiinteistösijoitusten osuutta kansainvälisten ja koti-

maisten institutionaalisten sijoittajien salkuissa.  

Neljännessä luvussa käsitellään kiinteistösijoittamista.  Alaluvuissa kiinteistöjen osuutta 

portfoliossa, riskin käsitettä, suoraa ja välillistä kiinteistösijoittamista sekä agenttiriskiä. 

Viidennessä luvussa esitetään eri tutkimusten tulokset. Alaluvuissa käsitellään yhteensä 

20 haastattelun tuloksia ja neljän eri kyselyn tuloksia.  

Kuudennessa luvussa esitetään johtopäätökset. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen 

onnistumista, keskeisimpiä tuloksia sekä jatkotutkimushankkeita. 
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Kuva 2. Tutkimuksen viitekehys 

 

Kuvassa 2 on esitetty tutkimuksen eteneminen viitekehyksessä. Kirjallisuuden perusteella 

muodostettiin teoreettinen lähtökohta portfolio-, riski- ja agenttiongelmateorioiden  perus-

teella. Kiinteistömarkkinoiden kehitystä kuvataan useiden erilaisten lähteiden ja oman 

kokemuksen perusteella. Institutionaalisten sijoittajien merkitystä Suomen kiinteistö-

markkinoilla tarkasteltiin useista eri näkökulmista. Kansainvälisesti nopea välillisen kiin-

teistösijoittamisen kehitys heijastui Suomeen nopeasti, koska Suomen markkinoille il-

mestyi nopeasti useita kymmeniä kansainvälisiä kiinteistösijoittajia. Samanaikaisesti 

suomalaiset institutionaaliset sijoittajat alkoivat hajauttaa kiinteistösijoituksiaan Suomeen 

ja ulkomaille välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien avulla. Tutkimusaineiston avulla 

saatiin kuva, miten institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot tulevat kehittymään 

tulevaisuudessa. 
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2 Tutkimusmetodit ja tutkimusaineisto 

2.1 Tutkimusmetodit 

Tämä tutkimus on pääasiassa laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus. Tutkimuksella tavoi-

tellaan kokonaisvaltaista näkemystä ja sen aineisto on koottu oikeissa tilanteissa. Haastat-

telutulosten havaintoja on pyritty pelkistämään ja niiden tulkinnassa on keskitytty olen-

naiseen. Raakahavaintoja on yhdistetty. Tutkimuskohdetta ei pitäisi valita mittaamisen 

helppouden vuoksi vaan ensisijaisesti ilmiöiden tärkeyden perusteella. Tutkimukseen on 

valittu kohteeksi merkittävimmät kiinteistösijoittajat, jotka edustavat yhdessä yli kolmas-

osaa Suomen kaupallisista kiinteistömarkkinoista. Kiinteistösijoittamisen muutos 2010-

luvun puolivälissä on ilmiönä tärkeä. Tarkasteltaessa kiinteistömarkkinoita ja suomalais-

ten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoittamista ja erityisesti välillisen kiinteistösi-

joittamisen muutoksia on laadullinen tutkimus perusteltu metodi, koska kvantitatiivisella 

tutkimuksella ei saada selville luotettavia tuloksia tulevasta välillisen kiinteistösijoitusten 

määrästä. Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan kuvata etukäteen todennäköistä 

kehitystä toisin kuin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä, joka perustuu jälkikäteen 

tehtyihin tilastoihin. (Hirsjärvi & Hurme, 1982, 7). 

Kvalitatiivinen tutkimus on valittu, koska välillinen kiinteistösijoittaminen suomalaisten 

institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusmuotona on uusi. Vuosina 2004-2006 välil-

linen kiinteistösijoittaminen yleistyi, mutta määrällisesti sijoittajia on vain muutamia. 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata välillisen kiinteistösijoittamisen kehitystä ja sen saa-

vuttamiseksi sopii kvalitatiivinen tutkimusmetodi paremmin kuin kvantitatiivinen. Kvan-

titatiivisella tutkimuksella ei trendi vielä ole näkyvissä siinä voimakkuudessaan, kuin se 

myöhemmin laadullisesti tehdyissä tutkimustuloksissa esiintyy. Kvantitatiivisen tutki-

muksen aineksia löytyy kuitenkin kyselylomakkeiden analysoinnista.  

Tutkimusote on induktiivinen, koska tutkimuksessa päädytään yksittäisistä havainnoista 

yleisiin merkityksiin ja se toteutettiin empirialähtöisesti. Tutkimuksessa ei ollut valmista 

teoreettista viitekehystä, johon haastattelutulokset istutettiin. Tutkimus on luonteeltaan 

selittävä ja kuvaileva tutkimus. Tutkimus kuvailee yleisesti kiinteistösijoittamiseen kehit-

tymistä sekä selittää ilmiönä institutionaalisten sijoittajien aloittamaa välillistä kiinteistö-

sijoittamista. Tutkimuksessa kuvataan miten välilliset kiinteistösijoitukset tulevat kehit-

tymään lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessa muodostetaan näkemys kiinteistösijoitusten 

kehityksestä institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Kiinteistösijoittamisen keskei-

simpiä murroksia ovat kiinteistösijoitusten kansainvälistyminen ja siirtyminen välillisiin 

kiinteistösijoitusinstrumentteihin.  
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Tiedonkeruumenetelminä on käytetty teemahaastatteluja sekä kyselyjä (internetkysely). 

Niiden tulokset ovat muodostaneet keskeisimmän tutkimusaineiston, jota käsitellään kap-

paleessa 2.2. Haastattelukysymykset ja kyselylomakkeet ovat liitteinä tutkimuksen lopus-

sa. Liite 1: Haastattelukysymykset 2004, Liite 2: Internetkyselyn kysymykset 2005, insti-

tutionaalisille sijoittajille, Liite 3: Haastattelukysymykset 2005a, institutionaalisille sijoit-

tajille, Liite 4: Internetkysely ESY ry:n jäsenille 2005, Liite 5: Haastattelukysymykset 

2005b, eläkesäätiöille ja –kassoille, Liite 6: Haastattelukysymykset, Vanhanen Pertti 

17.10.2006, Liite 7: Internetkysely 2006 institutionaalisille sijoittajille 30.11.2006, Liite 

8: Haastattelukysymykset, Kiesi Jouko, 1.12.2006, Liite 9: Round table lomake RAKLIn 

sijoittaminen toimikunnassa 14.12.2006 ja Liite 10: Tarkastuskierroksen kysely huhtikuu 

2007. 

Haastattelut ja kyselylomakkeet ovat reaktiivisia tajunnan sisältöihin kohdistuvia mene-

telmiä (Hirsjärvi & Hurme, 1982, 14). Tutkimushaastatteluja voidaan kuvata tässä työssä 

lomake- tai teemahaastatteluiksi, mutta osittain niistä löytyy myös avoimen haastattelun 

piirteitä. Lomakehaastattelussa kysymysten ja väitteiden muoto on määrätty. Tutkimuk-

sen liitteenä esitettävät haastattelukysymykset toimivat haastattelunrunkona, mutta tutkija 

teki täydentäviä kysymyksiä haastattelujen aikana haastateltaville, jolloin haastattelut 

eivät noudattaneet täysin haastattelulomakkeiden muotoa. Toteutetuissa kyselyissä vas-

taajat vastasivat kyselyn mukaisesti.  

Hirsjärvi & Hurme toteavat, että: ”Keskustelunomaisessa haastattelussa vuorovaikutus 

korostuu, ja näin tutkija saa mahdollisuuden lähestyä inhimillisen käyttäytymisen ehkä 

vaikeimmin tutkittavia ilmiöitä: tietoisuutta, aikomuksia ja elämyksiä”. Sijoittamisessa on 

kyse käyttäytymisestä ja siksi tulevien aikomuksien selvittämisessä vuorovaikutteiset 

haastattelut ovat olleet välttämättömiä. Kyselylomakkeet sopivat yksiselitteisen ja konk-

reettisen ilmiön selvittämiseen. Niitä on käytetty tässä tutkimuksessa täydentämään haas-

tatteluja soveltuvin osin. Laadullinen tutkimus perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen 

(Hirsjärvi & Hurme, 1982, 7). 

Tutkimushaastattelujen analysoinnissa käytettiin Grounded theoryn perusperiaatteita. 

Grounded Theory on Barney Glaserin, Anselm Straussin ja Juliet Gorbinin lähinnä sosio-

logisen tutkimuksen käyttöön kehittämä tutkimusmenetelmä. Se syntyi vastareaktiona 

perinteiselle teorialähtöiselle tutkimusperinteelle, jossa ensin valitaan jokin teoria ja ke-

rätty aineisto sijoitetaan aikaisemmin luotuun teoreettiseen malliin. Perusväittämiä ei 

muotoilla aikaisemman tutkimuksen ja teorianmuodostuksen, vaan oman aineiston tul-

kinnan pohjalta. Grounded Theory -menetelmässä voidaan erottaa kolme (viisi) erilaista 

vaihetta. Koska tavoitteena on teorian luominen, ensimmäiset vaiheet muodostavat kes-



 18 

kenään vuorottelevan prosessin. Vaiheiden tulee sekoittua ja kietoutua toisiinsa jatkuvasti 

tutkimuksen alusta lähtien loppuun saakka. Jos vaiheet suoritetaan peräkkäin, toisistaan 

erillään, se estää teorian syntymisen (Glaser & Strauss 1967,41). 

Grounded theory:ia käytettiin tutkimushaastattelujen analysoinnissa, koska Grounded 

theory menetelmässä verrataan eri vaiheissa saatuja tuloksia toisiinsa samalla miettien 

syntyykö tutkimuksen edetessä uusia käsitteitä verrattuna aiempiin tuloksiin. (Glaser & 

Strauss 1967, 117-119).  

Grounded theoryn analyysi etenee koodaamalla aineistoa vaiheittain. Analyysin ensim-

mäiseen vaiheeseen kuuluu asioiden nimeäminen ja käsitteiden muodostaminen (käsit-

teellinen koodaus) ja sen toiseen vaiheeseen nimettyjen asioiden yhdistely eli teoreettinen 

koodaus. Kolmannessa vaiheessa (Verification) tutkija joko testaa hypoteesejaan (alussa 

luotuja kategorioita) muuhun aineistoon, vertailuryhmiin tai palaa "kentälle" kerätäkseen 

lisäaineistoksi ehkä myös negatiivista näyttöä testatakseen ankarasti olettamuksiaan. Ko-

ko analyysi eli koodaus tapahtuu jatkuvan vertailun menetelmällä. 

Tutkimuksen haastattelukysymykset ja kyselylomakkeet on laadittu erivaiheissa. Ensim-

mäisen vaiheen haastattelukysymykset on laadittu tutkimuksen tavoitteiden lähtökohdista. 

Kysymyksiä kommentoi professori Leväinen. Toisen vaiheen kyselylomake on laadittu 

ensimmäisen vaiheen haastatteluvastausten analysoinnin jälkeen. Kyselylomaketta laadit-

taessa kiinnitettiin erityistä huomiota välillisen(epäsuoran) kiinteistösijoittamisen tilan ja 

tulevaisuuden selvittämiseen. Kyselylomaketta kommentoivat RAKLI:n toimitusjohtaja 

Reen ja kehitysjohtaja Aalto. Kolmannessa vaiheessa laadittiin ensimmäisen ja toisen 

vaiheen tutkimustulosten pohjalta teemahaastattelukysymykset pääasiassa työeläkeyhtiöi-

den sijoitusjohdolle. Haastattelukierroksen tavoitteena oli vahvistaa kiinteistöjohdolta 

saatujen vastauksien tutkimuksellista luotettavuutta sekä vertailla niitä sijoitusjohdon 

näkemykseen kiitneistösijoittamisesta. Teemahaastattelukysymykset laadittiin tutkijan 

toimesta ja niitä kommentoivat yritysohjaajat ja professori Leväinen. Neljännessä vai-

heessa tehtiin yhteistyötä Eläkesäätiöyhdistyksen kanssa, jotta heidän jäsenistöstään saa-

taisii mahdollisimman hyvä vastausprosentti kiinteistösijoittamista koskevaan kyselyyn. 

Kyselylomake laadittiin toisen vaiheen kyselylomakkeen pohjalle huomioiden eläkesääti-

öiden ja –kassojen  luonne. Kyselylomaketta kommentoivat RAKLI:n toimitusjohtaja 

sekä Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Jouko Bergius ja kehityspäällikkö Markku 

Aalto. Viidennessä vaiheessa tarkennettiin eläkesäätiöyhdistyksen jäseniltä saatujen vas-

tausten merkitystä valittujen eläkesäätiöiden ja –kassojen haastatteluilla. Teemahaastatte-

lulomake laadittiin erityisesti tarkentamaan kiinteistörahastojen ominaisuuksia pienem-

män institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Kyselylomaketta kommentoivat RAK-
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LI:n toimitusjohtaja sekä Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Jouko Bergius ja kehi-

tyspäällikkö Markku Aalto. Kuudennessa vaiheessa haluttiin selventää ja vahvistaa nä-

kemystä kiinteistösijoittamisen tulevaisuudesta eri ajankohtina. Kyselylomaketta kom-

mentoivat yritysohjaajat ja professori Leväinen. Seitsemännessä vaiheessa tiedonkeruu 

toteutettiin Round table menetelmällä, jossa kokoukseen osallistujille jaetaan paperilla 

kysymykset/väittämät ja heidän tulee muodostaa ensin omat vastauksensa annetussa ajas-

sa. Sen jälkeen he keskustelevat parin kanssa ja muodostavat yhteisen näkemyksensä 

kysymyksiin/väittämiin. Round table menetelmän viimeisessä vaiheessa jokainen pari 

esittelee vastauksensa eri kohtiin. Round table lomaketta kommentoivat RAKLI:n toimi-

tusjohtaja Reen ja kehitysjohtaja Aalto. Kahdeksannessa vaiheessa toteutettiin kysely, 

jolla testattiin aiemmista vaiheista muodostettua johtopäätöksiä. Kysely lähetettiin institu-

tionaalisia sijoittajia edustaville henkilöille. Kyselylomaketta kommentoivat RAKLIn 

kehitysjohtaja Aalto, yritysohjaajat sekä professori Leväinen. 

Tutkimusprosessissa on lähdetty teemahaastatteluista, jotka on litteroitu, jotka ovat 

Grounded theory menetelmän ensimmäinen vaihe. Litteroinnin jälkeen eri henkilöiden 

vastaukset koottiin yhteen kunkin kysymyksen alle ja tehtiin analysointia vertailemalla 

vastauksia toisiinsa. Sen jälkeen yhdistettiin raakavastauksia, joiden perusteella muodos-

tettiin kyselyiden edelleen kysymyksiä (open coding), jotta tärkeimpiin asioihin saatiin 

vastauksia eri ja/tai laajemmalta joukolta. Haastattelutulosten perusteella muodostettiin 

keskeisimmistä asioista kyselyitä, joilla tarkennettiin niitä asioita, joiden perusteella voi-

tiin vastata tutkimuskysymyksiin.  Teorian mukaisessa toisessa vaiheessa tehtiin ensim-

mäinen kysely ja toinen kierros asiantuntijahaastatteluja (kuvassa 3, vaiheet 2 ja 3). Toi-

sessa vaiheessa tehtiin myös kysely Eläkesäätiöyhdistys ry:n jäsenille ja osalle asiantunti-

jahaastatteluja (paluu kentälle). Analyysimenetelmän mukaisessa kolmannessa vaiheessa 

tehtiin laaja kysely, jonka tulosten perusteella haluttiin vahvistaa näkemystä kiinteistösi-

joittamisen kehittymisestä institutionaalisten sijoittajien salkuissa (Kuvassa 3. vaihe 6).  

Analyysimenetelmän neljännessä vaiheessa tuotetaan teoriaa (Grounding the theory). 

Tämän tutkimuksen osalta tämä vaihe nivoutuu lukuun 5, jossa esitellään eri tutkimusvai-

heiden tuloksia, joiden perustella voidaan määritellä mm. keskeisimmät välillisen kiin-

teistösijoittamisen ominaisuudet ja rahaston valinnassa arvioitavat tekijät. Grounded theo-

ry menetelmän mukainen viides vaihe käsittää raportoinnin, joka tässä tutkimuksessa on  

käsillä oleva raportti.  

Kyselyissä käytettiin Likertin asteikkoa, vaihteluvälinä 1…5, ja lisäksi vastausvaihtoeh-

tona ”en osaa sanoa”. Kyselytuloksista saadaan selville keskiarvot ja vastausten jakaumat. 

Kvantitatiivisia tuloksia käytettiin varmistamaan haastattelutuloksia sekä vahvistamaan 

näkemystä kiinteistösijoitusallokaation jakaumasta lähitulevaisuudessa. Kyselyiden avul-
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la saatiin myös selvitettyä oleellisia prosenttilukuja ja sijoitussalkkujen allokaatiotasoja 

eri ajankohtina. 

Kuvassa 3 on kuvattu tutkimuksen etenemistä. Tutkimuksen empiirinen osa on suoritettu 

kahdeksassa vaiheessa: 

1. Teemahaastattelut työeläkeyhtiöiden kiinteistöjohdolle. Haastattelujen päätavoit-

teena oli selvittää kiinteistösijoitusten osuutta, roolia ja ominaisuuksia osana si-

joitusportfolioita. Tätä vaihetta voidaan hyvin kuvata esiselvitykseksi. Teema-

haastattelut on litteroitu ja analysoitu kvalitatiivisesti. Haastattelut toteutettiin ke-

sällä 2004. 

2. Teemahaastattelujen pohjalta laadittiin kysely, jossa hyödynnettiin haastattelujen 

tuloksia. Kysely toteutettiin internetkyselynä. Kyselyn päätavoite oli selvittää vä-

lillisten kiinteistösijoitusten roolin kehitystä osana kiinteistösijoituksia. Kyselyyn 

kutsuttiin vastaajiksi institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusjohtoa. Kysely 

toteutettiin helmikuussa 2005 ja siihen vastasi kymmenen institutionaalisen sijoit-

tajan edustajaa. Vastausprosentti oli 71,5.   

3. Kolmannessa vaiheessa laadittiin kysymykset työeläkeyhtiöiden sijoitusjohdolle 

sekä vakuutusvalvontaviraston edustajalle. Tämän teemahaastattelukierroksen 

päätavoite oli vahvistaa tuloksia ja lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Haastatte-

lussa selvitettiin työeläkelaitosten suurimpia haasteita,sekä kiinteistösijoitusten 

roolia nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi paneuduttiin välillisen (epäsuoran) kiinteis-

tösijoittamisen hyötyihin, määriin, riskeihin sekä niiden hallintaan. Haastattelut 

toteutettiin maalis-toukokuussa 2005.  

4. Neljännessä vaiheessa laadittiin kysely Eläkesäätiöyhdistyksen (ESY ry.) jäsenil-

le. Eläkesäätiöyhdistyksen jäseniä ovat eläkesäätiöt ja –kassat. Kysely toteutettiin 

internetkyselynä. Tällä kyselyllä saatiin pienempien institutionaalisten sijoittajien 

näkemykset esille. Vastaajia kutsuttiin kyselyyn 40. Heistä vastaasi 24 eli vasta-

usprosentti oli 60. 

5. Viidennessä vaiheessa hyödynnettiin neljännen vaiheen haastatteluja. Tulosten 

pohjalta laadittiin teemahaastattelukysymykset tiettyjen eläkesäätiöiden ja –

kassojen kiinteistöjohtajille tai vastaavassa asemassa oleville henkilöille. Haastat-

telu tehtiin neljälle eläkesäätiölle tai –kassalle syksyllä 2005. 

6. Kuudennen vaiheen kyselyllä haluttiin vahvistaa näkemystä ja tarkentaa tiettyjä 

asioita erityisesti välillisen kiinteistösijoittamisen osalta. Kyselyn päätavoitteena 

oli tarkastella välillisen kiinteistösijoittamisen eri muotojen kehitystä tiettyinä 

ajankohtina. Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2006. Siihen vastasi kymmenen 

institutionaalisen sijoittajan edustajaa.  
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7. Seitsemännessä vaiheessa toteutettiin aineiston keruu round table-menetelmällä ja 

vastaajajoukkona olivat RAKLIn sijoittaminen-toimikunnan jäsenet (2005-2007). 

Round table-kyselyn tavoitteena oli muodostaa kuva kiinteistömarkkinoiden ke-

hittymisestä ja saada näkemys siitä, miten välillinen kiinteistösijoittaminen tulee 

yleistyessään vaikuttamaan kiinteistöliiketoiminnan muihin osapuoliin ja mitä 

vaikutuksia sillä on kiinteistötoimialalle.  

8. Kahdeksannen vaiheen tarkastuskierroksen kyselyllä haluttiin varmistua johto-

päätöksistä, joita tehtiin edellisten vaiheiden haastattelujen ja kyselyiden tulosten 

perusteella. Kysely toteutettiin internetkyselynä ja siihen vastasi kahdeksan insti-

tutionaalista sijoittajaa edustavaa henkilöä. 

Teoria

Analy-
sointi

Aineiston 
kerääminen

Kirjallisuuskatsaus
Tutkimusongelma

1.Asiantuntijahaastatte-
lut, eläkeyhtiöiden, 
Kiinteistöjohdolle 

(5-8)/2004

Aineiston 
analysointi

Syventyminen 
Kirjallisuuteen ja 

Tutkimusongelman 
tarkennus

Kyselyn laadinta 
(1/2005)

Kyselyn 
testaus

2. Kysely 2/2005,
institutionaalisille 

sijoittajille

Aineiston

analysointi

Kysymysten

laadinta 

3. Asiantuntijahaastattelut 
Sijoitusjohdolle (3-4/2005)

Aineiston

analysointi

Teorian 
laajentaminen, välillinen 

kiinteistösijoittaminen

4. Kysely, ESY:n
jäsenille

Aineiston

analysointi

5. Asiantuntija-
haastattelut, 

valituille
eläkesäätiöille 
ja -kassoille

Aineiston

analysointi

Kirjallisuuskatsauksen 
Laajentaminen, markkinatietojen 

päivitys

6.Kysely 
institutio-
naalisille
sijoittajille 
(11/2006)

8. 
Tarkastuski

erroksen 
kysely

Vastausten 
tulkinta

Johtopäätösten 
tarkentaminen

7. Roundtable, sijoittaminen 
toimikunta 14.12.2006

Vastausten 
analysointi

Kuva 3. Tutkimuksen eteneminen 

Suomalaisten institutionaalisten sijoittajien joukko on rajallinen ja siksi kymmenestä 

enintään kahteenkymmeneenneljään vastaajaa käsittävissä kyselyvastauksista ei voi luo-

tettavasti tehdä tilastollisia johtopäätöksiä. 

 

2.2 Tutkimusaineisto 

Vuoden 2004 haastattelut 



 22 

Tutkimukseen on haastateltu insitutionaalisten sijoittajien kiinteistöjohtajia ja/tai salkun-

hoitajia. Tämän haastattelukierroksen päätavoite oli selvittää kiinteistösijoittamisen nyky-

tilaa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Haastattelulomake on 

liitteenä 1. Haastateltavat henkilöt olivat seuraavat: 

– Immonen Vesa, 5.5.2004, Apulaisjohtaja, Kiinteistöyksikkö, Tapiola ryhmä 

– Talja Ari, 2.6.2004, Portfolio Manager Eläke-Fennia 

– Sotavalta Timo, 23.6.2004, Kiinteistösijoitusjohtaja, Etera 

– Kuokkanen Jorma, 30.7.2004, Sijoitusjohtaja (Kiinteistöt ja asiakasrahoitus), 
Varma 

– Kankuri Timo, 2.8.2004, Kiinteistösijoitusjohtaja, Ilmarinen 

– Laakkonen Arto, johdon asiantuntija, sijoitukset ja Koskinen Lasse tutkimusjoh-
taja, 7.9.2004 Vakuutusvalvontavirasto. 

 

Haastattelusta sovittiin etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Haastattelulomakkeet 

jaettiin haastateltaville haastattelutilaisuudessa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla. Sen jälkeen ne litteroitiin ja lähetettiin haastateltaville luettavaksi. Haastateltaville 

annettiin mahdollisuus täydentää haastatteluvastauksiaan jälkikäteen. Haastateltavien 

vastaukset on koodattu tuloksia käsittelevissä kappaleissa siten, että mainitaan institutio-

naalinen sijoittaja A, institutionaalinen sijoittaja B, jne. Kun vastaukset ovat yhteneviä 

niin käytetään haastattelut, 2004 mainintaa lähteenä. Haastattelut nauhoitettiin haastatel-

tavien luvalla. Sen jälkeen ne litteroitiin ja lähetettiin haastateltaville luettavaksi. Haasta-

teltaville annettiin mahdollisuus täydentää haastatteluvastauksia jälkikäteen. 

Haastattelut sijoitusjohdolle maalis- ja huhtikuussa 2005 

Sijoitusjohdon haastattelujen tavoitteena oli syventää tietoa välillisen kiinteistösijoittami-

sen kehityksestä sekä suoran kiinteistösijoittamisen roolista jatkossa osana institutionaali-

sen sijoittajan sijoitusportfoliota. Haastattelukysymykset ovat liitteenä 3.  

Haastattelusta sovittiin etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Haastattelulomakkeet 

jaettiin haastateltaville haastattelutilaisuudessa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla. Sen jälkeen ne litteroitiin ja lähetettiin haastateltaville luettavaksi. Haastateltaville 

annettiin mahdollisuus täydentää haastatteluvastauksia jälkikäteen. 
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Haastattelut eläkesäätiöiden ja –kassojen edustajille syyskuussa 2005 

Kyselyn perusteella saatuja tuloksia haluttiin varmistaa vielä haastattelujen perusteella 

syksyllä 2005. Haasteltaviksi valittiin Valion eläkekassan, Yleisradion eläkesäätiön, Ap-

teekkien eläkekassan ja Osuuspankin vakuutusyhteisön edustajat, koska ne ovat merkittä-

viä kiinteistösijoittajia ja Eläkesäätiöyhdistys ESY ry suositteli tahojen haastattelemista.  

Haastattelukysymykset ovat liitteenä 5. Kysymyksillä pyrittiin samaan tietoa samoihin 

asioihin, kun 2005 kevään kyselyssä suuremmilta institutionaalisilta sijoittajilta. Haastat-

telusta sovittiin etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Haastattelulomakkeet jaettiin 

haastateltaville haastattelutilaisuudessa. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. 

Sen jälkeen ne litteroitiin ja lähetettiin haastateltaville luettavaksi. Haastateltaville annet-

tiin mahdollisuus täydentää haastatteluvastauksiaan jälkikäteen.  

Internet kysely insitutionaalisille sijoittajille helmikuussa 2005 

Vuoden 2004 tehtyjen haastattelutulosten perusteella haluttiin selvittää tarkemmin, mitä 

institutionaaliset sijoittajat aikovat tehdä. Päädyttiin käyttämään internetpohjaista kyselyä, 

koska se on nopea toteuttaa ja siihen oli RAKLIlla valmis työkalu. Kysymykset laadittiin 

kirjoittajan toimesta.  

Kyselyn saatekirje lähetettiin sähköpostitse 14 institutionaalisen sijoittajan edustajalle. 

Kyselyyn saatiin 10 vastausta. Sähköpostin tekstissä kerrottiin mihin tarkoitukseen tulok-

sia käytetään ja koska kyselyn tuloksia on saatavilla. Saatekirjeen tekstissä oli vastaus-

linkki internetpohjaiseen kyselyyn. Vastauslinkin kautta pääsi vastaamaan kysymyksiin, 

jotka on esitetty liitteessä 2. Kyselyalustan tuottajana oli Promenade Research Oy. Kyse-

lyn tuloksista on mahdollista saada erilaisia raportteja pdf-, doc- tai xls- muodoissa. 

Kysely eläkesäätiöyhdistys ESY ry:n jäsenille kesäkuussa 2005 

Aiemmissa kyselyissä selvitettiin suurimpien institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoi-

tustoimintaa. Keskusteluissa ilmeni tarve kartoittaa myös pienempien institutionaalisten 

sijoittajien kiinteistösijoitustoimintaa. Yhteistyöstä sovittiin Eläkesäätiöyhdistys ESY 

ry:n (myöhemmin ESY) kanssa. 

Kirjoittajan toimesta laadittiin kysymykset, joita kehitettiin ja kommentoitiin ESY:n toi-

mitusjohtaja Jouko Bergiuksen ja kehityspäällikkö Markku Aallon toimesta sekä RAK-

LIn toimitusjohtaja Juhani Reenin toimesta.  

Kyselyn saatekirje lähetettiin sähköpostitse 40 eläkesäätiön tai –kassan edustajalle. Kyse-

lyyn saatiin 24 vastausta. Kyselylomake on liitteenä 4.  
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Kysely institutionaalisille sijoittajille marraskuussa 2006 

Kysely toteutettiin samaan tapaan kuin aiemmatkin kyselyt. Saatekirje lähetettiin sähkö-

postitse suurimpien institutionaalisten sijoittajien edustajille. Kyselyyn kutsuttiin 11 sijoi-

tusjohdon edustajaa sekä 15 kiinteistösijoitusjohdon edustajaa institutionaalisista sijoitta-

jaorganisaatioista. Sijoitusjohdon osalta saatiin kaksi vastausta, kiinteistösijoitusjohdon 

viisi ja ESY:n jäsenten kolme. Vastauksia saatiin siis yhteensä kymmenen. Kysely on 

liitteenä 7.  

Tarkastuskierroksen kysely huhtikuussa 2007 

Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi tehtiin huhtikuussa tarkastuskierroksen kyse-

ly. Kysely lähetettiin sähköpostitse 20 eläkelaitoksen edustajalle (eläkeyhtiöt, VER, Kun-

tien eläkevakuutus, eläkesäätiöt ja –kassat) sekä kahdeksalle henkivakuutusyhtiön edusta-

jalle. Tällä kyselykierroksella haluttiin varmistaa, että johtopäätökset ovat oikean suuntai-

sia. Kyselyyn vastasi kahdeksan vastaajaa. 

Round table työpaja RAKLIn sijoittaminen toimikunnassa 14.12.2006 

RAKLIn Sijoittaminen-toimikunnan kokouksessa toteutettiin niin sanotulla round table 

menetelmällä tiedonkeruu siitä miten välillisen kiinteistösijoittamisen kehitys vaikuttaa 

eri toimijoiden asemaan. Round table menetelmää voidaan kutsua myös työpajhaksi tai 

Focus group keskusteluksi. Lomake on liitteenä 9. Menetelmässä on kolme vaihetta. En-

simmäisessä vaiheessa jokainen täyttää itse oman paperinsa annetussa ajassa. Toisessa 

vaiheessa keskustellaan parin kanssa ja muodostetaan yhteinen näkemys. Kolmannessa 

vaiheessa jokainen pari esittelee omat tuloksensa muille vuorotellen. Lopuksi tehdään 

yhteenveto. 

Yksittäiset haastattelut tiettyjen asioiden täsmentämiseksi 

Lisäksi tehtiin muutamia yksittäisiä haastatteluja asioiden täsmentämiseksi. Vakuutusval-

vontavirastosta haastateltiin yhteishaastattelussa tutkimusjohtaja Lasse Koskista sekä 

johdon asiantuntija (sijoitukset) Arto Laakkosta 7.9.2004. Laakkosta haastateltiin uudel-

leen 8.4.2005, jolloin täsmennettiin uusien vakavaraisuussäännösten mahdollisia vaiku-

tuksia välillisten kiinteistösijoitusten riskiluokituksen muuttumiseen.  

Aberdeen Property Investors Finland Oy:n Pertti Vanhasta (toimitusjohtaja) haastateltiin 

17.10.2006. Vanhasen haastattelukysymykset ovat liitteenä 6. Jouko Kiesille tehtiin haas-

tattelu 1.12.2006. Hän toimi Borenius & Kemppisellä kiinteistötransaktioissa ja kiinteis-

töpääomarahastojen juridisen yhtiörakennesuunnittelun parissa. 
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3 Kiinteistömarkkinat 

3.1 Kiinteistömarkkinoiden kehitys kansainvälisesti 

Maailmanlaajuisten kiinteistömarkkinoiden kokoa on vaikea arvioida. Fraser Hughesin ja 

Jorrit Arissenin artikkelin Global Real Estate securities – where do they fit in the Broader 

Market (2006) mukaan kehittyneiden alueiden eli Aasian valtameren alueen, Euroopan, 

Latinalaisen Amerikan sekä Pohjois-Amerikan laadukkaan kaupallisen kiinteistökiinteis-

tömarkkinan arvo on yhteensä 14 519 miljardia US dollaria. Heidän artikkelissaan Suo-

messa tuo luku on 73 miljardia US dollaria eli noin 58 miljardia euroa (kurssi 1,2603 

Suomen pankki 9.10.2006). Heidän arvionsa perustuu Prudential-yhtiön kehittämään 

kaavaan1, jolla voidaan laskea, että kehittyneissä maissa kaupallisen kiinteistömarkkinan 

arvo on 45 prosenttia bruttokansatuotteesta.  

LaSalle Investment Managementin (Goodchild, 2007) arvio globaalien kaupallisten kiin-

teistömarkkinoiden olevan 22 triljoona US dollaria vuoden kolmannen neljänneksen lo-

pussa 2006. Globaalien (kaupallisten) kiinteistömarkkinoiden arvioidaan kasvavan 10-15 

prosenttia vuodessa.  

Taulukossa 1 on esitetty maailman 15 suurimman kaupallisen kiinteistömarkkinan koko. 

Suurin markkina on USA, jonka koko on 4 997 miljardia US dollaria. Seuraavaksi suu-

rimmat markkinat ovat Japanissa (1966 mrd.), Saksassa (1075 mrd.), Iso-Britanniassa 

(1039 mrd.), Ranskassa (791 mrd.), Italiassa (657 mrd.), Kanadassa (396 mrd.), Espanjas-

sa (378 mrd.), Hong Kongissa / Kiinassa (288 mrd.), Etelä-Koreassa (237 mrd.), Australi-

assa (232 mrd.), Hollannissa (229 mrd.), Mexicossa (200 mrd.), Sveitsissä (144 mrd.) ja 

Belgiassa (137 mrd.). 

Kolmannessa sarakkeessa on listattujen kiinteistömarkkinoiden osuus kaupallisesta kiin-

teistömarkkinasta esitettynä prosenttilukuina kunkin maan kohdalla. Neljännessä sarak-

keessa on esitetty tieto onko maassa REIT-mallia tai vastaavaan yhtiötasolla verovapaata 

listattavissa olevaa yhtiörakennetta. 

 

                                                        
1 Kaava kehittyneille maille: REi=GDPi x 0.45, ja kaava kehittyville maille REi=GDPi x 
0.45(GDHi/20 000)^(1/3) missä : REi = maan korkealaatuinen kaupallinen kiinteistömarkkina 
(Country High-quality commercial real estate value), GDP= Bruttkokansantuote (Country gross 
Domestic Product) ja GDHi= Maan bruttokansantuote henkeä kohti (Country Gross Domestic 
Product per Capita). Kehittyvinä maina pidetään niitä maita, joissa bruttokansantuote henkeä kohti 
on alle 20 000 US dollaria. 
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Taulukko 1. Maailman 15 suurimman kaupallisen kiinteistömarkkinan koko, listatun kiinteistö-

markkinan osuus ja REIT tai vastaava rakenne 

 

Kokonaisuudessaan voidaan arvioida kehittyvien maiden kiinteistövarallisuuden olevan 

yli 140 triljoonaa US dollaria eli yli 100 triljoonaa euroa.  

Maailman 15 suurin-

ta kiinteistömarkki-

naa       

  Markkinoiden koko (Mrd. USD) Listattu (%) 

REIT tai 

vastaava 

rakanne 

USA 4997 7,18 Kyllä 

Japani 1966 4,23 Kyllä 

Saksa 1075 0,49 

Kyllä 

(2007) 

Iso-Britannia 1039 4,59 

Kyllä 

(2007)  

Ranska 791 3,47 Kyllä 

Italia 657 0,9 Kehitteillä 

Kanada 396 7,49 Kyllä 

Espanja 378 2,94 Ei 

Hong Kong /Kiina 288 26 Kyllä 

Etelä-Korea 237 0,39 Kyllä 

Australia 232 30,24 Kyllä 

Hollanti 229 6,49 Kyllä 

Mexico 200 n/a Ei 

Sveitsi 144 3,07 Ei 

Belgia 137 2,9 Kyllä 
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Kuvassa 4 on vasemmalla prosentuaalinen asteikko. Pisteillä merkitty viiva kertoo nime-

tyn alueen osuuden globaalista kiinteistöomistuksesta. Neliöillä merkitty viiva kertoo 

nimetyn alueen osuuden maailman listatuista kiinteistömarkkinasta. Mikäli neliöillä mer-

kitty viiva on ylempänä kuin pisteillä merkitty on alueen markkinapaikalla suhteellisesti 

enemmän muiden alueiden kiinteistöjä listatuilla markkinoilla kuin kyseisen alueen osuus 

on globaalista suorasta kiinteistöomistuksesta. USA:lla on siis hallussaan 45 prosenttia 

maailman listatuista kiinteistömarkkinoista, vaikka sen suhteellinen osuus maailman kiin-

teistövarallisuudesta on 30 prosenttia.  

 

 

Kuva 4. Globaalin kiinteistövarallisuus prosenttiosuuksina ja listattujen kiinteistömarkkinoiden 

osuus maailman markkinoista (Mukaillen Europe Real Estate Yearbook 2006) 

 

Globaalien kiinteistömarkkinoiden rakenne  

Tässä kappaleessa tarkoitan kiinteistömarkkinoilla kaupallista kiinteistömarkkinaa. Suu-

rin osa kiinteistösijoituksista on sijoittajien suorassa omistuksessa.  

Kuvassa 5 on esitetty globaalisti suorien kiinteistösijoitusten jakauma. Suurin osuus maa-

ilman kiinteistövarallisuudesta on USA:lla (30%), toiseksi suurin osuus Euroopan Unio-

nin jäsenvaltioilla (16%), kolmanneksi suurin Japanilla (12%), neljänneksi suurin Kana-

dalla (3%) ja viidenneksi suurimmat osuudet Intialla, Australialla sekä Meksikolla (2%). 

Muiden maailman valtioiden yhteenlaskettu osuus on 28 prosenttia. Huomioitavaa on, 

että Singaporen varallisuus on alle prosentin luokkaa, vaikka Singaporen osuus listatuista 

kiinteistömarkkinoista on 2 prosenttia. 
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Kuva 5. Globaali suoran kiinteistöomistuksen jakauma (Mukaillen Europe Real Estate Yearbook 

2006) 

Asuntovarallisuus kehittyneissä maissa yli 70 triljoonaa US dollaria 

Eräiden arvioiden mukaan kehittyneiden maiden asuntovarallisuus on yli 70 triljoonaa US 

dollaria (The Economist 2005). Asuntovarallisuuden voidaan arvioida olevan noin kol-

mannes koko kiinteistövarallisuuden osuudesta. Luvussa 3.2. on esitetty Suomen varalli-

suuden jakauma.  Lisäksi kiinteistövarallisuuteen tulee lukea mukaan muu rakennettu 

ympäristö, kuten erilaiset putki-, sähkö- ja muut verkostot sekä tie-, rata- ja meriväylät 

terminaalirakennuksineen. 

Kiinteistötransaktiovolyymi noin 600 miljardia US dollaria vuodessa  

Kiinteistötransaktioiden kehittyminen on ollut nopeaa viime vuosien aikana. Kuvasta 6 

nähdään eri alueiden osuudet kansainvälisessä kiinteistökaupassa. Kuvassa on esitetty eri 

maanosien osuus kiinteistökaupoista. Kuvassa jako on tehty USA:n, Aasian ja Euroopan 

kesken ja siinä on esitetty vuodet 2000-2006. Vuonna 2000 kiinteistökauppavolyymi 

Euroopassa oli 88,5 miljardia US dollaria, jolloin ei ollut mannerten välistä kiinteistö-

kauppaa. Mannerten väliset kansainväliset kiinteistökaupat alkoivat vuonna 2001. Aasian 

osuus oli 53, USA:n 332 ja Euroopan 159 miljardia US dollaria vuonna 2006. 
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Kuva 6. Kansainväliset kiinteistötransaktiot. (Valente, 2006) 

Kansainväliset kiinteistötransaktiot ovat eri arvioiden mukaan 500-600 miljardia US dol-

laria (Mm. Jones Lang Lasalle ja DTZ). Kansainvälisiä kiinteistökauppoja on vauhditta-

nut viime vuosien aikana erityisesti eläkerahastojen kansainvälinen hajautustarve kiinteis-

tösijoitusten osalta. Hajautus on tehty lähes täysin välillisten kiinteistösijoitusinstrument-

tien kautta. Toinen merkittävä kehitystä nopeuttanut tekijä on ollut erittäin nopea rahasto-

jen määrän kasvu eli sijoittajille on tullut ylipäänsä mahdolliseksi sijoittaa välillisesti 

kiinteistöihin eri markkinoille. 

 

Vuodet 2006 ja 2007 

Globaalisti kiinteistöihin sijoitettiin noin 900 miljardia US dollaria vuonna 2006 (Jones 

Lang Lasalle, http://www.europe-re.com/system/main.php?pageid=1001&articleid=8498, 

6.3.2007). Nämä uudet sijoitukset tarkoittavat, että kiinteistöt ovat edelleen vahvistaneet 

asemaansa omaisuusluokkana joukkovelkakirjalainojen ja osakkeiden rinnalla. 
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Toinen suuri kansainvälinen kiinteistöliiketoiminnan ammattilainen Cushman & Wake-

field raportoi, että vuoden 2006 kaupallisen kiinteistömarkkinan sijoitukset ovat 643 mil-

jardia US dollaria.  

Transaktiovolyymi Euroopassa kasvanut viimevuosina huomattavasti 

Kiinteistökauppojen määrä on Euroopassa kasvanut, kuten jo edellisestäkin kuvasta voi 

havaita. Euroopan tilannetta voi tarkastella tarkemmin kuvan 7 avulla. Vuodesta 2001 

lähtien kasvussa on ollut erityisesti kansainvälinen kiinteistökauppa (kuvassa harmaalla 

värillä), jonka osuus vuonna 2006 oli 149,5 miljardia euroa. Yhteensä Euroopan kiinteis-

tökaupan volyymi oli noin 242 miljardia euroa vuonna 2006. 

 

 

 

Kuva 7. Euroopan kiinteistökaupan volyymi vuodesta 2001 lähtien (KTI, 2007)  

Kiinteistökauppojen lisäksi toisena merkittävänä tekijänä on ollut kiinteistösijoituspalve-

luiden kehittyminen. Kiinteistösijoituspalvelulla tarkoitetaan tässä kiinteistörahastoja 

(listatut ja listaamattomat) sekä muita niitä tukevia palveluita (markkinainformaation 

tuottajat, management-yritykset). 

Kiinteistömarkkinoiden kehittymiseen on liittynyt myös käyttäjäyritysten luopuminen 

omista tiloistaan ja siirtyminen vuokralle. Osaltaan tätä kehitystä on vauhdittanut myös 
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sale & leaseback-käytäntö eli takaisinvuokraus, jossa käyttäjä myy tilansa kiinteistösijoit-

tajalle ja jää tiloihin vuokralaiseksi.  

3.2 Kiinteistömarkkinoiden kehitys Suomessa 

Suomen kiinteistömarkkinat ovat viime vuosien aikana kansainvälistyneet ja tulleet usko-

akseni pysyvästi osaksi kansainvälisiä kiinteistömarkkinoita. Suomen kansallisvarallisuu-

den arvoksi on arvioitu noin 560 miljardia euroa, josta kiinteistövarallisuuden osuudeksi 

on arvioitu yli 400 miljardia euroa. Kuvasta 8 selviää kansallisvarallisuutemme jakauma. 

Kiinteän omaisuuden osuus on noin 72 prosenttia ja muu on irtainta omaisuutta. 

 

 

Kuva 8. Suomen kansallisvarallisuus 2005, noin 560 miljardia euroa 

 

Suomen kaupallisten kiinteistömarkkinoiden kooksi arvioidaan yli 30 miljardia euroa. 

Kaupallisten markkinoiden osuus on alle kymmenen prosenttia koko kiinteistövarallisuu-

destamme. Kansainvälisten toimijoiden omistus on noin 17-22 prosenttia kaupallisesta 

kiinteistömarkkinasta. Edelleen voidaan laskea, että kansainvälisten sijoittajien omistuk-

sen osuus on hieman yli prosentti koko kiinteistövarallisuudestamme.  



 32 

Kuvassa 9 on esitetty suurimpien kiinteistökauppojen volyymi Suomessa vuosina 2001-

2007. Suomessa tehtävien transaktioiden määrä on vaihdellut kahdesta miljardista eurosta 

kolmeen pilkku kahteen miljardiin euroon vuosien 2001-2005 aikana (KTI Major Trans-

actions Service Q3 2006). Transaktiovolyymi vuonna 2006 oli noin 5,6 miljardia euroa 

(KTI 2006b) ja vuonna 2007 se oli 6 miljardia euroa (KTI 2009, 31). 

 

 

 

Kuva 9. Kiinteistötransaktiovolyymi Suomessa 2001-2008(KTI (2009)Finnish Property Market 

2009, 31) 

 

Viime vuosien transaktiovolyymi kuvaa markkinoiden kehitystä. Yhä useammassa trans-

aktioissa on mukana kansainvälinen osapuoli. Vuosi 2007 oli ennätysvuosi kiinteistö-

kauppojen määrässä. Vuonna 2008 kiinteistökauppojen volyymi Suomessa oli 4 miljardia 

euroa. Vuoden 2009 kiinteistökauppojen volyymi näyttää jäävän hyvin alhaiselle tasolle. 

3.3 Kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot 

OECD:n raportoimien tilastojen mukaan kiinteistösijoitukset ovat varsin vähäisiä 

(OECD: Pension Markets in Focus, Newsletter , December 2005, Issue 2). Taulukossa 2 
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on esitetty eläkerahastojen jakauma OECD-maissa. Sarakkeessa ”building and land” on 

esitetty kiinteistösijoitukset. Taulukkoa tarkasteltaessa on huomioitava, että osakkeet 

sarakkeessa on myös tavalliset kiinteistösijoitusyhtiöt ja REIT–kiinteistösijoitusyhtiöt.  

Taulukko 2. Eläkerahastojen allokaatiot vuonna 2004 (OECD, 2005) 

 

Table 5. Pension Fund Portfolio Allocation, 2004.
(as a percent of total)

OECD Countries

Cash and 
Deposits

Bills and bonds 
issued by 

public 
administration

Corporate 
bonds Loans Shares Land and 

Buildings
Mutual 

funds (CIS)

Unallocated 
insurance 
contracts

Other 
investments

Austria 1,2 71,6 n.a. 0,8 19,4 1,0 n.a. n.a. 6,1
Belgium 3,3 2,7 1,7 0,3 9,4 1,4 75,2 2,7 3,4
Canada (1) 5,0 18,7 5,4 .. 23,6 3,5 36,7 .. 7,2
Czech Republic 9,6 51,9 31,1 0,0 5,5 0,3 0,3 n.a. 1,3
Denmark 0,3 24,7 29,0 7,2 19,8 2,1 16,9 n.a. 0,0
Finland 0,9 50,1 0,0 8,5 30,4 9,6 0,0 0,0 0,5
Germany 2,6 2,5 26,6 28,1 32,2 3,8 .. .. 4,2
Hungary 1,3 74,9 2,0 n.a. 5,2 0,2 7,5 n.a. 8,9
Iceland 2,4 33,0 15,3 10,4 33,7 0,1 3,7 n.a. 1,4
Italy 5,9 34,8 .. n.a. 8,4 9,2 10,3 24,5 7,1
Korea 7,4 24,3 56,4 9,9 0,2 0,0 0,5 n.a. 1,4
Mexico 0,0 85,2 11,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,1
Netherlands (1) 2,2 25,5 13,8 5,3 44,6 5,0 .. .. 3,5
Norway 4,7 27,6 32,5 2,7 24,8 4,2 .. .. 3,5
Poland 5,8 58,9 1,4 0,0 33,4 n.a. 0,0 n.a. 0,5
Portugal * 8,2 24,4 18,4 0,0 22,1 10,8 22,4 0,0 -6,4
Spain 4,9 20,3 36,4 0,0 17,5 0,2 7,5 .. 13,3
Switzerland (2) 9,9 29,3 .. 5,0 19,1 12,3 17,5 .. 6,9
Turkey 0,0 72,6 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 14,2
United Kingdom (1) 2,5 14,7 6,8 0,5 43,4 4,3 15,4 6,0 6,3
United States 8,3 6,4 5,0 0,1 35,5 0,6 30,7 9,4 4,0

Selected non-OECD countries
Brazil (2) 44,2 14,9 2,2 3,9 15,9 6,7 11,6 0,0 0,6
Bulgaria 19,9 55,2 18,6 n.a. 3,3 1,7 n.a. n.a. 1,4
Colombia 0,8 48,5 30,1 0,0 6,2 0,0 2,2 0,0 12,2
Estonia 4,4 33,9 23,3 0,0 35,1 1,0 6,2 0,0 0,8
Slovenia 13,3 46,3 32,4 n.a. 7,7 n.a. 0,3 n.a. n.a.
Indonesia (2) 70,9 0,1 11,9 0,7 4,1 6,0 1,3 0,0 6,9
Singapore (2) 2,7 96,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7
Thailand 41,4 23,9 18,2 n.a. 13,7 n.a. 1,8 n.a. 1,0

* The values registered on variable "Other investments" include short term payable accounts to the fund managers (commissions), payable loans and the
amount relative to the liquidation of one pension fund (Pessoal da Caixa Geral de Depósitos), transferred amount relative to the liquidation of one pension
fund, transfered to social security, worth about 1 billion Euros.

Conventional sign: 
'..': not available.; n.a. 
Source: OECD Global Pension Statistics.  

 

OECD:n raportissa (OECD, 2005, 4-5) kiinnitetään huomioita nopeasti kehittyvien mai-

den nopeaan eläkerahastojen kasvuun. Tämä heijastunee myös nopeasti kiinteistösijoitus-

kysyntään yhtäältä siksi, että maiden talous kasvaa ja houkuttelee kansainvälisiä kiinteis-

tösijoituksia (pääasiassa välillisesti) rahastojen kautta ja toisaalta sen vuoksi, että maan 

omia eläkerahastoja sijoitetaan kiinteistöihin.  

Suomi eroaa useista OECD-maista kiinteistöallokaation osalta siten, että se on suomalai-

silla sijoittajilla korkeampi kuin useilla OECD-mailla. Ainoastaan Portugalissa ja Sveit-

sissä on korkeampi kiinteistöallokaatio taulukon mukaan. Valituista ei OECD-maista 

Suomi poikkeaa siten, että suomalaisten eläkelaitosten kiinteistöallokaatio on selvästi 

korkeampi kuin Virolla ja huomattavasti korkeampi kuin muilla mailla.  
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Taulukkoon 3 on koottu kiinteistöallokaatioita Euroopan eri maissa. IPE (Investment 

Pension Europe) -lehden tekemän selvityksen mukaan eurooppalaisten eläkesijoittajien 

keskimääräinen kiinteistöallokaatio oli vuoden 2004 aikana seitsemän prosenttia. Ainoas-

taan Italiassa eläkesijoittajilla on korkeampi kiinteistöallokaatio (21%) kuin suomalaisilla 

(15%). Kiinteistösijoitusallokaatiot ovat Suomessa olleet perinteisesti korkeammalla ta-

solla kuin monissa muissa maissa. 

Taulukosta 3 nähdään, että useilla mailla kiinteistöallokaatiot ovat varsin alhaisia. Maan 

perässä on esitetty allokaatio ja suluissa kiinteistösijoitusten määrä miljardeina euroina. 

Sveitsi, 13% (49,1 mrd. €), Norja 12% (5,9 mrd. €), Irlanti 8% (3,9 mrd. €), Saksa 7% 

(21,5 mrd. €), Alankomaat 5% (34,8 mrd. €) , Portugali (0,7 mrd. €) ja Belgia (1,7 mrd. €) 

4,5%, Ruotsi (9,1 mrd. €) , Ranska (4,5 mrd. €) ja Tanska (6,6 mrd. €) 4%, Iso-Britannia 

(51,5 mrd. €) 3%, Espanja (1,1 mrd. €) 2,5% ja Itävalta (0,2 mrd. €) 1,5%.  

 

Taulukko 3. Eurooppalaiset kiinteistöallokaatiot maittain vuodelta 2004 (Mukaillen IPE Real 

Estate, 2005) 

 7 272,6 Europe 
1,5 0,2 Austria 
2,5 1,1 Spain 

3 51,5 UK 
4 6,6 Denmark 
4 4,5 France 
4 9,1 Sweden 

4,5 1,7 Belgium 
4,5 0,7 Portugal 

5 34,8 Netherlands 
7 21,5 Germany 
8 3,9 Ireland 

12 5,9 Norway 
13 49,1 Switzerland 
15 13,5 Finland  
21 68,5 Italy 

Kiinteistösijoitukset, 
%:ia sijoituksista Kiinteistösijoitukset Mrd. €   

 

 

Kiinteistöt on hyväksytty varteenotettavaksi omaisuusluokaksi institutionaalisten sijoitta-

jien salkkuihin viime vuosien aikana. Osaltaan voimakas listaamattomien kiinteistörahas-

tojen tarjonta on mahdollistanut kiinteistöallokaatioiden kasvattamisen ja kiinteistösijoi-
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tusten hajauttamisen maantieteellisesti. Kuvassa 10 on esitetty taulukkoa 3 vastaava asia 

kuvana vuodelta 2003. 

 

 

Kuva 10. Eläkerahastojen kiinteistöallokaatiotasot ja niiden koko (Miljardia euroa) Euroopassa 

(Mukaillen IPE Real Estate, 2005) 

Kansainvälinen tutkimus kiinteistösijoittamisen hajauttamisesta 

Wilson & Zurbruegg (2003) ovat tutkineet kansainvälisen kiinteistösijoittamisen hyötyjä. 

Kansainvälisestä kiinteistösijoittamisesta on hyötyä, kun kiinteistösijoituksen hajautetaan 

useaan maahan. Toinen koulukunta on sitä mieltä, että hyöty ei ole suuri tai ainakaan 

merkittävästi suurempi kuin muilla sijoitusinstrumenteilla saavutettava hajautushyöty. 

Kiinteistösijoitusten hajautushyötyjen tarkastellussa on huomioitava kotimaisten kiinteis-

tömarkkinoiden integroituminen kansainvälisiin kiinteistömarkkinoihin.  

Seiler, Webb and Myer (1999) osoittivat, että kotimaisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

kiinteistösijoitukset parantavat joukkovelkakirjalainoja ja osakkeita sisältävän portfolion 

riski/tuotto suhdetta. Suoran kiinteistösijoittamisen ominaisuudet (katso kappale 4.1.1) 

ovat kuitenkin hankalia kansainvälisessä kiinteistösijoitusten hajautuksessa. Kansainväli-

sessä kirjallisuudessa perustellaan arvopaperistetun kiinteistösijoittamisen ominaisuuksia 

seuraavasti: 

- osuudet ovat likvidejä silloin, kun olemassa sekundäärismarkkinat 

- kiinteistösijoitusten osuutta portfoliossa voidaan säätää myymällä tai ostamalla 

erikokoisia osuuksia 
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- välillisten kiinteistösijoitusten kautta saadaan paikallinen osaaminen käyttöön 

- välillisten kiinteistösijoitusten transaktiokustannukset ovat pienemmät, kuin suo-

rien kiinteistösijoitusten 

- eri maissa tapahtuvat sijoitukset voivat aiheuttaa veroseuraamuksia 

Gordon, Canter & Webb (1998) osoittivat, että kansainvälisestä kiinteistösijoitusten ha-

jauttamisesta on hyötyä. Heidän tutkimuksessaan kaikkia tuotot huomioitiin US dollareis-

sa, jolloin eliminoitiin valuuttakurssieroista johtuvat erot. Eichholtz, Huisman, Koedijk & 

Schuin (1998) selvittivät tutkimuksessaan, että maanosien välisellä hajautuksella saadaan 

aikaiseksi negatiivista korrelaatiota.  

Ling & Naranjo (2002) tutkivat 28 maassa yli 600 yrityksen tuottoja. Heidän tutkimuk-

sessa käytettiin sekä Treynorin sekä Jensenin suorituskyky indeksejä 1984–1999. Tutki-

muksessa löydettiin vahvoja todisteita sille, että maailmanlaajuisesti kansainvälisesti ha-

jautettu arvopaperistettu kiinteistöportfolio tuottaa paremman riski/tuotto suhteen.  

Mull ja Soenen (1997) osoittivat Yhdysvaltalaisiin REIT-yhtiöiden tuottoihin kohdistu-

vassa tutkimuksessaan, että lisääntyneelle riskille ei saatu tuottokompensaatioita aikavä-

lillä 1985-1999. Asabere et.al (1991) tutkimuksessa saatiin vastaavasti riskille riittävä 

riskikojattu tuotto eri aikavälillä, kuin Mull:n ja Soenen tutkimuksessa.  

Ziobrowski and Curcio (1991) tutkivat iso-britannialaisen ja japanilaisen sijoittajan mah-

dollisia hyötyjä hajauttaa kiinteistösijotiuksia yhdysvaltalaisiin kiinteistösijoitusinstru-

mentteihin. Heidän tutkimuksessaan tarkasteltiin aikaväliä 1973-1987. Tutkimuksessa 

osoitettiin sijoitusten tehokasrintama, joka sisälsi joukkovelkakirjalainoja, osakkeita ja 

kiinteistösijoituksia useista eri maista. Tutkimuksessa he osoittivat, että tarkistamattomil-

la valuuttakursseilla saatiin hajautushyötyä, mutta valuuttakurssien volatiliteetti tutki-

muksen aikavälillä vei hyödyn ulkomaisilta sijoittajilta.  
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3.4 Kotimaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot 

Institutionaalisilla sijoittajilla merkittävä rooli Suomen kiinteistömarkkinoilla 

Suomalaisia kiinteistösijoittajia ovat institutionaaliset sijoittajat, listatut kiinteistösijoitus-

yhtiöt, listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt, listaamattomat kiinteistörahastot sekä yksi-

tyiset toimijat. 

Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan eläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa, eläkesää-

tiötä, julkista eläkelaitosta (Valtion eläkerahasto, Kuntien Eläkevakuutus), henkivakuu-

tusyhtiötä ja vahinkovakuutusyhtiöitä. Kokonaisuudessaan institutionaalisilla sijoittajilla 

oli varallisuutta sijoitettavana noin 150 miljardia vuonna 2006. Vuonna 2005 vastaava 

luku oli 143 miljardia euroa. Yhteensä niistä kiinteistösijoituksia oli 13 miljardia euroa 

vuonna 2006. Vastaavasti 12,6, miljardia euroa vuonna 2005. Kiinteistöjen suhteellinen 

osuus sijoituksista oli 8,7 prosenttia vuonna 2006 ja 8,8, prosenttia vuonna 2005. 
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Taulukko 4. Institutionaalisten sijoittajien sijoitettava varallisuus ja kiinteistöjen osuus vuonna 

2006 ( Eri vuosikertomukset, TELA, sijoitustoiminnan tilastot ja Finanssialan keskusliitto, vakuu-

tussäästötilastot) 

 

 

Institutionaaliset sijoittajat 
(31.12.2006) 

Sijoitusvarallisuus 
Milj. € 

Kiinteistösijoitukset 
Milj. € 

Kiinteistöallokaatio 
(%) 

Eläkevakuutusyhtiöt ml. 
Etera 70692 7634 10,8 
Eläkesäätiöt  4629 329 7,1 
Eläkekassat 2977 613 20,6 
MEK 691 179 25,9 
MELA 140 21 14,8 
VER 10306 0 0,0 
KEVA 21951 1537 7,0 
KKR 747 82 11,0 
Henkivakuutusyhtiöt 28300 1896 6,7 
Vahinkovakuutusyhtiöt 
(2005) 10000 780 7,8 
Yhteensä 150434 13071 8,7 

 

Eläkevakuutusyhtiöt ovat sijoitusvarallisuudella mitattuna institutionaalisten sijoittajien 

merkittävin ryhmä. Niiden sijoitusvarallisuus on yli 70 miljardia euroa ja kiinteistösijoi-

tusten määrä yli 7,5 miljardia euroa. Erityiseläkevakuutusalojen työeläkevakuuttajat ovat 

suuria toimijoita. Merimiesten eläkekassa (MEK) on lähes 700 miljoonan euron sijoitus-

omaisuudellaan merkittävä sijoittaja. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) on pieneh-

kö kiinteistösijoittaja (21 milj. €). Valtion eläkerahasto (VER) on suuri sijoittaja ( 10,3 

miljardia €), mutta sen strategiaan eivät kuulu suorat kiinteistösijoitukset. VER:n välilli-

set kiinteistösijoitukset ovat kuitenkin kasvussa. Kuntien eläkevakuuttajat (KEVA) on 

Varman ja Ilmarisen jälkeen kolmanneksi suurin eläkesijoittaja Suomessa. KEVA:n sijoi-

tusvarallisuus on 21 miljardia €, joista kiinteistöjen osuus on 1,5 miljardia. Kirkon kes-

kusrahasto (KKR) on suuri sijoittaja (747 milj. €). Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusvaral-

lisuus on lähes 24 miljardia euroa, joista kiinteistösijoitusten osuus on lähes 1,9 miljardia 

euroa. Henkivakuutusyhtiöiden kiinteistösijoitusten osuus on edellä tarkastellusta ryh-

mästä alhaisin, 6,7 prosenttia, lukuun ottamatta Valtion eläkerahastoa. Vahinkovakuutus-

yhtiöiden sijoitusvarallisuus oli tarkasteluhetkellä 10 miljardia euroa, josta kiinteistöissä 

7,8 prosenttia.  

Tarkastelussa voidaan havaita, että julkisten eläkelaitosten kiinteistösijoitukset ovat 

alemmalla tasolla kuin eläkevakuutusyhtiöiden tai eläkekassojen ja –säätiöiden kiinteistö-

sijoitukset.  
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Kuvassa 11 on esitettynä erityyppisten institutionaalisten sijoittajien keskimääräiset kiin-

teistöallokaatiot vuonna 2005. Eläkevakuutusyhtiöiden allokaatio oli 10,6%, julkisten 

eläkelaitosten 5,7%, eläkekassojen ja –säätiöiden 13,5%, henkivakuutusyhtiöiden 6,5%, 

vahinkovakuutusyhtiöiden 8,6% ja yhteensä kaikkien keskimääräinen allokaatio 8,8%.  

 

Kuva 11. Institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot organisaatioluokittain vuonna 2005 

 

Kuvasta 12 nähdään eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusosuudet. 

Sammolla osuus on 2 %, Kuntien eläkevakuutuksella (KEVA) 7 %, Suomi-yhtiöllä 7 %, 

Henki-Fennialla 8%, Nordea Henkivakuutuksella 8,1%, Varmalla 9,5%, Ilmarisella 10%, 

Eläke-Fennialla 11,4 %, Eteralla 12%, Tapiolalla 12,1 %, Eläke Veritaksella 12,1%, Va-

lion eläkekassalla 20 % ja Henki Veritaksella 20%.  
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Kuva 12. Institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot tiettyjen organisaatioiden osalta 

vuonna 2006 

 

Kuvasta 13 selviää institutionaalisten kiinteistösijoittajien kiinteistöomistukset suuruus-

järjestyksessä. Kuvassa alhaalta lähtien esitetään suurimmasta pienempään kiinteistösi-

joittajaan kiinteistöjen omistus miljoonissa euroissa. Omistuksen määrä on lukuna palkin 

oikealla puolella. Suurin institutionaalinen kiinteistösijoittaja on Varma 2600 (Milj. €), 

Ilmarinen 2354, Kuntien eläkevakuutus 1678, Tapiola 894, Etera 697, Eläke-Fennia 644, 

OP-ryhmän vakuutusyhteisöt 510, Nordea Henkivakuutus 500, Suomi yhtiöt 460, Eläke 

Veritas 310, AEL Eläkekassa 310, Henki ja Vahinko Veritas140,2, Valion eläkekassa 

138, Keskon eläkesäätiö 137, Henki Sampo 125, YLE eläkesäätiö 120, Vahinko Pohjola 

ja A-Vakuutus yhteensä 80, Verso 59, Vahinko ja Henki Fennia 44, Rautaruukin elä-

kesäätiö 37,5 VR Eläksäätiö 29, Soneran Eläkesäätiö 28, Fortumin eläkesäätiö 25 ja No-

kian eläkesäätiö 8,5 miljoona euroa.  
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Kuva 13. Institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset (Vuosikertomukset 2006 ja 2005, 

VVV:n Eläkesäätiöt ja –kassat julkaisu, sijoitustoiminnan esitykset organisaatioiden verkkosivuil-

ta) 

Kuvassa 14 esitetään eräiden organisaatioiden sijoitussalkun jakauma. Useilla organisaa-

tioilla toimistokiinteistöt ovat suurin omaisuusluokka (kuvassa vaaleansininen) kiinteistö-

sijoitusten sisällä. Liiketilat (tummanpunainen) ja asuinkiinteistöt (keltainen) ovat merkit-

täviä kiinteistöomaisuusluokkia. Kuvassa tummansinisellä merkityt välilliset kiinteistösi-

joitukset ovat kasvattaneet osuuttaan nopeasti viime vuosien aikana. Valtioneläkerahas-

tolla (VER) on ainoastaan välillisiä kiinteistösijoituksia.  
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Kuva 14. Kiinteistösijoitusten rakenne 2006 (Vuosikertomukset, sijoitustoiminnan esitykset, haas-

tattelut) 

Kuvassa 15 on esitetty eri kiinteistötyyppien osuus suhteutettuna kiinteistösijoitusten 

määrään tietyissä organisaatioissa. Sinisellä on merkitty toimistokiinteistöjen osuus, 

tummanpunaisella liiketilat, keltaisella asuinkiinteistöt, vaaleansinisellä varas-

to/logistiikka kiinteistöt, violetilla teollisuustilat, tummansinisellä hotellit, oranssilla muut 

toimitilat, harmaalla rakennushankkeet ja erittäin tummansinisellä välilliset kiinteistösi-

joitukset.  
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Kuva 15. Eri kiinteistötyyppien osuus suhteutettuna koko kiinteistösijoitusomaisuuden kokoon 
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3.5 Sijoitusten osuudet institutionaalisten sijoittajien salkuissa ryhmit-

täin 

Työeläkeyhtiöt 

Työeläkeyhtiöt ovat sijoitusvarallisuudella mitattuna merkittävin ryhmä institutionaalisis-

ta sijoittajista. Tässä työeläkeyhtiöillä tarkoitetaan seuraavia yhtiöitä: Försäkringsaktiebo-

laget Pensions-Alandia2, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (myöhemmin Etera), 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Ilmarinen), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Tapiola (Eläke Tapiola), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Varma), Keskinäi-

nen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (Eläke-Fennia), Kuntien eläkevakuutus ja Veritas Eläke-

vakuutusosakeyhtiö. 

 

SIJOITUSKANTA 1997-2006/Eläkevakuutusyhtiöt
 (Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola, Eläke-Veritas, Etera, Ilmarinen, Pensions-Alandia, Varma)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

RAHAMARKKINASIJOITUKSET 9,6 6,7 8,1 2,4 3,2 3,7 3,3 4,5 4,0 2,4
SIJOITUSLAINAT 4,5 4,6 2,5 2,7 2,9 2,8 2,6 2,0 2,1 2,4
TEL-LAINAT 15,4 11,5 8,1 6,8 6,1 5,4 4,4 3,0 1,8 1,2
JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 48,7 51,5 46,9 51,7 52,4 55,6 55,3 52,5 48,1 43,0
KIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 10,5 9,7 10,2 13,0 13,0 13,8 10,4 12,6 11,3 11,1
OSAKKEET JA OSAKERAHASTOT 11,3 16,0 24,2 23,4 22,4 18,7 24,0 25,4 32,8 39,9

31.12.97 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06

Vuonna 2004 lyhyen koron
rahastot  siirretty jvk-ryhmästä
markkinarahasijoituksiin

 

Kuva 15. Eläkevakuutusyhtiöiden sijoituskanta (TELA, 2007d) 

                                                        
2 Alandian kiinteistösijoituksia koskevat tiedot eivät ole saatavilla julkisista vuosikertomuksista. 
Mainittakoon, että sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin vuonna 2005 Pension Alandialla oli noin 
15 miljoonaa ja eläkevastuiden määrä (vastuuvelka) oli noin 142 miljoonaa euroa. Alandia Bola-
gen 2006, s. 19 
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Suurin omaisuuserä sijoituksista on joukkovelkakirjalainat (43 mrd. €), toiseksi suurin 

osuus on osakkeissa ja osakerahastoissa (39,9 mrd. €), kolmanneksi suurin osuus on luo-

kassa kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet (11,1 mrd. €), rahamarkkinasijoituksissa ja sijoitus-

lainoissa on yhtä suuri osuus (2, 4 mrd. €) kummassakin ja kuudenneksi suurin omaisuus-

luokka on TEL-lainoissa (1,2 mrd. €). Kuvassa 15 on esitetty eri sijoitusomaisuusluokki-

en kehitys vuodesta 1997 vuoteen 2006. 

Tarkastellessa eri omaisuuslajien (yhteensä 79 mrd. €) hajautusta maantieteellisesti eri 

markkinoille havaitaan, että Suomessa sijaitsee 23 mrd. €, muissa euro-alueen maissa 27 

mrd. € ja euroalueen ulkopuolella 21 mrd. € arvosta sijoituksia.(TELA 2007a) 

Tarkasteltaessa sijoituslajeittain hajautusta Suomen ulkopuolelle havaitaan, että joukko-

velkakirjalaina sijoituksista 58,1 prosenttia ja osakkeista 39,8 prosenttia on hajautettu 

Suomen ulkopuolelle. Kuvasta 16 voidaan havaita, että kiinteistösijoituksista vain yksi 

prosentti on hajautettu Suomen ulkopuolelle ja markkinarahasijoituksista hieman yli pro-

sentti. (TELA 2007b)  

 

 

Kuva 16. Eläkevakuutusyhtiöiden sijoituskanta Suomen ulkopuolelle (TELA 2007b) 

SIJOITUSKANTA SUOMEN ULKOPUOLELLE 1997-2006 
Eläkevakuutusyhtiöt (Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola, Eläke-Veritas, Etera, 

Ilmarinen, Pensions-Alandia, Varma )
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MARKKINARAHASIJOITUKSET 4,7 3,5 4,2 1,1 1,5 1,0 1,8 1,7 1,4 1,1

ANTOLAINAUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 44,1 58,8 62,6 78,0 76,3 82,6 75,3 73,5 65,1 58,1

KIINTEISTÖT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 1,0

OSAKKEET JA OSAKERAHASTOT 51,2 37,7 33,2 20,9 22,2 16,4 22,9 24,5 33,0 39,8

31.12.97 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.2006

Vuonna 2004 lyhyen koron
rahastot  siirretty jvk-ryhmästä
markkinarahasijoituksiin
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Julkisen sektorin eläkelaitokset 

Kuntien eläkevakuutus ja Valtion eläkerahasto ovat merkittävimmät julkisen sektorin 

eläkelaitokset. Kuntien eläkevakuutuksella on sijoituksia yhteensä 24,3 miljardia euroa 

vuoden 2007 lopussa. Kiinteistöjen osuus oli 1,9 miljardia euroa eli 8 %. Valtion eläkera-

haston sijoitusomaisuus oli 12,1 miljardia euroa vuoden 2007 lopussa. Muiden sijoitusten 

osuus 0,8 miljardia euroa eli 6,3 prosenttia. Muista sijoituksista kiinteistörahastojen osuus 

oli 30 % (240 miljoonaa euroa). Muita julkisia eläkelaitoksia ovat Kirkon keskusrahasto, 

Suomen Pankin eläkerahasto ja Kelan toimihenkilöiden eläkevastuurahasto.  

Eläkesäätiöt ja –kassat 

Suomessa toimii 73 eläkesäätiötä ja 12 eläkekassaa (vuoden 2007 tieto, Eläkesäätiöyhdis-

tys ry 2007). Eläkesäätiöissä on vakuutettuna 78 000 työntekijää ja eläkekassoissa 

39 000. Eläkesäätiöiden ja –kassojen yhteenlaskettu sijoitusomaisuus on 8,7 miljardia 

euroa (TELA 2007c). 

Kuvassa 17 on esitetty eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoituskanta vuosina 1999-2007. 

Joukkovelkakirjalainat ja VVKT: t olivat 3,24 Mrd. € 30.9.2007. Osakkeiden ja osakera-

hastojen osuus oli 3,06 mrd. €, rahamarkkinasijoitusten 1,18 mrd. €, kiinteistösijoitusten 

0,9 mrd. € sekä sijoitus- ja TEL-lainojen osuudet 0,17 mrd. €. 

 

Kuva 17. Sijoituskanta eläkesäätiöt ja eläkekassat 1999-Q3/2007 (TELA, 2007d) 

SIJOITUSKANTA 1999-2007
Eläkesäätiöt ja Eläkekassat
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RAHAMARKKINASIJOITUKSET 0,58 0,60 0,74 0,86 0,77 1,04 0,49 0,74 0,86 0,90 1,18
SIJOITUSLAINAT 0,23 0,20 0,14 0,13 0,17 0,19 0,13 0,18 0,17 0,17 0,17
TEL-LAINAT 0,50 0,42 0,39 0,35 0,32 0,34 0,26 0,23 0,22 0,19 0,17
JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 2,09 2,22 1,98 2,30 2,72 3,07 3,15 3,26 3,15 3,28 3,24
KIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 0,92 0,94 1,08 1,18 1,23 1,17 1,03 0,94 0,93 0,90 0,90
OSAKKEET JA OSAKERAHASTOT 2,50 2,39 1,98 1,61 1,81 1,95 2,16 2,71 2,88 3,05 3,06
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4 Kiinteistösijoittaminen 

4.1 Kiinteistösijoittamisen eri muodoista 

Kiinteistösijoittaminen käsittää suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen asuntoihin ja 

toimitiloihin3. Suoralla kiinteistösijoittamisella on Suomessa kaksi muotoa. Kiinteistöjä 

voidaan omistaa suoraan kiinteistömuotoisesti, jolloin omistaja omistaa maa-alueen ja 

sillä olevat rakennukset ja on merkitty lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteriin kiinteistön 

omistajana. Toinen suoran omistamisen muoto on asunto- tai keskinäisen kiinteistöosake-

yhtiöiden osakkeiden omistaminen, jolloin osakkeet oikeuttavat tiettyjen tilojen hallin-

noimiseen. (Kare, 2004).  

Välillisellä kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan kiinteistösijoittamisen muotoa, jossa 

sijoittaja ei itse suoraan omista kiinteistöä. Sijoittaja omistaa kiinteistöjä omistavan inst-

rumentin osakkeita tai osuuksia. Sijoittajan ja sijoituskohteiden välissä on yksikkö, joka 

hallinnoi kiinteistöjä sijoittajan puolesta. Epäsuora omistus ei anna sijoittajalle hallinnoin-

tioikeutta tai määräysvaltaa itse kiinteistöomaisuuteen. 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa nostetaan esiin viisi syytä miksi institutionaalisen sijoit-

tajan tulee harkita kiinteistösijoittamista. (Hudson-Wilson et. al. , 2003, 5) 

1. vähentää yleisesti portfolion riskiä 

2. kiinteistösijoittamisella saavutetaan absoluuttisesti riskitöntä korkoa parempia 

tuottoja 

3. kiinteistösijoitukset tarjoavat suojan inflaatiota ja deflaatiota vastaan 

4. kiinteistöt muodostavat järkevän vaikutuksen portfolioon muiden sijoitusluokkien 

joukossa ja 

5. tuottavat vahvaa kassavirtaa koko portfoliolle 

 

4.1.1 Suora kiinteistösijoittaminen 

Kiinteistöjen erityispiirteitä voidaan tarkastella fyysisten, taloudellisten sekä markkinoi-

den ja sijoittamisen erityispiirteiden näkökulmasta, joita ovat: fyysiset erityispiirteet, 

paikkaan sidonnaisuus, sijainnin ainutlaatuisuus ja hävittämättömyys. (Olkkonen ym. 

1997, 26-30).  
                                                        
3 Toimitiloiksi luetaan kaikki muut kiinteistöt paitsi asunnot 
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Rakennettu tai rakentamaton kiinteistö on sijainniltaan sidottu yhteen paikkaan, eikä sitä 

voi siirtää. Tästä johtuen kiinteistömarkkinat ovat aina luonteeltaan paikalliset, vaikka 

erilaiset instrumentit mahdollistavatkin kansainvälisen kiinteistösijoittamisen.  

Sijainnin ainutlaatuisuus on kiinteistölle ominainen piirre. Kiinteistöt ovat yleisesti hete-

rogeenisiä, koska niiden sijainti on toisistaan eriävä. Tämä piirre erottaa kiinteistöt mui-

den tuotannontekijöiden4 markkinoista, jotka ovat luonteeltaan homogeenisiä. Paikallista 

ylikysyntää ei siten ole mahdollista täysin tyydyttää toisen alueen tarjonnalla. Täydellis-

ten markkinoiden toiminta ei siten ole mahdollista kiinteistömarkkinoilla. Markkinoiden 

toimintaa vaikeuttavat myös informaation taso ja saatavuus.  

Hävittämättömyys on kiinteistölle tyypillinen piirre. Rakennukselle jää arvo, vaikka toi-

minta siinä hetkellisesti loppuisikin ja vaikka rakennus purettaisiin, jää maalle edelleen 

sen sijainnin mukainen arvo.  

Kiinteistöjen taloudellisia erityispiirteitä ovat: (Olkkonen ym., 1997, 27) 

– Niukkuus 

– pitkäikäisyys 

– muunneltavuus/jalostaminen/kehittäminen 

– sijainnillisuus. 

Niukkuutta aiheuttaa sijainnin ainutkertaisuus. Kaupunkien keskustoissa on rajattu määrä 

todella hyviä liikepaikkoja. Laajemmassa yhteydessä voidaan sanoa, että maapallolla on 

vain rajattu määrä ihmiselle sopivaa elintilaa, mutta väestö kasvaa jatkuvasti. Käytännös-

sä niukkuus ilmenee laadukkaiden sijaintipaikkojen niukkuutena. (Olkkonen ym., 1997, 

27) 

Pitkäikäisyys on kiinteistölle ominainen piirre. Maapohjalle kiinteistön osana voidaan 

määrittää ikuinen elinikä. Osa kiinteistöistä on satoja vuosia vanhoja ja usein kiinteistöin-

vestoinnille lasketut taloudelliset eliniät ovat pidempiä kuin muiden tuotannollisten inves-

tointien. (Olkkonen ym., 1997, 27) 

Muunneltavuus, jalostaminen ja kehittäminen ovat toimia, joiden avulla kiinteistön arvoa 

pystytään nostamaan. Käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, on mahdollista rakentaa lisää tai 

voidaan tehdä perusparannus, jolla muutetaan kiinteistön arvoa. (Olkkonen ym., 1997, 

27) 

                                                        
4 Työvoima, pääoma ja toimitila luetaan tuotannontekijöiksi 
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Sijainnillisuus voidaan nähdä myös siten, että kiinteistön arvo nostaa muiden ympäristös-

sä olevien kiinteistöjen arvoa. Kiinteistön voidaan katsoa olevan vuorovaikutuksessa sen 

ympäristön kanssa. (Olkkonen ym., 1997, 27) 

Markkinoiden ja sijoittamisen erityispiirteet toimitilamarkkinoilla ovat:  

– Suuri yksikkökoko 

– alhainen likvidiys 

– julkisen sektorin interventiot 

– informaation puutteellisuus 

– julkisen markkinapaikan puuttuminen 

– markkinamuutosten ennustaminen on vaikeaa 

– näkemykset ja odotukset 

– fyysinen tulo  

– tarjontapuolen oligopoli 

– korkeat transaktiokustannukset 

– monipuolisten hallintoresurssien tarve. 

 

Kiinteistöt ja erityisesti toimitilat ovat sijoituskohteina varsin suuria. Ne ovat kalliita si-

joituskohteita ja sitovat tuotannontekijöinä paljon pääomaa. Tyypillistä niille on myös 

jakamattomuus.  

Kiinteistöt edellyttävät hallinnointia, ylläpitoa, vakuuttamista sekä monia muita toimia, 

jotta ne säilyttävät arvonsa ja käytettävyytensä. Suorien kiinteistösijoitusten likviditeetti 

ongelmat ovat laajasti tunnustettuja (mm. McAllister, 2000, 30). Kiinteistöjen manage-

ment-intensiivisyys nostaa niiden kustannuksia sijoituskohteena verrattuna esimerkiksi 

osakkeisiin ja joukkoelkakirjalainoihin. Kiinteistökauppaan liittyvät transaktiokustannuk-

set ovat myös usein suuria, riippuen maan lainsäädännöstä ja kaupan osapuolten vero-

asemasta. Suomessa transaktiokustannukset muodostuvat verosta (4% kiinteistökaupassa 

ja 1,6% osuuksien eli Asunto-osakeyhtiön, Kiinteistöosakeyhtiön ja Keskinäinen kiinteis-

töosakeyhtiön osuuksien varainsiirtoverosta), myyjän kustannuksista (myyntimateriaalin 

tuottamisesta, tarvittavien selvitysten tilaamisesta ja neuvonantajan palkkiosta) sekä osta-

jan kustannuksista (erialiset selvitykset, Due Diligence, rahoitusjärjestelyistä sekä muista 
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kauppaan liittyvistä kuluista). Yhteensä kustannukset ovat kiinteistön kaupassa 6-8 % 

luokkaa ja vastaavasti eri osuuksien kaupassa 3,5-6 prosentin luokkaa.  

Taulukko 5. Transaktiokustannuksia muutamista EU-maista (McAllister, 2000, 30) 

 

 

Suoran kiinteistösijoittamisen edut 

Suoran kiinteistösijoituksen ominaisuuksia voidaan luokitella seuraavasti (mm. Kaleva 

ym. 1995, 4). Suoran kiinteistösijoittamisen etuja ovat: sijoittajilla on täysi kontrolli han-

kittuun sijoituskohteeseen, kiinteistöjen arvon volatitiliteetti on ollut pörssiosakkeita vä-

häisempää, kiinteistöjen vuokratuotto on osakkeiden osinkotuottoa varmempaa, vuokra-

laisen konkurssitapauksessa jää sijoittajalle joka tapauksessa kiinteistövarallisuus, kun 

esimerkiksi osakkeisiin sijoittanut menettää sijoituksensa pääoman. Kiinteistöihin liitty-

viä riskejä voidaan pitkälti hallita sopimuksilla. Edelleen mm. (Jaffe & Sirmans, 1995) 

ovat luokitelleet suorien kiinteistösijoitusten hyviksi ominaisuuksiksi seuraavat: 

– Vuokratuotto 

– pääoman arvonnousu 

– vieraanpääoman käyttö  

– kontrolli 

– inflaatiosuojattu tuotto 

– turvallisuus 

– hajautushyöty portfoliossa. 

 

Vuokratuotto 

Tasaista kassavirtaa antavia sijoituskohteita on niukasti tarjolla. Tasainen kassavirta saa-

tetaan saavuttaa monella tavalla. Tulevien kassavirtojen periodi saattaa olla pitkä ja/tai 
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epävarma. Kiinteistöjen tapauksessa tasaisella kassavirralla tarkoitetaan vuokratuottoa. 

Juuri hyvää ja vakaata vuokrakassavirtaa pidetään suoran kiinteistösijoittamisen vahvim-

pana puolena kilpaileviin sijoitusinstrumentteihin verrattuna.  

Sijoitetun pääoman arvonnousu  

Kiinteistöjä pidetään erityisesti pitkän tähtäimen sijoituksena houkuttelevana, sillä niiden 

arvo säilyy reaalisesti ja samalla saadaan tasaista kassavirtaa. Sekä suorat että rahasto-

muotoiset kiinteistösijoitukset ovat perinteisesti tuottaneet sijoittajilleen ainakin inflaatio-

suojan ja kiinteistöjen arvot ovat nousseet myös reaalisesti pahimpia lamavuosia lukuun 

ottamatta. Arvonnousuajattelun mukaisesti kiinteistösijoitukset osuvat osakesijoitusten ja 

korkosijoitusten välimaastoon. (Kaleva & Niinimäki 2003, 9.) Näin ollen myös kiinteis-

tösijoittamisen riskisyys on näiden kahden vaihtoehtoisen sijoitusmuodon välissä.  

Vieraan pääoman käyttö 

Sijoittajalla on mahdollisuus käyttää vierasta pääomaa kiinteistösijoituksessa, koska kiin-

teistö toimii velan vakuutena, toisin kuin monissa muissa sijoitusmuodoissa. Yksinker-

taistettuna matalan korkotason aikana ja korkeiden tuottojen aikana velkavivun hyöty on 

suuri ja toisin päin korkeammalla korkotasolla ja matalien tuottojen tasolla velkavivusta 

(velasta, jolla rahoitetaan sijoituskohdetta) on jopa haittaa. Korkoriski on läsnä epäsuo-

rassa ja suorassa kiinteistösijoittamisessa. Tilanteessa, jossa korot nousevat, velkavivusta 

saatava hyöty kiinteistösijoituksissa pienenee ja täten myös kiinteistösijoitukselle saatava 

tuotto saattaa heikentyä. Erityisesti epäsuorissa kiinteistörahastoissa tulee siis selvittää 

rahaston taloudellinen asema ja säännöt velkaantumisesta eli velkavivun käytöstä. 

Kontrolli 

Kiinteistön omistajalla on vahva asema lainsäädännössä. Omistaja voi kontrolloida omai-

suuttaan ja valita vuokralaiset sekä vaikuttaa esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoitukseen. 

Lisäksi omistaja voi sopia vapaasti vuokrasta ja sen perusteista. Omistajalla on useita 

muun muassa turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia, joten vahva kontrolli on perustel-

tua. 

Hajautushyöty portfoliossa 

Useita eri varallisuuslajeja sijoitusportfoliossaan pitävä sijoittaja arvioi sijoituskohteiden-

sa ja eri varallisuuslajien välisiä riippuvuuksia. Näiden keskinäisten korrelaatioiden on 

todettu useissa tutkimuksissa olevan kiinteistöjen kohdalla hajautushyötyä tuottavia. Täl-

löin kiinteistöt varallisuuseränä tuottavat hajautushyötyä tuoton ja riskin suhteen verrattu-

na muihin varallisuuseriin. Näin ollen sijoittamalla osan varoista esimerkiksi kiinteistö-



 51 

pääomarahastoihin sijoittaja voi saavuttaa parempaa tuottoa valitsemallaan riskitasolla tai 

vastaavasti voi saada vähäisemmällä riskillä alkujaan tavoittelemansa tuoton. (Kaleva & 

Niinimäki 2003, 9)  

Hajautushyödyn merkitys voi kuitenkin joissakin välillisen sijoittamisen muodoissa hei-

kentyä. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi pörssissä noteeratut kiinteistösijoitusinstru-

mentit saattavat käyttäytyä osakemarkkinoiden mukaisesti ja tällöin hajautushyöty piene-

nee (Seiler ym. 1999, 176). Käytännössä osakesijoitusten volatiliteetti saattaa näkyä riski-

lisänä kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeissa verrattuna suoriin kiinteistösijoituksiin tai 

listaamattomiin kiinteistörahastoihin.  

Kiinteistösijoitusten riskienhallinnallinen puoli on useiden sijoitusstrategioiden takana. 

Esimerkiksi osakesijoittamiseen verrattuna, kiinteistösijoittamista pidetään pienempi ris-

kisenä. Pienemmällä riskillä tarkoitetaan alhaisempaa volatiliteettia eli vakaampia tuotto-

ja. Muut sijoitusmuodot eivät välttämättä pysty tarjoamaan samanlaista vakautta kuin 

kiinteistösijoitukset. Vakaudella tarkoitetaan sitä, että osakkeiden volatiliteetti on kiinteis-

töjen volatiliteettia korkeampi ja siten osakkeiden tuottojen hajonta on suurempi kuin 

kiinteistöillä. (Kaleva ym. 1995, 3–4.) Kiinteistöjen hintavakauden taustalla voidaan toki 

ajatella olevan myös likviditeetin puute, mutta talouden syklien vaikutusta kiinteistöihin 

sekä kiinteistöjen hintojen reagointiaikoja pidetään yleisesti ymmärrettävinä. 

Konkreettisuus  

Myös kiinteistöjen konkreettista olemassaoloa on pidetty niiden positiivisena ominaisuu-

tena. Konkreettinen kivitalo tai yksiö keskustassa on toiminut myös ymmärrettävänä ja 

käsiteltävissä olevana varallisuuden mittarina.  

Välillisesti kiinteistöihin sijoittava saa hajautettua pääomansa moniin eri kiinteistökohtei-

siin. Myös pääoman määrä voi olla huomattavasti pienempi kuin kokonaisiin kiinteistö-

kohteisiin sijoitettaessa.  

Inflaatiosuoja 

Kiinteistöjen on perinteisesti ajateltu tarjoavan hyvän inflaatiosuojan. Kiinteistöjen inflaa-

tiosuojausmekanismi toimikin tehokkaasti pysyvien korkeiden korkojen aikakautena. 

Inflaatiosuojan merkitys Euroopan kasvaneen talousalueen ja siten myös matalien korko-

jen aikana perustuu lähinnä kiinteistösijoituksissa usein käytettyihin indeksisidonnaisiin 

tai muilla perusteilla kehittyviin vuokrakassavirtoihin.  

Vaihtoehtoisen kannan kiinteistöarvopapereiden kykyyn suojata sijoitussalkkua inflaatiol-

ta antavat muun muassa Liu ym. (1993). Artikkelissa verrattiin kiinteistöarvopapereiden 
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(rahasto-osuuksien sekä kiinteistösijoitus- tai kiinteistökehitysyhtiöiden osakkeiden) ky-

kyä suojata sijoitusta inflaatiota vastaan seitsemässä eri maassa. Vaikka tutkitut arvopape-

rit erosivat toisistaan merkittävästi eri maissa, saatiin melko yhdenmukainen vastaus. 

Kyseisten kiinteistöarvopapereiden todettiin omaavan suhteellisen vähäinen kyky suojata 

sijoitussalkkua inflaatiota vastaan. Ko. tutkimuksen mukaan kiinteistöarvopaperitkin tar-

joavat siis inflaatiosuojaa, mutta se on vähäinen. Sen sijaan tutkimuksessa todetaan kiin-

teistöarvopapereiden olevan muiden arvopapereiden ohella ennustajia inflaatiokehityksel-

le. Myös Kaleva & Olkkonen (1996, 45–47) ovat viitanneet kyseiseen tutkimukseen.  

Suorien kiinteistösijoitusten huonot ominaisuudet 

Perinteisesti kiinteistösijoitusten huonoja ominaisuuksia listattaessa ovat nousseet esiin 

seuraavat ominaisuudet (esimerkiksi: Jaffe & Sirmans, 1995) 

– Monille sijoittajille liian suuri yksikkökoko 

– epälikvidiys 

– ei keskitettyjä markkinoita, markkinainformaatio osin puutteellista 

– ostettavan kiinteistön valintakriteerit ensiarvoisen tärkeitä, alan asiantuntemuksen 
vaatimus 

– tekninen ja taloudellinen kehitys saattaa tehdä kiinteistöistä vanhanaikaisia 

– muutokset toimintaympäristössä saattavat vaikuttaa olennaisesti kiinteistön ar-
voon. 

 

Kiinteistösijoittamiseen liittyy myös ominaispiirteitä, joita pidetään negatiivisina muun 

muassa kiinteistösijoittamisen houkuttelevuutta arvioitaessa. Tehokkaasti toimivilla 

markkinoilla näille ominaisuuksille tulisi saada riskilisää eli vastine paremman tuoton 

muodossa. Kiinteistösijoitukset eroavat monista muista sijoitusmuodoista useilla eri ta-

voilla. Muiden sijoitusmuotojen joukossa kiinteistösijoitusten ominaisilla piirteillä onkin 

huomattava merkitys sijoittajan näkökulmasta. Välillisen kiinteistösijoittamisen avulla 

pyritään löytämään tehokkaampia ratkaisuja näihin suoraa kiinteistösijoittamista rasitta-

viin ominaisuuksiin, kuten likviditeetin puutteeseen ja jakamattomuuteen. Välillisessä 

kiinteistösijoittamisessa näiden ominaisuuksien aiheuttamaa riskiä jakavat sijoittajan 

ohella myös jotkin muut tahot, kuten esimerkiksi sijoitusyhtiö, kiinteistöpääomarahasto, 

manageri tai muut sijoittajat. 
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Suuri yksikkökoko 

Kiinteistösijoitukset ovat sekä fyysiseltä kooltaan että taloudellisten resurssien sitomisen 

suhteen mitattuna varsin suuria. Yksityisen piensijoittajan tapauksessa kiinteistösijoitta-

minen on helposti tavoittamattomissa suuren kertasijoituksen takia. Suuri yksikkökoko on 

osaltaan pitänyt kiinteistömarkkinat kankeina ja rajoittanut markkinoille osallistuvien 

määrää. Suuren yksikkökoon takia markkinat ovat säilyneet ominaisuutensa vain harvo-

jen ja isojen pelureiden ulottuvissa. Kiinteistösijoitusten suuren yksikkökoon merkitys 

sijoittajalle on näkynyt suurina pääomamäärinä, mutta myös vaikeuttanut sijoittajien 

mahdollisuutta hajauttaa sijoituksiaan eri kohteiden välillä. (Kaleva ym. 1995, s. 3; Kale-

va & Niinimäki 2003, s. 8.) Epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien avulla kiinteistösi-

joitusten yksikkökoko pystytään pilkkomaan pienempiin osiin ja näin ollen piensijoitta-

jienkin sijoitusmahdollisuuksien joukko saadaan laajennettua kiinteistösijoituksiin.  

Huono likviditeetti 

Kiinteistömarkkinoiden vähäisestä osapuolten määrästä, transaktioiden kalleudesta ja 

työläydestä sekä kiinteistöjen suuresta yksikkökoosta johtuen kiinteistösijoitusta pidetään 

tyypillisesti likviditeetiltään huonona. Viime vuosina Suomen markkinoilla roimasti kas-

vanut likviditeetin taso on otettu innolla vastaan kiinteistöalalla. Siitä huolimatta ei kiin-

teistösijoitusten edes odoteta saavuttavan osakesijoitusten julkisesta noteerauksesta ja 

suosiosta johtuvaa likviditeettitasoa. (Hoesli & MacGregor 2000, 23; Kaleva ym. 2003,  

8.) 

Kiinteistöjen heterogeenisyys ja yleisen markkinapaikan puute 

Kahta samanlaista kiinteistökohdetta ei ole olemassa. Tämän selittää jo yksi tärkeimmistä 

kiinteistöjen ominaisuuksista eli sijainti. Sijainnin perusteella kiinteistöt voidaan ajatella 

jakaantuvan useisiin eri osamarkkinoihin. Esimerkkinä käytetty osakesijoittaminen muo-

dostuu täysin identtisistä sijoituskohteista, joille myös hinta on kyseisellä hetkellä sama. 

Tässä tapauksessa kiinteistömarkkinat eivät toimi yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi julki-

sesti noteerattujen osakkeiden markkinat.  

Osin kiinteistöjen heterogeenisyydestä johtuen suurena puutteena kiinteistömarkkinoiden 

tehokkuudelle pidetään yleisen markkinapaikan puutetta. Toisaalta kiinteistöjen julkisen 

markkinapaikan puute osaltaan vaikuttaa niiden likviditeetin alhaisuuteen ja informaation 

puutteellisuuteen. Kiinteistösijoittaminen ja arvojen määräytyminen tapahtuvat niin sano-

tusti lehtien sivuilla yhteisen ja keskitetyn markkinapaikan puutteen vuoksi. Myös kiin-

teistöjen heterogeenisyys on syy-seuraus suhteessa tämän yleisen markkinapaikan puut-

teen kanssa. Nämä kiinteistösijoittamisen negatiivisina pidetyt ominaisuudet on helpointa 
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ratkaista epäsuoran kiinteistösijoittamisen avulla. Esimerkiksi kiinteistörahaston tapauk-

sessa sijoittajat voivat merkitä keskenään homogeenisia osuuksia rahastosta. Sijoitukset 

voivat olla tällöin täysin identtisiä ja ne saatetaan arvostaa jälkimarkkinakelpoisuutensa-

kin takia yleisessä markkinapaikassa. Mahdollisen jälkimarkkinakelpoisuuden ja yleisen 

markkinapaikan seurauksena myös markkinoiden epätäydellinen informaatio on todennä-

köisesti hieman täydellisempää. Kuitenkin myös tällöin sijoituksen kohde-etuutena olevat 

kiinteistöt ovat heterogeenisiä ja vailla yhteistä markkinapaikkaa. 

Suuret transaktiokustannukset 

Transaktiokustannukset eli kaupankäyntiin, siirtoihin ja esimerkiksi tuoton tavoitteluun 

käytettävät kustannukset ovat kiinteistösijoittamisessa korkeita. Myös perinteisen esimer-

kin ”yksiö keskustassa” -tapauksessa transaktiokustannukset näyttelevät suurta roolia 

sekä ostajan että myyjän kohdalla. Varainsiirtoverot, ilmoituskulut, taloyhtiön asiapaperit, 

panttaukset ynnä monet muut kustannukset luokitellaan transaktiokustannuksiksi ja usein 

ne yhdessä muodostavat melko suuren kustannuserän. Näiden kalliiden ja työläiden trans-

aktioiden ajatellaan olevan myös yksi syy kiinteistömarkkinoiden epälikvidisyyteen. 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös informaation puutteellisuus aiheuttaa transak-

tiokustannuksia ja näin ollen myös hidastaa tai vaikeuttaa kiinteistösijoitusten realisointia. 

(Hoesli & MacGregor 2000, s. 23; Olkkonen ym. 1997, s. 30.) Transaktiokustannukset 

kuuluvat toki rahastomuotoiseenkin kiinteistösijoittamiseen. Tällöin kustannuksia on 

jakamassa suurempi joukko sijoittajia ja rahasto hoitaa transaktioihin liittyvät työt sijoit-

tajien puolesta. Rahastolle tai managerille aiheutuvat transaktiokustannukset voidaan 

veloittaa sijoittajilta sellaisinaan tai ne voidaan kattaa hallinnointipalkkioilla. 

Hallinnointitarve ja resurssien sitominen 

Suorat kiinteistösijoitukset ovat hyvin hallinnointi-intensiivisiä. Kiinteistöjen ylläpito, 

vuokralaishankinta, vuokraseuranta, perintä ja moni muu perinteisen kiinteistösijoittajan 

tehtävistä sitoo resursseja. Sijoittaja pystyy toki ulkoistamaan näitä toimia, mutta perin-

teisen kiinteistösijoittamisen ominaispiirteinä ne silti säilyvät. Hallinnointitarpeen kään-

töpuolena on aktiivisella toiminnalla saavutettavat konkreettiset hyödyt. Aktiivinen hal-

linnointi mahdollistaa myös sijoituksesta saatavat paremmat tuotot (Kaleva & Niinimäki 

2003, s. 9). Sijoittaja voi onnistuneella ja aktiivisella toiminnallaan päästä markkinoiden 

keskimääräisiä tuottoja parempiin tuottoihin. Tällaisia aktiivisia toimia ovat esimerkiksi 

vuokranantajan asiakaslähtöinen ajattelu ja kiinteistön käyttäjäkohtainen räätälöinti. Suo-

rassa kiinteistösijoittamisessa sijoittajalla ajatellaan olevan myös täysi päätäntävalta ja 

kontrolli sijoituskohteeseen (Pyhrr ym. 1989, 11). 
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4.1.2 Välillinen kiinteistösijoittaminen 

Välillisellä (epäsuoralla) kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan kiinteistösijoittamisen muo-

toa, jossa sijoittaja ei itse omista suoraan kiinteistöä. Sijoittaja omistaa kiinteistöjä omis-

tavan instrumentin (yhtiön tai rahaston) osakkeita tai osuuksia. Sijoittajan ja sijoituskoh-

teiden välissä on yksikkö, joka hallinnoi kiinteistöjä sijoittajan puolesta. Välillinen omis-

tus ei anna sijoittajalle hallinnointioikeutta tai määräysvaltaa itse kiinteistöomaisuuteen. 

Välillisen kiinteistösijoittamisen etuja ovat: 

– Pääoman säilyvyys (myös tulevaisuudessa) 

– säännöllinen ja suhteellisen turvallinen tuotto 

– pääoman ja tuoton kasvu 

– likvidiys ja markkinoitavuus 

– helppohoitoisuus 

– suoja inflaatioita vastaan 

– verotuksellinen hyöty. 

 

Välillisten kiinteistösijoitusten osalta sijoittaja välttyy kiinteistövarallisuuden hallinnoin-

nilta. Sijoittaja voi ulkoistaa välillisen kiinteistösijoittamisen avulla raskasta hallinnointia 

ja jakaa riskiä sekä siirtää kiinteistöliiketoiminnan erityisosaamisvaatimuksia välillisen 

kiinteistösijoitusinstrumentin henkilökunnan harteille. Näin ollen epäsuora sijoittaminen 

siirtää sijoittajan resurssien sitomisen rahaston ja managerin huoleksi. 

Edellä esitellyt kiinteistösijoittamisen ominaisuudet vaikuttavat sellaisinaan suorassa 

kiinteistösijoittamisessa. Samat ominaisuudet vaikuttavat osin myös välillisessä kiinteis-

tösijoittamisessa, mutta niiden vaikutusten painoarvot ovat instrumenttikohtaisia. Juuri 

arvopaperistamisen avulla näitä ominaispiirteitä saadaan muutettua sijoittajalle houkutte-

levammiksi. Osin ongelmallisetkin ominaisuudet, kuten raskas hallinnoinnin vaatimus 

aiheuttavat sen, että suorat kiinteistösijoitukset eivät sovellu kaikille sijoittajille. Esimer-

kiksi viime vuosina Suomessakin paljon kasvaneeseen kansainväliseen kiinteistösijoitta-

miseen suorat sijoitukset soveltuvat osin heikosti. Juuri tämän ja muiden vastaavantyyp-

pisten syiden takia markkinoille on kehittynyt epäsuoria kiinteistösijoitusinstrumentteja.  

Välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien yhtenä perimmäisenä tarkoituksena on laajen-

taa vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien kirjoa ja samalla vähentää tai poistaa suorien 

kiinteistösijoitusten ongelmallisia ominaisuuksia. Arvopaperistamisen myötä saattavat 
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kuitenkin kiinteistösijoittamisen positiivisetkin ominaisuudet muuttua siinä määrin, että 

niiden vaikutus muodostettavassa instrumentissa heikkenee tai katoaa. Tämä on loppujen 

lopuksi hankalasti mitattavissa oleva asia, johon vastaus heijastuu lähinnä yksittäisen 

sijoittajan tuottovaatimuksina ja toteutuneina tuottoina. 

Välillisten kiinteistösijoitusten huonoina puolina voidaan yleisesti tunnistaa: 

- kontrollin puute 

- sijoittajan ja managerin eriävät intressit 

- rahoitusriskien heijastuminen välillisen kiinteistösijoittamisen tuottoon sekä 

- listaamattomien rahastojen jälkimarkkinoiden puutteellisuus  

 

Yleisin ja usein keskustelussa oleva välillisen kiinteistösijoittamisen muoto on kiinteistö-

rahasto. Sijoittajalle luodaan kiinteistörahastolla vaihtoehto sijoittaa arvopaperiin, joka on 

listattu tai listaamaton osake tai rahasto-osuus tietystä kiinteistövarallisuudesta 

(=arvopaperistettu/välillinen/epäsuora kiinteistösijoitus). Se voi olla osakeyhtiömuotoinen 

listattavissa oleva (kiinteistösijoitusyhtiö tai REIT) tai listaamaton kiinteistörahasto (kiin-

teistöpääomarahasto, erikoissijoitusrahasto tai muu yhteisomistus muoto). 
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Kuva 18. Eri maiden/alueiden markkinaosuudet maailman listatuista kiinteistösijoitus-
markkinoista. (Mukaillen, Hughes, F. ja Arissen, J, 2006,  536-541) 
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REIT eli Real Estate Investment Trust tyyppinen kiinteistösijoitusyhtiö 

Listattujen kiinteistömarkkinoiden kehittyminen on alkanut 1960-luvulla. USA:ssa otet-

tiin käyttöön REIT tyyppiset kiinteistörahastot jo 1960-luvulla.  

REIT on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta täyttää tietyt verotuskriteerit (vaihtelevat 

hieman eri maiden REIT-lainsäädäntöjen kesken). REIT on välittävä yksikkö, joka jakaa 

osakkailleen lähes kaikki (yleensä 85-95 prosenttia) sen toiminnasta kertyneet tuotot. 

Verokriteerit täyttävä REIT ei yhteisönä maksa veroja, mutta sen maksamia osinkoja ja 

osuuksien myyntivoittoja verotetaan osakkaiden tulona.  

REIT voi yhtiönä omistaa useita kiinteistöjä eri osa-markkinoilta. REIT–yhtiöt voivat 

omistaa myös metsää (Hetemäki ym, 80) tai infrastruktuuria (Standard & Poors, 2007).  

Taulukko 6. Eräiden maiden REIT-mallien lyhenteitä sekä lainsäädännön voimaantulovuosi.  

Maa Malli/lyhenne  

Lainsäädännön voi-

maantulovuosi 

USA REIT 1960 

Hollanti BI 1969 

Belgia SICAFI 1995 

Ranska SIIC 2003 

UK UK-REIT 2007 

Saksa G-REIT 2007 

 

Kuvassa 19 esitetään markkinaosuudet eri maiden REIT rakenteiden kesken. USA:lla on 

merkittävin osuus (kuvassa vaaleansinisellä), mutta suhteellinen osuus on pienentynyt 

viime vuosien aikana, kun muutkin maat ovat kehittäneet toimivia REIT–rakenteita. 

Australian malli (PUT, Property Unit Trust, kuvassa oranssilla) on kerännyt muutamassa 

vuodessa merkittävän markkina-aseman maailman listatuista kiinteistösijoitusmarkkinois-

ta. Myös Japanin J-REIT (kuvassa vihreällä) on kerännyt nopeasti pääomaa. Kuvassa 

tummansinisellä merkitty luokka ”other Asia” sisältää muun muassa Hong Kongin REIT 

–mallin. 
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Kuva 19. Listatun kiinteistösijoitusmarkkinan kasvu kansainvälisesti (UBS Investment Bank, Glo-

bal REIT market presentation May 2006) 

 

Kuva 20. Maailmanlaajuisesti listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden sektorijakauma (EPRA, 

Monthly Statistical Bulletin March 2007, 92) 

 

Kuten edellä olevasta kuvasta 20 selviää niin kiinteistösijoitusyhtiö tai REIT-yhtiö voi 

erikoistua eri kiinteistötyyppeihin, mikä on tärkeää, kun sijoittaja haluaa valita sijoituk-

sensa painotuksen eri kiinteistötyyppien välillä. Kiinteistösijoitus- tai REIT-yhtiöt voivat 

sijoittaa esimerkiksi hajautetusti eri maanosissa sijaitseviin kohteisiin, joka on kuvassa 

”global diversified” ja niiden osuus on 35 % maailmanlaajuisesti toimivien listattujen 

kiinteistösijoitusyhtiöiden osuudesta. Lisäksi on kaupan kiinteistöihin (kuvassa retail), 
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toimistoihin (office) sekä esimerkiksi terveydenhuollon (healthcare) kiinteistöihin sijoit-

tavia kiinteistösijoitusyhtiöitä.  

 

 

Kuva 21. Listattujen sijoitusyhtiöiden kohdesektorit Euroopassa (EPRA, Monthly Statistical Bulle-

tin March 2007, 92) 

Eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kohteiden jakauma on kuvan 21 

mukaisesti seuraava: Eurooppaan hajautettujen kohteiden osuus on 51%, asuinkiinteistö-

jen 31%, liiketilojen 23%, toimistojen 14%, teollisuuden tilojen 6% sekä erikoistilojen, 

varastotilojen ja terveydenhoidon 1%.  

REIT-yhtiön pääliiketoimintaa on kiinteistöjen omistaminen ja niiden vuokrausliiketoi-

minta 

– Omistuksessa olevien kiinteistöjen vähimmäismäärä on erikseen säädetty  

– yhden yksittäisen kiinteistön markkina-arvo ei saa ylittää 40 prosenttia yhtiön 
vuokrausliiketoiminnassa mukana olevien kiinteistöjen markkina-arvosta 

– yhtiön on jaettava 75-90 prosenttia verovapaan liiketoimintansa tuotoista omista-
jille 

– vähintään 75 prosenttia kaikista tuloista pitää tulla verovapaasta kiinteistöjen 
vuokrausliiketoiminnasta (property rental business)  

– verovapaan vuokrausliiketoiminnan piirissä olevien kiinteistöjen arvon on oltava 
vähintään 75 prosenttia kaikista yhtiön varoista 
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– yksittäisen osakkaan omistusosuuden suuruus säädellään erikseen. 

 

Yhtiön tulo 100%
Kiinteistövuokrausliiketoiminta min. 75% Muu liiketoiminta max. 25%

n. 90% (75%.stä) jaettava omistajille

Yhtiön tulo 100%
Kiinteistövuokrausliiketoiminta min. 75% Muu liiketoiminta max. 25%

n. 90% (75%.stä) jaettava omistajille  

Kuva 22. Esimerkinomainen kuvaus REIT-yhtiön osingonjaosta. (RAKLI, 2008) 

 

Listaamattomat kiinteistörahastot 

Listaamattomat rahastot voidaan jakaa niin sanottuihin open-ended ja closed-ended -

rahastoihin. Open-ended- eli vaihtuvapääomainen rakenne muistuttaa tavallisen suoma-

laisen sijoitusrahaston rakennetta. Rahastot ovat velvollisia lunastamaan osuudet sijoitta-

jilta milloin tahansa näiden sitä vaatiessa. Jos sijoittaja siis vaatii osuuksiensa lunastusta, 

on rahaston ostettava osuudet irrottamalla likvidissä muodossa olevia varojaan. Vaihtu-

vasta pääomasta johtuen rahastojen liikkeellä olevien osuuksien määrä vaihtelee kysyn-

nän ja tarjonnan mukaisesti. Rahasto-osuuksien arvo määräytyy siten kiinteistövarallisuu-

den kunkin hetkisen arvon mukaan. (Kaleva & Niinimäki 2003, 11; Kaleva ym. 1995, 

106) Vaihtuvapääomaisen rahaston varallisuuden arvoa ja sijoittajien lukumäärää ei ole 

rajoitettu. (HE 77/1997, kohta 1.3) 

Sijoittajan kannalta open-ended rahaston etuna on rahaston lunastusvelvollisuuden tuoma 

varma likviditeetti. Pystyäkseen lunastamaan halukkaiden omistajien osuudet on rahaston 

kuitenkin pidettävä huomattavan suuri osa varoistaan lyhytaikaisissa rahamarkkina-

instrumenteissa, mikä toisaalta pienentää rahaston tuottoa ja aiheuttaa myös sen, että ra-

haston tuotto ei täysin heijasta kiinteistömarkkinoiden tuottoa. 

Closed ended rahaston ominaisuus on se, että rahasto on suljettu. Rahaston osuuksia ei 

voi lunastaa rahastosta kesken sijoituskauden. Rahasto on kiinteäpääomainen eli siihen 

sijoitetut pääomat on sidottuja rahastoon koko sijoituskauden ajaksi. Sijoittajalla ei ole 

oikeutta lunastaa rahasto-osuuksia kesken sijoituskauden. Suljetun rahaston keskeinen etu 

on se, että sinne sijoitettu pääoma on sidottuna kokonaisuudessaan kiinteistövarallisuu-

teen. 

Kansainvälisillä markkinoilla on kehitetty useita erityyppisiä kiinteistörahastomalleja. 

Rahastot voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvapääomaisia (HE 77/1997, kohta 1.3.) Rahas-

tomallin antamaan statukseen liittyy usein verotuksellisia etuja, mistä johtuen eri maiden 

lainsäädännöissä on asetettu rahastoja koskevia erityisvaatimuksia muun muassa osingon-
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jaon ja vieraan pääoman käytön suhteen. Vaatimukset täytettyään rahastot eivät yleensä 

itse maksa veroja liiketoimintansa tuotosta. Sijoittajat maksavat rahaston jakamasta tuo-

tosta veroa oman verostatuksensa mukaisesti. (Kaleva & Niinimäki 2003, 11) 

Joidenkin maiden rahastomallien veroedut edellyttävät julkista noteerausta, mutta myös 

listaamattomat rahastot saavat joissakin maissa verotehokkaan statuksen. Suomessakin on 

olemassa lailliset perusteet kiinteistörahastojen perustamiselle (Kiinteistörahastolaki 

1997). Johtuen kiinteistörahastolain mukaisesta verokohtelusta, jossa kiinteistörahastoja 

verotetaan kuten normaaleja osakeyhtiöitä, yhtäkään suomalaista kiinteistörahastoa ei ole 

perustettu (Kaleva & Niinimäki 2003, 6). Kiinteistörahastolakiin on kuitenkin odotetta-

vissa muutoksia lähivuosina. Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2004 työryhmän 

selvittämään kiinteistörahastolainsäädännön kehitystarpeita. 

Erilaiset yhteisomistusmuodot 

Erilaisilla yhteisomistusmuodoilla tarkoitetaan yleisesti monenlaisia listaamattomia kiin-

teistösijoitusinstrumentteja. Yhteisomistusmuodot vaihtelevat kahden sijoittajan yhteises-

tä joint venturesta palveluntarjoajien perustamiin suuriin kollektiivisiin sijoitusinstru-

mentteihin, joita tarjotaan useille sijoittajille. Yhteisomistukseen perustuvat instrumentit 

ovat juridiselta muodoltaan usein Suomen kommandiittiyhtiötä muistuttavia partnershipe-

jä. Niitä kohdellaan siten verotuksellisesti samoin kuin omistajiensa suoria kiinteistösijoi-

tuksia. (Kaleva & Niinimäki 2003, 12) Kyseisille instrumenteille on tyypillistä julkisen 

noteerauksen ja keskitetyn markkinapaikan puuttuminen. (Kaleva ym. 1995, 40) Tällaiset 

instrumentit eroavat varsinaisista kiinteistörahastoista siinä, että partnershipeilla ei ole 

erityisiä kiinteistösijoituksia tai tuotonjakoa koskevia määräyksiä, vaan verotuksellinen 

edullisuus perustuu yhtiömuotoon ja sen aiheuttamaan verokohteluun. 

Listaamattomia yhteisomistusmuotoja on viime vuosien aikana syntynyt Euroopassa pal-

jon. Erityisen suosittuja kyseiset instrumentit ovat olleet kansainvälisen kiinteistösijoit-

tamisen muotona. Aktiivisina toimijoina ovat yleensä investointipankit sekä kiinteistöalan 

palveluyritykset. Ne keräävät sijoittajilta pääomia, jotka sijoitetaan ennalta sovituin peri-

aattein kiinteistöihin. (Kaleva & Niinimäki 2003, 12) 

Kiinteistöluottoihin perustuvat arvopaperit 

Kiinteistöluottojen arvopaperistaminen voidaan rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta 

määritellä saatavien muuntamiseksi jälkimarkkinakelpoisiksi arvopapereiksi. Rahoituslai-

tokset voivat jälleenrahoittaa kiinteistösaataviaan laskemalla liikkeelle luotoista muodos-

tettuja joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita. Kiinteistöluottoihin perustuvat arvopa-

perit ovat korkoinstrumenttien tyyppisiä sijoituskohteita, koska niiden menestys ei riipu 
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luototetun kiinteistöomaisuuden menestyksestä, vaan korkotason kehityksestä ja luottojen 

ominaisuuksista. (Kaleva & Niinimäki 2003,  12-13) 

Kiinteistöjohdannaiset 

Kiinteistöjohdannaiset on rajattu varsinaisen tutkimuksen ulkopuolelle, mutta seuraavassa 

on esitetty lyhyt kuvaus niistä, koska ne ovat nousseet viimeaikoina keskusteluun. Kan-

sainvälisillä markkinoilla on pyritty kehittämään myös kiinteistömarkkinoihin pohjautu-

via johdannaisinstrumentteja, joiden välityksellä sijoittajat periaatteessa pystyvät hank-

kimaan haluamaansa kiinteistöaltistusta salkkuunsa. Johdannaiset ovat pohjautuneet joko 

noteerattuihin kiinteistösijoitusinstrumentteihin tai tyypillisemmin suorista kiinteistösijoi-

tuksista tuotettavaan tuottoinformaatioon. (Kaleva & Niinimäki 2003, 12) Toistaiseksi 

johdannaismarkkinat ovat jääneet hyvin pieniksi, mutta sijoittajien kiinnostus on herännyt 

ja tuotteita on kehitetty varsinkin Iso-Britanniassa voimakkaasti. 

Myös kiinteistömarkkinoihin pohjautuvia johdannaisinstrumentteja on pyritty kehittä-

mään. Kiinteistöfutuurit ovat indeksifutuureja, jotka perustuvat joko noteerattuihin kiin-

teistösijoitusinstrumentteihin tai tyypillisemmin suorien kiinteistösijoitusten tuottoinfor-

maatioon. Futuureihin sijoittava voi hyötyä kiinteistömarkkinoiden muutoksista ilman 

varsinaisia sijoituksia kyseisille markkinoille. (Kaleva & Niinimäki 2003, 12; HE 

77/1997, kohta 1.3) 

4.2 Kiinteistösijoittamisen riskit 

Kiinteistösijoittamisen riskit voidaan ryhmitellä esimerkiksi julkisen vallan toimintaan, 

inflaatioon, deflaatioon, kiinteistömarkkinoiden suhdanteisiin, lainsäädännön monimut-

kaisuuden aiheuttamiin transaktioiden katkoksiin, informaation ja koulutuksen puuttee-

seen sekä liiketoimintariskeihin ja taloudellisiin riskeihin (Phyrr, 1989, 15). 

Baum ja Crosby (1988) luokittelevat kiinteistösijoittamiseen liittyvät riskit seuraavien 

tekijöiden mukaisesti: 

– Vuokralaisriski 

– sektoririski 

– rakenne- tai rakenteellinen riski 

– lainsäädännöllinen riski 

– veroriski 

– suunnitteluriski 
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– juridinen riski. 

 

Kiinteistösijoittamista käsittelevässä kirjallisuudessa on sijoittamiseen kohdistuvat riskit 

jaoteltu monella eri tavalla. Korhonen (1990, 36) on jaotellut riskit taloudellisiin, poliitti-

siin & hallinnollisiin, sosiaalisiin, ympäristöön liittyviin sekä toteutukseen liittyviin ris-

keihin. Korhonen on käsitellyt näitä riskialueita lisäksi erikseen maa-, kaupunki- ja koh-

detasolla. Seuraavassa on esitettynä Korhosen (1990) kiinteistösijoittamisen riskejä esit-

tävä taulukko.  

 

Taulukko 7. Kiinteistösijoittamisen riskit (Korhonen 1990,  36) 

  
TALOUDELLISET 

RISKIT 
 

POLIITTISET JA 
HALLINNOLLISET 

RISKIT 
SOSIAALISET 

RISKIT 
YMPÄRISTÖÖN 

LIITTYVÄT RISKIT 
TOTEUTUKSEEN 
LIITTYVÄT RISKIT 

MAATASO 

inflaatioriski 
valuuttariski 

rahoituksenrakenneriski 
korkokantariski 

kotiutusriski 
luottoriski 

sisäiset tekijät 
ulkoiset tekijät 

poliittishallinnolliset 
verotusriski 

lainsäädännölliset 
riskit 

väestöryhmät 
asenneriski 
kulttuuririski 

kommunikaatioriski 

maaperäolosuhderiski 
ilmasto-olosuhderiski 

vesiolosuhderiski 
saastumisriski 

KAUPUNKITASO 

markkinariski 
taloudellinen 
rakenneriski 
kehitysriski 

levottomuudet 
kaavoitusriski 
verotusriski 

viranomaismääräykset 
maapoliittiset riskit 

rikollisuusriski 

maaperäolosuhderiski 
ilmasto-olosuhderiski 

vesiolosuhderiski 
saastumisriski 

KOHDETASO 

sijaintiriski 
tekninen 

vanhentuminen 
taloudellinen 

vanhentuminen 
kiinteistön hallintariski 

vuokralaisriski 
vahinkoriski 

omaisuusvahinkoriski 

kaavariski 
kiinteistökehitysriski 

viranomaismääräykset 

sosiaalinen 
rakenneriski 

maaperäolosuhderiski 
saastumisriski 

resurssiriski 
 

avainhenkilöriski 
 

yhteistyökumppaniriski 
 

asiantuntijariski 
 

sopimusjuridiset riskit 
 

informaatioriski 

  

Riskejä voidaan luokitella maan, kaupungin ja kohteen tasolle (rivit). Esimerkiksi talou-

dellinen riski voi olla erilainen maa- ja kohdetasolla. Poliittisia ja hallinnollisia riskejä 

voidaan erotella eri tasoilla. Esimerkiksi lainsäädännöllinen riski koskee maatasolla kaik-

kea kiinteistötoimintaa, mutta kohdetasolla riskinä voi olla esimerkiksi kaavoituspäätök-

seen liittyvät riskit.  

4.2.1 Yleistä riskin käsitteestä 

Välillisen kiinteistösijoittamisen yleistyessä muuttuvat myös kiinteistösijoittamisen riskit 

monitahoisemmiksi. Välillisen kiinteistösijoittamisen riskien tunnistamiseksi on hyvä 

tuntea yleisesti riskin käsitettä.  
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Riski on suomen kielessä lainasana. Alun perin sana "riski" on todennäköisesti peräisin 

merenkulusta (Kuusela & Ollikainen, 1997, 16.) Niin sanotussa kansanlatinassa risicare 

oli alkujaan purjehdukseen liittyvä termi, jolla tarkoitettiin tiettävästi karin kiertämistä. 

Ruotsin ja englannin kielissä sana esiintyy muodossa risk, saksan kielessä risiko, ranskan 

kielessä risque ja italian kielessä rischio tai risco (Pentikäinen & Rantala, 1995, 63.)  

Kansainvälisessä kirjallisuudessa sanaa riski on käytetty alunperin kuvaamaan vakuutuk-

seen liittyvää ilmiötä, joka aiheutuu menetyksen seurauksena tai menetyksen uhka on 

olemassa. Tilastotieteilijät ja taloustieteilijät liittävät riskiin vaihtelevaisuuden olemuksen. 

Riski ilmaisee usein suhteellista vaihtelua toteutuneen ja odotetun lopputuloksen välillä. 

Tilannetta voidaan siis kutsua riskialttiiksi, kun lopputulosten vaihtoehdot ovat selvillä 

etukäteen, mutta toteutuvaa lopputulosta ei tiedetä (Skipper, 1998, 6.) Vakuutustermino-

logiassa sanaa riski käytetään kuvaamaan asiaa, joka on vakuutettu esine, vakuutettu vas-

tuu, korvausvaatimus tai yleinen ei-toivottu tulevaisuuteen sijoittuva tapahtuma.(Carter, 

The development and scope of risk management. Teoksessa, Crockford & Doherty, 1991, 

part 1, 1.1-03). 

Staattisessa maailmassa, jossa muutosta ei esiinny, sana riski olisi ylimääräinen tai se 

voitaisiin esittää metafyysisenä käsitteenä. Olemassa olevissa olosuhteissa muutos on 

kuitenkin jatkuvaa, koska sitä esiintyy ympärillämme kaiken aikaa, eikä kukaan tiedä 

etukäteen, kuinka muutos vaikuttaa. Muutokseen sisältyy riski, ja täten maailma on epä-

varmuuden ympäröimä. On tärkeää ymmärtää, että epävarmuuteen sisältyy sekä positiivi-

sia että negatiivisia piirteitä. (Crockford, 1980, 11) 

Riski-sanan suomalaisia vastineita ovat vahingonvaara, vahingonuhka ja tappionuhka. 

(Pentikäinen ja Rantala, 1995, 63) Termiä "riski" käytetään kuvaamaan erilaisia asioita ja 

"riskille" on olemassa useita määritelmiä. Alla esitetään kaksi määritelmää sanalle riski: 

Riski kuvaa vahinkotapahtumien esiintymistiheyttä tai todennäköisyyttä tietyllä aikavälil-

lä sekä näiden vahinkotapahtumien seurauksia. (Ympäristöministeriö, 1995, 15) Riski on 

mahdollisuus, etteivät päämääräksi asetetut positiiviset odotukset toteudu. Tilastotieteessä 

riski merkitsee todennäköisyyttä. Sanotaan, että riski on 50 %, jos sen toteutumisen to-

dennäköisyys on 50 %. Riski merkitsee vaaratekijöitä, joille yksilöt ja yhteisö ovat alttii-

na hetkellä millä hyvänsä. Riski on epävarmuutta, joka liittyy taloudelliseen menetyk-

seen. Riski on subjektiivisen epävarmuustekijän objektiivinen korrelaatti. (Laurila, 1981, 

21) 

Arkikielessä sanaa riski käytetään kuvaamaan vaaraa tai epätietoisuutta. (Järvinen, 

9/2000, 1) Yleisessä kielenkäytössä riski sanaan sisältyy mahdollisuus menettää jotakin 
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äkillisen tapahtuman seurauksena ja tuon tapahtuman esiintymisen todennäköisyys.( Ero-

la & Luoto, 2000, 23) Tarkastelunäkökulma, tilanne, maantieteellinen sijainti ja ajankohta 

vaikuttavat riskikäsitteen ymmärtämiseen. Eri määritelmiin liittyy riskin arvioijan käsi-

tyksiä oleellisesta ja tärkeästä. (Kamppinen & Raivola, Riski, päätöksenteko ja rationaali-

suus. Teoksessa Kamppinen, Raivola, Jokinen & Karlsson, 1995, 15) 

Ek, Martola & Penttinen (1994, 37) esitettävät seuraavan määritelmän riskille: "Riskillä 

tarkoitetaan uhkaa. Uhkaa siitä, että tapahtuu vahinko, joka aiheuttaa yritykselle taloudel-

lisia menetyksiä. Riskissä on kaksi osatekijää: Vahinkotapahtuman todennäköisyys ja 

taloudellisen menetyksen suuruus."  

Riskille voidaan laskea tietty todennäköisyys esimerkiksi toteutuneen vahinkokehityksen 

perusteella. Se voidaan määritellä vahinkotapahtumaksi, jonka todennäköisyys on suu-

rempi kuin nolla eli riski on vahinkotapahtuman uhka. (Berg, 1994, 22) Crouchin ja Wil-

son (1982) esittivät riskille matemaattisen määritelmän, jossa riski = todennäköisyys x 

riskin laajuus/vakavuus. (Suominen, 1994, 10) Suomalaisessa kirjallisuudessa Kamppi-

nen ja Raivola esittävät määritelmän, jossa riski = todennäköisyys (P) x haitta (H). Määri-

telmä sisältää sekä riskien arvioinnin että vertailua (Kamppinen ja Raivola, Riski, päätök-

senteko ja rationaalisuus. Teoksessa Kamppinen, Raivola, Jokinen & Karlsson, 1995, 15).  

Riskien luonnetta tutkineet Vlek ja Stallen (1981) esittävät kuusi riskiä koskevaa määri-

telmää: (Suominen, 1994, 11) 

a) Tappion vaaraa koskeva todennäköisyys 

b) mahdollisen tappion tai menetyksen koko 

c) todennäköisyyden pohjalta laadittu funktio 

d) kaikkia mahdollisia seurauksia koskeva jakautuma 

e) vain negatiivisia seurauksia koskeva jakautuma 

f) kaikkia mahdollisia seurauksia ilmentävä odotusarvojakautuma, painotettu line-

aarinen malli. 

Sitkin ja Pablo (1992) ovat yhdistäneet riskiin kolme avaindimensiota, jotka ovat oleelli-

sia käsitteen ymmärtämisen kannalta. Riskien dimensioiksi he ovat määrittäneet seuraavat 

tekijät: (Suominen, 1994, 10) 

– Tapahtumiin liittyvä epävarmuus (outcome uncertainty) 

– tapahtumiin liittyvät odotukset (expectations) 
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– tapahtumien laajuus ja merkittävyys (potential). 

Epävarmuutta lisää riskeissä ei-toivottujen tapahtumien luonteen merkittävä vaihtelu. 

Päätöksentekijällä ei ole tietoa, kuinka riskitapahtumat jakaantuvat. Lisäksi epävarmuutta 

aiheuttaa riskitapahtuman kontrolloimaton luonne. Riskitapahtumien suurta vaihtelua 

pidetään vähemmän toivottuna, vaikka niihin liittyisi suurempia tuotto-odotuksia. Päätök-

sentekijällä on taipumus arvioida riski suuremmaksi silloin, kun riskitapahtuman esiinty-

minen näyttäisi olevan puhtaasti sattumasta johtuvaa. Toinen avaindimensio kuvaa riski-

tapahtumaan liittyviä odotuksia. Riskin toteutumisen luonteesta on esitetty kirjallisuudes-

sa kahdenlaisia käsityksiä. Figerbaum ja Thomas (1988) korostavat, että päätöksentekijän 

käyttäytyminen on erilaista, jos riskiin sisältyy myönteisiä tuotto-odotuksia (Figerbaum ja 

Thomas,1988). Riskitapahtuman kielteisiä seurausvaikutuksia korostaa Bairdin ja Tho-

maksen (1985) tulkinta, jossa riski tulkitaan negatiivispainotteiseksi ilmiöksi (Baird ja 

Thomas, 1985). Seurausten merkittävyydellä on merkitystä riskin suuruuden arvioinnissa. 

Päätöksentekijällä on taipumus painottaa liikaa huomattavan suuria seurausvaikutuksia ja 

pienen todennäköisyyden puntarointi jää helposti sivuun (Suominen, 1994,5). 

Crockford (1980) erottaa riskistä neljä osatekijää. Hänen mukaansa kaikki riskit sisältävät 

seuraavat osatekijät: 

a) uhkia, jotka toteutuvat epäsuotuisissa tapauksissa 

b) resursseja, joihin voidaan vaikuttaa uhkien avulla 

c) muutostekijät, jotka voivat olla sisäisiä ja ulkoisia riskiä pienentäviä tai suurenta-

via tekijöitä 

d) seuraukset, joiden esiintymistapa ja laajuus riippuvat resursseista (ihmiset, varal-

lisuus). 

 

Yhteistä eri määritelmille on riskin todennäköisyyden ja suuruuden arviointi. Riski voi 

olla sekä positiivinen että negatiivinen tapahtuma, jolla on tietty todennäköisyys. Riskin 

suuruuteen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät ja riskin seuraukset määräytyvät 

käytettävien resurssien perusteella. 

Riskin käsite sijoitus- ja rahoitustoiminnassa 

Sijoittaminen on säästämistä, joka käsittää riskin. Sijoittamisen tuotto on yhtä kuin korko 

lisättynä riskinoton kompensaatiolla.  
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Standardipoikkeama eli keskihajonta mittaa riskiä. Esimerkiksi voiton standardipoik-

keama on sen odotettu poikkeama keskiarvosta. (Mm. Niskanen & Niskanen., 2000, 105 

ja Brealey & Myers, 2000, 161-165) 

Sijoituksiin liittyviä riskejä ovat (Sosiaali- ja terveysministeriö 1997): 

– Sijoitusten arvoon liittyvät riskit 

– vastapuoliriski 

– valuuttakurssiriski 

– likviditeettiriski 

– arvonmäärityksen ongelman aiheuttamat riskit 

– uudelleensijoitusriski 

– johdannaisiin liittyvät riskit. 

4.2.2 Kiinteistösijoitusten osuus portfoliossa ja korrelaatio 

Sijoitusportfoliolla eli –salkulla tarkoitetaan sijoittajan hallussa olevien erilaisten sijoitus-

kohteiden yhdistelmää. Sijoituskohteet voivat olla osakkeita, velkakirjoja, kiinteistöjä, 

kultaa arvoesineitä tai taidetta. Salkun koostumus eli eri omaisuuslajien suhteelliset osuu-

det eivät vaikuta sen tuoton ja riskin laskemistapaan.  

Tuoton odotusarvo 

Portfolion tuoton laskeminen on yksinkertaista. Se saadaan portfolioissa olevien omai-

suuslajien odotettujen tuottojen keskiarvona. Keskiarvo lasketaan siten, että yksittäisen 

osakkeen (j) paino keskiarvossa on sitä suurempi, mitä suurempi sen suhteellinen osuus 

(wj) on koko portfolion kokonaisarvosta. Eri omaisuuslajien portfolio osuuksien eli pai-

nokertoimien summa on yksi (Σwj=1). (Mukaillen Markowitz, 1952 ja 1959 sekä Brealey 

& Myers, 2000, 160-173) 
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rp= portfolion odotettu tuotto 

rj= omaisuuslajin odotettu tuotto 
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wj= omaisuulajin suhteellinen osuus portfolion arvosta 

n = portfolion omaisuuslajien lukumäärä  

Standardipoikkeama eli portfolion tuoton varianssi 

Portfolion varianssin lausekkeessa (σp2) lasketaan yhteen kaikki parittaiset tuottojen ko-

varianssit kerrottuina sijoitusosuuksien tulolla. Kun laskukaavassa indeksi i=j, on kysees-

sä varianssi – kovarianssi matriisin päälävistäjällä eli diagonaalilla sijaitseva yksittäisen 

tuoton varianssi. Tämä on sopusoinnussa kaavan kanssa, koska σ2i= σii, eli omaisuuslajin 

i tuoton kovarianssi itsensä kanssa on sama kuin omaisuuslajin i tuoton varianssi. (Mu-

kaillen Markowitz, 1952 ja 1959 sekä Brealey & Myers, 2000, 172-174) 

Portfolion varianssin kaava on seuraava: 
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wi ja wj =omaisuuslajien i ja j portfolio-souudet 

σij= omaisuuslajien i ja j tuottojen kovarianssit 

 

Kovarianssista saadaan portfolion tuoton standardipoikkeama ottamalla neliöjuuri:  

 

2
pp σσ =

 

Kovarianssi on riippuvuusluku, joka kuvaa omaisuuslajien i ja j tuottojen yhteisvaihtelua. 

Kovarianssi on sukua korrelaatiokertoimelle, jonka laskukaava on seuraava: 

ji

ij
ij σσ

σ
ρ =

 )11( ≤≤− ijρ  

 

Omaisuuslajien i ja j välisessä korrelaatiokertoimessa kovarianssi jaetaan molempien 

omaisuuslajien tuottojen standardipoikkeamien tulolla.  

Capital Asset Pricing Malli (CAPM) 
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Modernin rahoitusteorian peruskiviä on ollut Markowitzin Portfoliomalli 1950-luvun 

lopulta. Tämän Portfolioteorian pohjalta kehitettiin pääomamarkkinoiden tasapainomalli 

CAPM (Capital Asset pricing Model). Kokonaisriski koostuu hajauttamalla eliminoita-

vissa olevasta osasta ja loppuosasta, jota ei voida hajauttamalla poistaa. Sitä osaa riskistä, 

jota ei voida eliminoida sijoituksia hajauttamalla, kutsutaan systemaattiseksi eli ei-

diversifioitavaksi riskiksi. Toista osaa riskistä, eli hajauttamalla eliminoitavissa olevaa 

riskiä kutsutaan epäsystemaattiseksi eli diversifioitavaksi riskiksi. CAPM-malli kuvaa 

kitkattomissa olosuhteissa syntyvää markkinoiden tasapainotilaa. Tasapainotilassa ei 

epäsymmetrisestä riskistä saa lisätuottoa, koska tämä osa riskistä on poistettu. Sijoitus-

toiminnassa vain systemaattisen riskin ottamisesta saa korvauksen riskitöntä sijoitusta 

korkeampana tuottona. Mallin perusoletuksiin kuuluu, että kaikki sijoittavat ovat yhtä 

ahkeria ja heillä on samat osakekursseihin vaikuttavat tiedot. Jokainen sijoittaja päätyy 

yhtä tehokkaaseen riskin ja tuoton suhteeseen salkkua valitessaan ja tällaisilla markkinoil-

la vallitsee yksi ja yleinen riskin ja tuoton suhde, jota nimitetään tuoton markkinariskiksi. 

Usein riskin markkinahinta muodostuu suhdeluvusta, joka syntyy kun riskittömän tuoton 

ylittävä tuotto jaetaan otettavalla riskillä. CAPM-malli esittää sijoitusten tuoton yhden 

riskitekijän, eli markkinariskin, avulla. Osakkeen tuotto-odotuksen määrittää markkinain-

deksin tuoton odotusarvo ja osakkeen suhteellinen riskitaso verrattuna markkinaindeksiin, 

jota kutsutaan betaksi. Beta-kerroin heijastaa yhtiön liiketoiminnan piirteitä ja riskialttiut-

ta verrattuna koko osakemarkkinoihin. Tuotto-odotus saadaan kaavasta beta x (osakein-

deksin tuotto-odotus – riskitön tuotto) + riskitön tuotto. Matala beta kertoo alhaisesta 

riskistä ja korkea puolestaan korkeammasta riskistä. (Mukaillen Markowitz, 1952 ja 1959 

sekä Brealey & Myers, 2000, 188-197) 

 

Moderni portfolio teoria perustuu riskin ja tuoton suhteeseen portfoliossa. Lyhyesti ta-

voitteena on saada maksimaalinen tuotto sallitulla (sijoittajan sietämällä riskitasolla) port-

folion kokonaisriskillä. Eri sijoituslajien yhteenlaskettu portfolioriski on aina pienempi 

kuin yksittäisten sijoituslajien muodostama kokonaisriski. (Hoesli ym. 2002)  
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Kuva 23: Sijoitusten mahdollinen joukko ja tehokas rintama, mukaillen Hoesli ym. 2002 

 
Sijoitusportfoliota ja kiinteistösijoittamista koskevissa teoreettisissa tarkasteluissa on 

osoitettu, että kiinteistösijoitusten pitäisi olla 10-30 prosenttia sijoituksista (Katso esimer-

kiksi, Chen ja Mills, 2004, Geltner, MacGregor, ja Schwann, 2003, tai Ziobrowski, B.J., 

ja A.J. Ziobrowski, 1997). Loppupäätelmät perustutuvat modernin portfolioteorian mu-

kaan tehtyihin johtopäätöksiin (Markowitz, 1952). Edelleen on osoitettu, että kiinteistösi-

joituksilla on alhainen korrelaatio muihin omaisuusluokkiin nähden (Ennis & Burik, 

1991). 

Kiinteistösijoitusten roolia voidaan tarkastella korrelaatioiden kautta. Taulukossa 5 on 

esitetty 20 vuoden ajalta korrelaatiot eri sijoitusinstrumenttien kesken. USA:n S & P 500 

(Standard ja Poor indeksi, USA:n 500 suurimman yrityksen osakeindeksi), R200 (Russell 

yrityksen indeksi, 200 pienemmän yrityksen kehitystä kuvaava indeksi), 90 –day T bill 

kuvaa lyhyenkoron velkapaperia, jonka liikkeelle laskija on USA:n valtionvarainministe-

riö, NCREIF indeksi (National Council of Real Estate Investment Fiduciaries) kuvaa 

kiinteistöjen tuottoa USA:ssa, NAREIT (National Association of Real Estate Investment 

Trusts) kuvaa REIT-yhtiöiden tuottoja USA:ssa.  

Taulukosta 8 ilmenee, että suurten (S&P 500) ja pienten (R200) yritysten osakekurssien 

kehityksellä on suuri korrelaatio, 88 % eli tuotot korreloivat voimakkaasti, jolloin niiden 

välillä tehdystä hajautuksesta ei ole kovin suurta hyötyä . Samoin REIT:t korreloivat 
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kummankin kanssa voimakkaasti (59% ja 72%), vaikkakin pienempien yritysten osakkei-

den kanssa voimakkaammin. Kiinteistösijoitusten tuottoa kuvaava NCREIF-indeksi todis-

taa sen, että kiinteistösijoitukset tarjoavat paljon paremman hajautushyödyn osakkeiden 

kanssa kuin muut sijoitusluokat, koska kiinteistösijoitusten korrelaatio on negatiivinen (-1 

% S & P 500 ja -5 R200) osakeindeksien kanssa.  

Taulukko 8. Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen ja REIT:ien korrelaatiot vuosineljän-

neksittäin 1979-1998 (Baum, 2000, s. 139) 

 

  

NAREIT 

% 

NCREIF 

% 

S&P 500 

% R200 % 

90- dayT 

bills % 

NAREIT 100         

NCREIF -4 100       

S&P 500 59 -1 100     

R200 72 -5 88 100   

90- dayT bills -2 54 -13 -6 100 

 

Kuvassa 24 on esitetty korrelaatioita listattujen omaisuuslajien kesken globaalisti (1997-

1/2007). Ylin viiva (sininen) kuvaa osakkeiden ja kiinteistöjen (listattujen kiinteistöosak-

keiden) välistä korrelaatioita. Korrelaatio on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden 

aikana (1997-2007) välillä 0,8–0,5. Korrelaatio on varsin voimakas verrattuna edellisen 

taulukon vastaaviin lukuihin kiinteistösijoitusten (suora ei listattu NCREIF indeksi) kans-

sa. Vasemmalta luettuna toiseksi ylin viiva (violetti) kuvaa kiinteistöjen (listattu) ja jouk-

kovelkakirjalainojen välistä korrelaatioita. Vastaavasti kolmas viiva (keltainen) kuvaa 

osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen välistä korrelaatioita. Kuvasta voidaan päätellä, 

että listatut kiinteistösijoitusyhtiöt korreloivat melko voimakkaasti osakkeiden kanssa 

eikä siten hajautus eri toimialojen osakkeiden ja kiinteistösijoitusyhtiöiden välillä tarjoa 

hajautushyötyä niin paljoa kuin hajautus edellisen taulukon mukaisesti osakkeiden ja 

suorien kiinteistösijoitusten välillä. Listaamattomien kiinteistörahastojen kautta voidaan 

saavuttaa samantyyppistä korrelaatiota kuin suorista kiinteistösijoituksista pitkällä aikavä-

lillä.  
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Kuva 24. Kiinteistösijoitusten, osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen korrelaatio maailmanlaa-

juisesti (EPRA, 2007,  119) 

 

4.3.Välilliseen kiinteistösijoittamiseen liittyvä agenttiriski eli manageri-

riski  

Kansantaloustieteestä ja rahoituksesta tunnettu agenttiongelma- tai agenttiriskiteoria ku-

vaa hyvin myös välilliseen kiinteistösijoittamiseen liittyvää agenttiongelmaa sekä osittain 

myös ulkoistettuun kiinteistönhoitoon liittyvää ongelmaa. Rahoitusteoria rakentuu perus-

ajatukselle, jossa yritysjohdon tavoitteena on omistajien varallisuuden maksimointi. Osa-

keyhtiössä ja muissa yhtiöissä tämä tarkoittaa sitä, että yritysjohdon on pyrittävä maksi-

moimaan osakkeiden tai osuuksien arvo. Tämä ei ole siis sama asia, kuin yrityksen voiton 

maksimointi. Voiton maksimointiajattelussa yrityksen oletetaan toimivan varmuuden 

vallitessa ilman, että tulevaisuuteen liittyy mitään riskiä. Lisäksi voiton maksimointiajat-

telu jättää huomioimatta rahan aika-arvon. Rahan aika-arvo tarkoittaa sitä, että mitä lä-

hempänä organisaation saamat rahavirrat ovat, sitä arvokkaampia ne ovat. Silloin ne voi-

daan sijoittaa uudelleen tuloa tuottavasti. Omistajan varallisuuden maksimoinnissa lähde-

tään siitä, että yritys suorittaa kaikki päätöksensä osakkeen tai osuuden markkina-arvon 

maksimointitavoitetta silmällä pitäen. (Niskanen & Niskanen, 2000, 13)  

Tavoite saavutetaan siten, että yritys toteuttaa kaikki sellaiset investoinnit, joiden net-

tonykyarvo on positiivinen ja jotka näin ollen lisäävät omistajien omaisuuden arvoa. Net-
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tonykyarvo lasketaan diskonttaamalla investoinnin alkuhetkeen siirrettyjen nettokassavir-

tojen nykyarvo vähentämällä siitä investoinnin hankintameno.  

Teorian mukaan manageri toimii omistajan eduksi vain, jos managerilla on oikeat kan-

nustimet (Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja Wishny, 1989, 124-127). Investoinnin menestys 

(tuotto) riippuu siitä, kuinka managerin suoritusta mitataan ja palkitaan. Teoriassa lähde-

tään siitä, että yrityksen johtohenkilöt ovat agentteja ja pääomansijoittajat (omistajat) 

päämiehiä. Jos kumpikin voi toimia yksin ilman toisen osapuolen huomioimista niin osa-

puoli tavoittelee omaa etuaan. Omistajat voivat ohjata agenttien (managerien) toimintaa 

alistamalla heitä toiminaan kohti omistajien hyvinvoinnin lisääntymistä oikeanlaisilla 

palkkiorakenteilla. Päämiehet valvovat agenttien toimintaa, josta aiheutuu kustannuksia 

(agenttikustannus) (Ross ym. 2002, 15).  

Manageri toimii usein lähtökohtaisesti omistajien etujen mukaan, mutta kohtaa useita 

ongelmia. Managerin ahkeruus vähenee, koska erinomaisten sijoituksien löytäminen on 

haastavaa ja vaatii ponnistelua. Houkutus työskennellä hieman vähemmän omistajan etu-

jen vuoksi kasvaa. Teorian hypoteesissa oletetaan, että managerille ei makseta lisäpalk-

kiota – ainoastaan säännöllinen kuukausipalkkio. Manageri ottaa lisäpalkkionsa tai 

luontoisetunsa joka tapauksessa jollakin tavalla, jos hänelle ei makseta sitä rahana. Se 

voi olla: lippuja urheilutapahtumiin, liian ylellinen toimitila, tapaamisien järjestäminen 

liian ylellisissä paikoissa ja niin edelleen. Ekonomistit kutsuvat näitä työnantajan maksa-

mia etuuksia henkilökohtaisiksi eduiksi. Managerin tehtävä on sijoittajan sijoituksen ar-

von maksimointi. Manageri voi tavoitella liian suurta liiketoimintaa, joka laskee sijoituk-

sen nettonykyarvoa eikä siksi maksimoi sijoittajan etua. Rahoitustieteessä ilmiötä kutsu-

taan termillä Empire building. (Mukaillen Jensen, 1986 ja Shleifer ja Wishny, 1989, 

124-127,) 

Managerilla on usein erilaisia vaihtoehtoja valittavanaan. Teoriassa oletetaan, että mana-

gerilla on kaksi vaihtoehtoa valittavanaan. Ensimmäinen vaihtoehto edellyttää erikoistai-

toja, joita managerilla sattuu olemaan. Toinen vaihtoehto edellyttää yleistaitoja. Manageri 

valitsee luonnollisesti ensimmäisen vaihtoehdon, koska siinä manageri pääsee toteutta-

maan omia erikoistaitojaan.  

Empire building ja oman erikoisosaamista hyödyntävä johdon toimintatapa johtaa siihen, 

että investointien nettonykyarvo on negatiivinen. Eli yritys yli-investoi. Tätä ilmiötä kut-

sutaan kansainvälisesti termillä free-cash-flow problem. Ongelmana on motivoida mana-

gerit mieluummin oksentamaan käteisen päälle, kun sijoittaa sitä sellaisiin investointei-

hin, joiden nettonykyarvo on negatiivinen. (Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja Wishny, 

1989) 
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Kiinteällä kuukausipalkalla työskentelevä manageri välttää riskejä, koska ei saa mahdol-

lista palkkiota arvon lisäämisestä. Turvalliset investoinnit ovat managerin näkökulmasta 

parempia, kuin riskilliset hankkeet. Riskiä sisältävät investoinnit ovat kuitenkin net-

tonykyarvolla mitattuna parempia omistajana näkökulmasta. Kiinteällä palkalla työsken-

televä manageri ei voi välttyä turvallisten investointien houkutukselta jatkuvasti. Tätä 

menetystä varallisuuden arvossa kutsutaan agenttikustannukseksi. (Shleifer ja Wishny, 

1989, 134-136) 

 Agenttikustannuksen määrää voidaan vähentää kahdella tavalla. Ensinnäkin omistajat 

voivat valvoa managerin toimintaa ja toiseksi omistajat voivat luoda sellaiset houkutti-

met (insentiivit), jotka maksimoivat omistajien omistusten arvon. Omistaja voi valvon-

nalla ehkäistä manageria ottamasta suuria henkilökohtaisia etuuksia tai hankkimasta liian 

hienoja tai suuria toimitiloja.  Valvonta lisää managerin keskittymistä varsinaiseen työ-

hön. Valvonta maksaa, vie aikaa ja voimavaroja. Valvonta on aina kannattavaa tiettyyn 

pisteeseen saakka, mutta siinä pisteessä valvonta ei enää ole kannattavaa kun siihen uhrat-

tu rahamäärä ei enää palaudukaan takaisin pienentyneiden agenttikustannusten kautta. 

Valvontainvestoinnilla on aleneva tuotto, kuten kaikilla muillakin investoinneilla. (Mu-

kaillen, Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja Wishny, 1989, Ang ym., 2000, 81-84 sekä Brea-

ley & Myers, 2000, 322) 

Tiettyjä agenttikustannuksia ei voida välttää kalliillakaan valvontatoimilla. Oletetaan, että 

omistaja alkaa valvoa pääomainvestointeja. Miten omistaja voi tietää varmasti, että ma-

nagerin budjetti 1) sisältää kaikki sellaiset investoinnit, joiden nettonykyarvo on positii-

vinen ja 2) ei sisällä sellaisia investointeja, joiden nettonykyarvo on negatiivinen? Mana-

geri   (yrityksen johto) tietää enemmän yrityksen tulevaisuuden näkymistä, kuin kukaan 

ulkopuolinen. Mikäli omistaja voisi listata nämä kaikki hankkeet ja tietäisi kaikki tulevai-

suuden näkymiin vaikuttavat tekijät, kuten managerikin niin manageria ei enää tarvittaisi. 

(Mukaillen, Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja Wishny, 1989, Ang ym., 2000, 81-88 sekä 

Brealey & Myers, 2000, 322) 

Valvonnasta vastaa yrityksen hallitus, joka käyttää osakkeenomistajien hallitukselle dele-

goimaa valtaa. Hallitus valvoo osakkeenomistajien intressejä. Hallitus tapaa yrityksen 

johtoa säännöllisesti niin muodollisesti kuin epämuodollisestikin. Ahkerat hallituksen 

jäsenet oppivat paljon yrityksen tulevaisuuden näkymistä, suorituskyvystä sekä yritys 

johdon heikkouksista ja vahvuuksista. (Brealey & Myers, 2000, 322) 

Ulkopuoliset tarkastajat(tilintarkastajat) valvovat hallituksen palkkaamana yrityksen ta-

loudellista raportointia. Tilintarkastajan tehtävänä on  tarkastaa yrityksen tilinpäätös ja 

kirjoittaa tilintarkastajan lausunto siitä, että taloudelliset dokumentit kuvaavat yrityksen 
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todellista tilaa ja, että yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös on tehty hyvän kirjanpito tavan, 

ohjeiden ja lain mukaan. Mikäli ongelmia havaitaan niin tilintarkastajat neuvottelevat 

johdon kanssa muutoksista, joita tilintarkastajien mukaan pitää tehdä ja ehdottavat menet-

telytapoja niiden toteuttamiseksi. Manageri hyväksyvät lähes aina tilintarkastajien muu-

tosehdotukset, koska muuten tilintarkastajan velvollisuus on raportoida osakkeenomista-

jille puutteista ja se on huono viesti osakkeenomistajille. Tilintarkastajan raportti huonos-

ta taloudenpidosta voi olla viesti siitä, että manageri piilottelee tietoja osakkeenomistajil-

ta, joka horjuttaa sijoittajien (omistajien) luottamusta tehokkaaseen valvontaan. (Brealey 

& Myers, 2000, 322) 

Rahoittajat valvovat myös managerin toimintaa. Lainapäätöksen yhteydessä tarkastetaan 

yrityksen tase, tuloslaskelma ja kassavirrat. Pankkien valvoessa omaa etunaan ne valvo-

vat samalla myös omistajien etua. Delegoitu managerin valvonta on erittäin tärkeää laa-

jalle omistajakunnalle. Dominoiva omistajataho valvoo tarkasti yrityksen johtoa, mutta 

omistuksen hajaantuessa laajalle omistajajoukolle ei jokainen yksittäinen pienehkö omis-

taja voi  valvoa yrityksen johtoa, koska se vie paljon aikaa ja rahaa. Jokainen omistaja 

pyrkii teoreettisesti siihen, että joku muu valvoo yrityksen johtoa (manageria). Tästä syn-

tyy vapaamatkustajan ongelma. Mikäli jokainen omistaja haluaa jonkun muun omistajan 

vastaavan managerin valvonnasta niin valvonnasta ei vastaa lopulta kukaan. Silloin osak-

keenomistajien valvonta ei ole tehokasta. (Mukaillen, Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja 

Wishny, 1989, Ang ym., 2000, 81-100 sekä Brealey & Myers, 2000, 322-323) 

Palkkiojärjestelmä 

Valvonta on aina puutteellista. Kompensaatio-  eli palkkiojärjestelmien avulla manageril-

le voidaan luoda oikeanlaiset insentiivit omistajan edun mukaiset toiminnan toteutumi-

seksi. Palkkio voi perustua panokseen tai tuotokseen. Panosta on vaikea mitata, koska 

ulkopuolisen sijoittajan (omistajan) on vaikea arvioida managerin panosta. Itse asiassa 

palkkiot perustuvat lähes aina tuotokseen. Tuotokseen vaikuttavat kuitenkin monet muut-

kin tekijät ja tapahtuma kuin managerin toiminta. Liiketoiminnan menestykseen vaikutta-

vat talouden ja toimialan tilanne. Mikäli näitä tekijöitä ei voida erottaa managerin toimin-

taa arvioitaessa kohdataan dilemma. Palkkiojärjestelmässä pitää voida arvioida myös 

taloudellisen taantuman vaikutukset, koska sen sattuessa ei manageri voi vastata arvon 

menetyksestä, joka aiheutuu taantumasta. (Mukaillen, Jensen, 1986, 323 ja Shleifer ja 

Wishny, 1989, Ang ym., 2000, 81-100 sekä Brealey & Myers, 2000, 323) 

Palkkiojärjestelmä on kompromissi. Yritykset sitovat managerin siten, että maksavat on-

nistumisesta (suorituskyvystä), kun omistajien tavoite eli yrityksen arvon lisääntyminen 

toteutuu. Arvonnousu jaetaan managerin ja omistajien kesken. Managerit kantavat osan 
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riskeistä, jotka ovat heidän vaikutusvaltansa ulkopuolella. ja omistajat kantavat osan 

agenttikustannuksista, jos manageri epäonnistuu tai muilla toimilla ei edistä omistajien 

edun toteutumista. Kaikkia agenttikustannuksia ei voida mitenkään välttää. Silloin kun 

manageri tekee kovaa työtä jakaakseen arvonnousun omistajien kanssa ja luopuu henki-

lökohtaisista eduistaan eikä laiskottele on omistajien palkkiojärjestelmä kunnossa, koska 

muutoin managereita houkuttelisi tehdä vähemmän töitä ellei omistajat voisi mitata hei-

dän työnsä tuloksia riittävän tarkasti.  

Jos yrityksen menestys riippuu paljon ulkopuolisista tekijöistä on managereille järkevä 

tarjota heikkotehoisia palkkioita eli lähinnä kiinteä palkka. Sellaisissa tapauksissa, joissa 

managerin taidoista ja ahkeruudesta kannattaa suosia suuritehoisia palkkioita, joissa ma-

nageri kantaa huomattavan riskin onnistumisesta. Kaupankäynnissä olevat henkilöt sitou-

tetaan usein myyntituloista saatavilla palkkioilla tai osakeoptioilla. (Mukaillen, Jensen, 

1986, 323 ja Shleifer ja Wishny, 1989, Ang ym., 2000, 81-100 sekä Brealey & Myers, 

2000, 323) 

4.4 Suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoittamista 

koskeva aiempi tutkimus 

Suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten tulevaisuuden allokaatioi-

ta käsitteleviä tutkimuksia ei ole kirjoittajan tiedossa. Jussi Rouhennon lisensiaatintyössä 

(2006) Kiinteistöpääomarahaston hallinnointi- ja managementriskit, on käsitelty kiinteis-

töpääomarahaston riskejä rahaston näkökulmasta. Rouhennon työ sivuaa tämän tutkimuk-

sen aihetta. Eläkeyhtiöiden kiinteistösijoituksia on käsitelty myös Kaarle Lehtisen diplo-

mityössä (2006), Epäsuora kiinteistösijoittaminen suomalaisten eläkeyhtiöiden näkökul-

masta. Maria Karen diplomityössä (2004) , Epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien 

valintakriteerit, on selvitetty listaamattomien kiinteistörahastojen valintakriteerejä.  

Rouhennon lisensiaatintyön päätuloksissa esitetään kiinteistöpääomarahaston managerille 

kohdistuvat hallinnointi- ja management riskit, jotka voidaan luokitella eri kategorioihin 

riskityyppien mukaisesti. Hallinnointi- ja management riskien pääluokat ovat taloudelliset 

riskit, poliittiset ja hallinnolliset riskit sekä rahastorakenteeseen ja operatiiviseen toimin-

taan liittyvät riskit. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata managerin kannalta oikeanlaisen 

kiinteistöpääomarahaston ominaisuudet. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan listaamat-

tomia kiinteistöpääomarahastoja. 

Lehtisen diplomityössä kuvataan eläkevakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuuden jakauma. 

Työssä käsitellään eri sijoitustyylien määritelmät listaamattomien rahastojen osalta. Li-

säksi työssä esitetään eläkeyhtiöiden pääsyyt epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen. Hajau-
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tus, suoran salkun konvertointi epäsuoraksi, velkavivun hyödyntäminen ja managerin 

asiantuntemuksen hyödyntäminen ovat pääsyitä eläkeyhtiöiden epäsuorille kiinteistösijoi-

tuksille. Työssä esitetään myös epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien valintakriteere-

jä.  

Karen diplomityössä on keskitytty ainoastaan epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien 

valintakriteereihin. Työssä esitetään epäsuoran kiinteistösijoitusinstrumentin valintapro-

sessi sekä eri tekijät, joiden avulla rahaston ominaisuuksia voidaan arvioida.  
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5 Eri tutkimusten tulokset 

5.1 Tietojen keruu RAKLIn Sijoittaminen-toimikunnassa niin sanotul-

la round table-menetelmällä 

Seuraavat tulokset perustuvat osittaisen havainnoin menetelmällä saatuihin tuloksiin sekä 

RAKLIn sijoittaminen toimikunnan kokouksessa (14.12.2006) toteutetun round table 

menetelmän avulla saatuihin tuloksiin.  

Kokouksessa olivat paikalla: Talja Ari, I pj Dividum Oy, Nurminen Timo, II pj, Catella 

Property Oy, Eskoli Vesa, Tapiola-ryhmä, Halomo Jyrki, Ovenia Oy, Kolu Kari, Renor 

Oy, Reen Juhani, Newsec Oy, Räsänen Mikko, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmari-

nen ja Leinonen Jaakko, RAKLI.  

Kiinteistömarkkinoiden muutoksista 

Yleisesti kiinteistömarkkinoiden uskotaan kansainvälistyvän, monipuolistuvan, läpinäky-

vyyden ja aktiviteetin uskotaan kasvan ja lisäksi  transaktiovolyymi pysyy korkeana myös 

jatkossa. Kiinteistömassoja siirtyy rahastoihin yhä enemmän. Rahoitusmarkkinoiden 

ja/tai finanssisektorin rooli kasvaa ja sieltä tullaan myös johtamaan kiinteistösijoitustuot-

teita.  

Kiinteistösijoitus ja –rahoitusmarkkinoiden kehittymisen vaikutukset: Asenne kiinteistö-

sijoittamista kohtaan muuttuu positiivisemmaksi, volyymi kasvaa. Sijoittajien ammatti-

maisuus lisääntyy (globaalit markkinat, tuotot/riskit, vaihtoehdot kasvavat, kassavirran 

hallinta). Rahoittajat kehittävät uusia tuotteita (monipuolisuus, uudelleenrahoitus, jousta-

vuus). Omistajat ulkoistavat edelleen kiinteistöjä taseistaan. ”Oikeat ”omistajat katoavat. 

Käyttäjät ovat yhteydessä managereihin omistajien sijaan. Palveluidentuottajien keskei-

nen kilpailu on kovaa ja uusia tuotteita kehitetään. Yksityisen ja julkisen sektorin kehit-

tyminen johtaa uusien rahoitusmallien kehittymiseen, pääomien vapauttaminen ja omis-

tuksen arvopaperistuminen ohjaavat kehitystä. 

Välillistä kiinteistösijoittamista lisäävät: Tuotteiden lisääntyminen, kansainvälistyminen, 

hajautus, pääoman lisääntyminen (oman ja vieraan) ja hajautus ovat lisääviä tekijöitä. 

Ammattitaidon lisääntyminen sekä sijoittajien keskittyminen allokaatiopäätöksiin ovat 

lisääviä tekijöitä. 
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Välillistä vähentävät tai kasvua rajoittavat: Verotus, lainsäädäntö, läpinäkyvyyden puute, 

mahdolliset maineongelmat (Saksan open-ended) sekä sijoituskohteiden puute ovat välil-

listä kiinteistösijoittamista vähentäviä tai rajoittavia tekijöitä.  

 

Roolien muuttumista kuvataan seuraavasti: 

– Sijoittajat etääntyvät loppukäyttäjistä 

– käyttäjien keskustelukumppanina yhä useammin manageri 

– infaromistajat saavat helpommin pääomia ja kehittyy infrarahastoja 

– kiinteistörahoittajat joutuvat olemaan aktiivisempia tuotekehittelyssä 

– palveluntuottajat joutuvat kohdentamaan toimintaansa, niiden rooli ja merkitys 
kasvaa 

– rakennusliikkeiden rooli muuttuu, jatkossa kiinteistörahastot esittelevät hankkeita 
rakennusliikkeille tilaajan ominaisuudessa eli päinvastoin kuin viimeaikoina on 
nähty. 

– kiinteistökonsulttien (moniosaajien) luokka synty 

– Finanssisektori ottaa osan haltuun kiinteistörahasto liiketoiminnasta. 

 

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kehittyminen: 

Kansainvälistyminen (jatkuu), läpinäkyvyys ja monipuolisuus ovat asioita, jotka kehitty-

vät. Likviditeetti pysyy hyvänä. Kaikissa segmenteissä ja tilatyypeissä aktiviteetti lisään-

tyy. Kasvua tulee noin 15-20% vuodessa (sijoitusmäärä ja vieraan pääoman määrä).  

Epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien kehittyminen näkyy muun muassa siten, että 

rahastot erikoistuvat erilaisiin kiinteistötyyppeihin. Suuria kiinteistömassoja siirtyy suljet-

tuihin rahastoihin (sijoittajaklubit).  

Julkisen sektorin kiinteistöjä siirtyy rahastoihin ja kiinteistösijoittaminen tulee ”tavalli-

sen” sijoittajan ulottuville. Kiinteistöjen arvopaperistuminen lisääntyy. Välillisiin siirry-

tään myös Suomessa. Volatiliteetti kasvaa markkinoilla. Korkosuojauksen merkitys kas-

vaa kiinteistöissä.  

Kiinteistösijoitusmarkkinat lähestyvät rahoitusmarkkinoita, josta johdetaan uusia instru-

mentteja kiinteistösijoitusmarkkinoille. Epäsuora sijoittaminen lisääntyy ja vieraan pää-



 80 

omanehtoiset tuotteet kehittyvät. Epäsuoran markkinat kehittyvät ja REIT markkinat 

mahdollistavat piensijoittajien pääsyn kiinteistömarkkinoille. 

Kiinteistörahoitusmarkkinoiden kehittyminen: 

Uusia erikoistuneita rahoitustuotteita syntyy. Korkoriskin suojaustuotteet kehittyvät ja 

esimerkiksi elinkustannusindeksiin sidottuja tuotteita kehitetään markkinoille. 

Rahoituksen rooli kasvaa ja tuotteet monipuolistuvat. Mortgage backed securities (MBS) 

markkinat kasvavat. Kotimaiset rahoittajat heräävät ja uusia malleja kehitellään markki-

noille. 

Sijoittajille 

Kotimaisille sijoittajille tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia hajauttaa kiinteistösijoituksia 

globaalisti ja kotimaassa välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta. Edellyttää 

osaamista erilaisten instrumenttien analysointiin erityisesti kansainvälisissä sijoituksissa.  

Kansainvälisiä sijoittajia tulee Suomeen suomalaisten rahastojen kautta. Esimerkiksi 

CapMan Real Estate Ky II rahastoon sijoittaa kansainvälisiä sijoittajia. (IPE Real Estate 

(2006b)). 

Asenne kiinteistösijoittamista kohtaan muuttuu positiivisemmaksi, koska volyymin kasvu 

ja sen myötä likviditeetti tuo exit- mahdollisuuksia. Sijoittajat etääntyvät itse asiasta (spe-

kuloituvat) ja oikeat omistajat katoavat. Vaihtoehtoiset (välilliset) kiinteistösijoitusin-

strumentit lisääntyvät. Osaamistarve kasvaa.  

Ammattimaistuvat rahoitusmarkkinat, globaali osaaminen korostuu, kassavirta / tuotot vs. 

riski. Kilpailu lisääntyy, vaihtoehdot kasvavat. Kansainvälistyminen, välillisen lisäänty-

minen ja monipuolistuminen vaikuttavat. Läpinäkyvyys ja standardit lisääntyvät.  

Sijoitustuotteiden monialaosaaminen (hybridi) kasvaa. Epäsuoran sijoittamisen muodot ja 

ulkoistaminen vaikuttavat.  

Omistajille 

Tarve ulkoistaa omistuksia kasvaa (käyttäjäomistajat) myös epälikvideissä kohteissa. 

Salkkujen jalostaminen ja muokkaus lisääntyy. Omistajuus hämärtyy. Mahdollisuus saada 

uusia ratkaisuja, omistaa - vuokrata toimitilat organisointi helpottuu. Oikeat omistajat 

katoavat, englanninkieliset termit lisääntyvät. Harkinta omistuksista kasvaa (kannatta-

vuus). 
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Käyttäjille 

Kontaktit palveluntuottajiin ja managereihin omistajien sijaan. Vaatimustaso nousee, 

keskittyvät ydinliiketoimintaansa, ostavat koko paketin. Yhä enemmän ollaan vuokralla 

(ml teollisuus ja muut erikoiskiinteistöt). Etääntyminen sijoittajista. Tarjonta lisääntyy ja 

toisaalta mahdollisuudet kasvavat, vuokrasopimuksien sitoutumisaika pitenee. Markki-

nointi tehostuu. Joustavuus lisääntyy. 

Kiinteistörahoittajille 

Joutuvat kehittämään uusia ja joustavampia rahoitustuotteita ja -malleja (monipuolistu-

vat). Markkinat kasvavat. Luo uusia (ansainta) mahdollisuuksia ja liiketoiminta-alueita 

sekä potentiaalia. Volyymi kasvaa ja uudelleen rahoituksen merkitys korostuu. Välilliset 

tuotteet lisäävät rahoitusmahdollisuuksia. 

Palveluiden toimittajille 

Kehitetään uusia konsepteja ja kilpailu on kovaa. Markkinat kasvavat ja erikoistuminen 

lisääntyy. Keskittymistä nähtävissä, uusien tuotteiden kehittäminen ja kansainvälistymi-

nen lisäävät mahdollisuuksia ja liiketoimintapotentiaalia, marginaalit pienenevät.  

Yksityisen / julkisen sektorin toimintaan 

Yksityisellä sektorilla kiinteistöt ulkoistetaan taseista ja keskitytään ydinliiketoimintaan. 

Sama kehitys on nähtävissä julkiselle sektorille. Exit vaihtoehdot kasvavat. Haetaan eri-

laisilla malleilla rahoitusta pääomamarkkinoilta. Pääomien vapauttaminen (kiinteistöistä) 

ja pääomien tuonti Suomeen. Omistuksen arvopaperistuminen. Yhteistyö lisääntyy eri 

sidosryhmien kesken. Julkiselle sektorille kehitetään uusia rahoitusmalleja. 

Suomen kilpailukykyyn 

Suomesta tulee kiinteistösijoittajille entistä kiinnostavampi kohde, joka parantaa maamme 

kilpailukykyä. Pääoman saatavuus paranee. Tehokkaat markkinat luovat positiivisen vai-

kutuksen. Kiinteistösijoittaminen tulee yleisesti heikentämään Suomen kilpailukykyä, 

koska Suomen lainsäädäntö pitää huolen siitä että kallista tulla Suomen markkinoille. 

Eri toimijoiden roolien muuttuminen välillisen kiinteistösijoittamisen kehittyessä 

sijoittajien 
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Etääntyvät kiinteistöistä ja loppukäyttäjistä, fokus siirtyy salkkutason hajautukseen, koti-

maisten rooli vähenee, organisaatiot pienenevät, isot salkut globaaleja ja osaaminen 

muuttuu erilaiseksi. Siirrytään kivijalan potkimisesta indekseihin.  

käyttäjien (käyttäjäomistaja/vuokralainen 

Keskusteluyhteyttä omistajaan on jatkossa vaikea luoda. Ei mitenkään. Vaihtoehtoja li-

sää. Päätöksenteko nopeutuu ja operointi managerin kanssa lisääntyy.  

infraomistajien 

Saavat mahdollisesti helpommin rahaa. Epäsuora omistus tulee ja pääomien vapautus ja 

uudelleen organisointi. Julkisesta yksityiseen. Syntyy uusia liiketoiminta-alueita. Kehit-

tyy infrarahastoja.  

kiinteistörahoittajien 

Joutuvat olemaan aktiivisempia uusien rahoitusmallien kehittämisessä, rooli kasvaa ja 

merkitys korostuu. Volyymin kasvu. Erikoistuminen,osapuolien määrä kasvaa, riskienhal-

linta korostuu.  

palveluiden tuottajien 

Toimintaa on kohdennettava (tilaajan tarve ohjaa palvelukonseptin kehittämistä). Rooli 

kasvaa ja merkitys korostuu. Liiketoiminta potentiaali kasvaa. Erikoistuminen, verkostot 

ja kumppanuus toiminta. Lisää työtä.  

rakennusliikkeiden 

Ei enää taserakennusta, vaan suoraan rahastojen taseeseen. Rahastosijoittajat esittelevät 

hankkeita rakennusliikkeille ( EI PÄINVASTOIN). Yhteydet kiinteistömanagereihin, ei 

sijoittajiin. Toimijoita tulee markkinoille enemmän. Rooli muuttuu development –> kiin-

teistökehittäjät erikoistuvat-> laajenee horisontaalisesti. Gryndauspuoli pienenee. Liik-

keellä yhä hölmömpiä ostajia (sijoittajat sijoittaa toisten rahoja). Yksi vastaaja näkee, että 

rooli ei muutu. 

jonkun muun? 

Syntyy kiinteistösijoitusalan konsulttien ( moniosaajien) luokka. Viranomaiset keksivät 

edelleen ”kypäräkansalle” lisää normeja. Investointipankit (finanssisektori) ottaa haltuun 

osan kiinteistörahastoista. 
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5.2 Työeläkeyhtiöiden kiinteistösijoituksista vastaavien henkilöiden 

haastattelut 

Kesän 2004 haastattelujen päätavoite oli selvittää sijoitusomaisuuden arvoa, rakennetta 

sekä kiinteistösijoitusten merkitystä osana yhtiöiden sijoitustoimintaa. Lisäksi selvitettiin 

kiinteistöjen ominaisuuksia sijoituskohteena sekä kiinteistösijoittamisen riskejä. Koko-

naisuudessaan haastattelulomake on liitteenä 1.  

Eläke-Tapiolalla vuoden 2003 lopussa koko sijoitusomaisuus oli 5462,2 miljoonaa euroa, 

josta kiinteistösijoitusten osuus oli 501 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia(Immonen, 

2004). Eläke-Fennialla koko sijoitusomaisuus oli 4 121,3 miljoonaa euroa, joista kiinteis-

töjen osuus 495,6 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia (Eläke-Fennia, 2004 ja Talja, 2004). 

Varman sijoitusomaisuus oli vuoden 19 459 miljoonaa euroa, josta kiinteistöjen osuus 

2520 miljoonaa euroa eli 12,8 prosenttia (Varma, 2004 ja Kuokkanen, 2004). Eteran sijoi-

tusomaisuus oli 4 205 miljoonaa euroa, josta kiinteistösijoitusten osuus 500 miljoonaa eli 

11 prosenttia (Etera 2004, ja Sotavalta 2004) . Ilmarisen sijoitusomaisuuden arvo 15933,3 

miljoonaa euroa, josta kiinteistösijoitusten osuus 2366,6 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia 

(Ilmarinen, 2004 ja Kankuri 2004). 

9,2

12
11

12,8

15

0
2
4
6
8
10
12
14
16

Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Etera Varma Ilmarinen

%

 

Kuva 25. Kiinteistösijoitusten suhteellinen osuus haastatelluissa eläkeyhtiöissä vuonna 2003 

 

Taulukko 9: Eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten suhteelliset osuudet 

(prosenttia kaikista sijoituksista).vuosina 2003-2008 (Vuosikertomukset) 
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Sijoittaja 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Varma 12,8 12 10,8 9,5 11,5 15,3 
Ilmarinen  15 12 11 10 9,2 12 
Eläke-Tapiola 8,1 9,3 10,5 12,1 12,5 12,9 
KEVA  8 8 7 7 8 10,3 
Eläke-Fennia 12 12,6 11,6 11,4 11,4 14,1 
Etera  11 11 11 12 14,4 17,3 
Eläke-Veritas 20,2 19,4 18,4 18 15,7 21,6 

 

Taulukossa 9 on kuvattu eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten osuu-

det vuosina 2003-2008. Taulukosta nähdään, että kiinteistösijoitusten osuudet ovat pysy-

neet kohtuullisen vakaina. Vuoden 2008 osuudet ovat kaikilla nousseet. Nousu johtuu 

haasteellisista sijoitusmarkkinoista vuonna 2008, erityisesti osakesijoitusten arvoissa 

tapahtui merkittäviä arvonalennuksia, josta johtuen hitaammin reagoivien kiinteistösijoi-

tusten suhteelliset osuudet nousivat vuoden 2008 loppuun.  

Haastattelututkimuksen perusteella voidaan tiivistää seuraavat hyvät ominaisuudet suoril-

le kiinteistösijoituksille: 

– Eri sykli muiden sijoitusinstrumenttien kanssa 

– riskiä hajauttava ja pienentävä vaikutus koko salkulle 

– tasainen kassavirta 

– vakaa 

– likviditeetti kasvussa 

– inflaatio suojattu tuotto. 

 

Vastaavasti huonot ominaisuudet voidaan tiivistää seuraavasti: 

– Iso yksikkökoko 

– epälikvidi 

– raskas hoitaminen 

– erikoisosaamisen tarve 

– pitkä valmistelu sijoitusta tehtäessä sekä mahdollisesti pitkä prosessi 

– jakamattomuus. 
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Maantieteellinen jakauma on selvästi painottunut pääkaupunkiseudulle. Eläke-Tapiolalla 

pääkaupunkiseudun osuus oli 65,4 prosenttia, Eläke-Fennialla 87 prosenttia, Eteralla 100 

prosenttia, Varmalla 57 prosenttia ja Ilmarisella 86 prosenttia. Muita merkittäviä talous-

alueita ovat Tampere (Eläke-Tapiola 5,1 prosenttia, Eläke-Fennia 3 prosenttia, Varmalla 

9 ja Ilmarisella 2 prosenttia), Turku (Eläke-Tapiola 8,8 prosenttia, Eläke-Fennia 5 pro-

senttia, Varmalla 4 ja Ilmarisella 1 prosenttia), Kuopiossa Eläke-Tapiolalla ja Ilmarisella 

yksi prosentti, Oulussa Eläke-Tapiolalla 5 ja Ilmarisella 3 prosenttia.  
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Kuva 26. Eräiden eläkeyhtiöiden kiinteistösijoitusten maantieteellinen jakauma vuonna 2004 

Kiinteistösijoitusten rooli on hajauttaa riskiä, tuottaa tasaista tuottoa osakkeiden heilues-

sa, koko salkkua vakauttava elementti, kiinteistöillä on hyvä hajautusvaikutus ja kiinteis-

töistä on viime vuosina saatu keskimäärin parempaa tuottoa, kuin muilla instrumenteilla. 

Vuoden 2004 aikana alkoi välillinen kiinteistösijoittaminen institutionaalisten sijoittajien 

toimesta. Loppuvuoden aikana havaittiin, että kansainvälisesti välillinen kiinteistösijoit-

taminen kasvaa nopeasti. Välillisen kiinteistösijoittamisen kehittymistä haluttiin kartoittaa 

myös Suomessa, koska se on ilmiönä uusi ja se mahdollistaa mm. velkavivun käytön 

institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitustoiminnassa. Alkuvuoden aikana kartoitet-

tiin miten saadaan tehokkaasti ja luotettavasti selvitettyä kotimaisten sijoittajien aikomuk-

sia, jolloin päädyttiin tekemään kysely epäsuorasta kiinteistösijoittamisesta. 

5.3 Institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusjohdolle suunnattu 

kysely 

Institutionaalisille sijoittajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin kiinteistösijoitusten 

suhteellista osuutta, aikomuksia välillisen kiinteistösijoittamisen suhteen, sekä esteitä 

välilliseen kiinteistösijoittamiseen ja kiinteistösijoitusten allokointia ulkomaille. 
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Kyselyyn vastasi kuusi työeläkeyhtiön edustajaa, kaksi henkivakuutusyhtiön edustajaa, 

yksi vahinkovakuutusyhtiön edustaja sekä yksi ryhmään muu kuuluvan organisaation 

edustaja. Kyselylomake on liitteenä 2.  

Kyselyn keskeisin tavoite oli kartoittaan välillisen kiinteistösijoittamisen merkitystä ja 

kasvua lähitulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista neljällä organisaatiolla kiinteistöallo-

kaation oli 11 - 13 % kaikista sijoituksista, kolmella kiinteistösijoituksien osuus oli yli 16 

%, kahdella 5 – 7 % ja yhdellä 8 - 10 %. Kyselyssä kysyttiin mihin välillisen (epäsuoran) 

kiinteistösijoittamisen instrumentteihin aiotaan sijoittaa. Vastaajalla oli mahdollisuus 

vastata kaikkiin vaihtoehtoihin tässä kysymyksessä, vastauksia saatiin yhteensä 16.  

Kuvassa 27 nähdään sijoittajien vastaukset sijoitusaikomuksista kotimaassa. Neljä vastaa-

jaa aikoi sijoittaa Ky –muotoiseen kiinteistöpääomarahastoon ja neljä listattuihin REIT 

yhtiöihin, jos se olisi mahdollista. Kolme vastaajaa aikoi sijoittaa listaamattomiin REIT 

yhtiöihin, jos se olisi mahdollista. Kolme vastaajaa ei aikonut sijoittaa lainkaan epäsuoriin 

kiinteistösijoitusinstrumentteihin kotimaassa. Yksi vastaaja ei osannut sanoa kantaansa. 

 

 

Kuva 27. Institutionaalisten sijoittajien sijoitusaikomukset erilaisiin välillisen kiinteistösijoittami-

sen instrumentteihin 2005 

 

Kyselyllä kysyttiin arvioita sijoitusmäärästä kotimaisiin välillisen kiinteistösijoittamisen 

instrumentteihin. Arvio kotimaisiin epäsuoriin listaamattomiin kiinteistösijoitusinstru-

mentteihin sijoitettavasta määrästä vaihteli organisaatiokohtaisesti välillä 2-200 miljoonaa 

euroa, yhteensä aiotaan sijoittaa yli 500 miljoonaa euroa. 

Kyselyllä kysyttiin kotimaisten välillisten kiinteistösijoitusten osuutta kiinteistösijoituk-

sista. Organisaatiokohtainen allokaatio osuus kiinteistösijoituksista vaihteli välillä 3-30%. 

Kaikkien vastausten keskiarvo oli 13,6 %.  
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Vastausten mukainen ajankohta sijoituksille tulisi olemaan neljälle vastaajalle vuodet 

2005 tai 2006, yhdelle vastaajalle 2006 - 2009 ja yhdelle ennen vuotta 2010. Neljä vastaa-

jaa ei vastannut tähän kysymykseen. 

Kyselyn tekohetkellä vakavaraisuussäännökset eivät vielä olleet uudistuneet. Kyselyssä 

kysyttiin suurimpia esteitä sijoittaa kotimaisiin välillisen kiinteistösijoittamisen instru-

mentteihin. Vastauksena saatiin seuraavat tekijät: 

– Vakavaraisuussäännökset 

– katekelpoisuus 

– sopivien vaihtoehtojen puute 

– veroneutraalisuuden puute 

– ky- malleissa hallitsemattomuus ja huono läpinäkyvyys 

– hajautushyödyn saavuttaminen kotimaassa kyseenalaista 

– velkavivutetun Ky:n lukeminen ankarimpaan riskiluokkaan. 

 

Kyselyssä kysyttiin aikomuksia sijoittaa ulkomaisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin. 

Tutkimusvastauksista nähdään, että kahdeksan aikoo sijoittaa johonkin instrumentteihin 

ulkomaille, kaksi vastaajaa ei osaa sanoa. Yhteensä vastauksia annettiin 22 tähän kysy-

mykseen. Viisi vastaajaa aikoo sijoittaa partnership eli lähinnä suomalaista kommandiit-

tiyhtiömuotoista rakennetta vastaavaan rakenteeseen ulkomaille, samoin kuin suljettuun 

listaamattomaan rahastoon. Viisi vastausta edustaa 23 %:ia annetuista vastauksista. Lis-

tattuihin REIT yhtiöihin aikoi sijoittaa neljä vastaajaa eli 18 %:ia vastauksista. Muihin 

rakenteisiin aikoo sijoittaa kolme vastaajaa eli 14 %:ia vastauksista. Muilla välillisen 

kiinteistösijoittamisen instrumenteilla tarkoitetaan rahastojen rahastoja eli fund of funds –

tyyppisiä kiinteistörahastoja. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa. Avoimiin listaamattomiin 

rahastoihin aikoi sijoittaa yksi vastaaja (4,5% vastauksista).  

Yhteensä ulkomaille aiottiin sijoittaa yli 650 miljoonaa euroa. Ulkomaisten välillisten 

kiinteistösijoitusten osuudeksi arvioitiin 7 – 25 % organisaatiosta riippuen. Ulkomaisten 

välillisten kiinteistösijoitusten keskiarvoksi saatiin 14,3 % kaikista kiinteistösijoituksista.  

Kyselyn keskeisimpiä tuloksia oli välillisten ulkomaisten kiinteistösijoitusten muutos 

seuraavan viiden vuoden aikana. Kyselyn suoritus hetkellä kahdeksalla vastaajalla oli alle 

2% välillisissä kiinteistösijoituksissa ulkomailla, joista suurimmalla osalla ei ollut lain-

kaan välillisiä sijoituksia ulkomailla. Kysyttäessä arviota seuraavan viiden vuoden kehi-
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tyksestä kahdeksan vastaajaa arvioi, että ulkomaisten välillisten kiinteistösijoitusten osuus 

on yli 10 % kaikista kiinteistösijoituksista. Yksi vastaaja arvioi ulkomaisten välillisten 

kiinteistösijoitusten olevan 2 - 5 % ja yksi 6 – 10 %.  

 

 

Kuva 28. Ulkomaisten kiinteistösijoitusten osuus vuonna 2005 ja arvio vuodesta 2010 

Suurimmiksi esteiksi sijoittaa ulkomaisiin välillisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin 

koettiin seuraava tekijät: 

– yhteistyökumppaneiden / managerien puute 

– kehittymättömät markkinat 

– rahaston ja sen riskien analysoinnissa iso työ 

– vakavaraisuussäännökset 

– resurssipula ja tietämättömyys. 

 

Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat aikovat sijoittaa epäsuoriin kiinteistösijoituksiin 

varsin nopealla aikataululla ja suhteellisesti paljon kiinteistöallokaatiosta seuraavan kah-

den vuoden aikana. Vakavaraisuussäännökset (epäsuorien kiinteistösijoitusten rinnastet-

tavuus), läpinäkyvyys, verotuskohtelu sekä sopivien vaihtoehtojen puute suurimpina es-

teinä epäsuorille kiinteistösijoituksille. 
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Taulukko 10: Eräiden institutionaalisten sijoittajien sijoitusallokaatioita 31.12.2008. 
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Varma 24 585 15,3 3 761,51 13,2 3 245 2,1 516 
Ilmarinen  20 872 12 2 504,64 10 2 087 2 417 
Eläke-Tapiola 7 299 12,9 941,57 10,9 796 2 146 
KEVA  19 968 10,3 2 056,70 8,6 1 717 1,7 339 
Eläke-Fennia 5 468 14,1 770,99 11,8 645 2,3 126 
Etera  4 918 17,3 850,81 14,4 708 2,9 143 
Eläke-Veritas 1 642 21,6 354,67 18,8 309 2,8 46 
VER 10 359 3,3 341,85 0 0 3,3 342 

 

Taulukosta 10 nähdään eräiden institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkun koko 

31.12.2008 (miljoonaa euroa), kaikkien kiinteistösijoitusten suhteellinen osuus kaikista 

sijoituksista, kiinteistösijoitusten määrä, suorien kiinteistösijoitusten suhteellinen osuus 

kaikista sijoituksista, suorien kiinteistösijoitusten määrä sekä välillisten kiinteistösijoitus-

ten suhteellinen osuus kaikista sijoituksista sekä niiden määrä euroina.  

5.4 Haastattelun työeläkeyhtiöiden sijoitusjohdolle  

Haastattelut suoritettiin keväällä 2005 teemahaastatteluina. Haastateltavina olivat sijoitus-

johtajat, Varma, Ilmarinen ja Eläke – Tapiola työeläkeyhtiöistä sekä Eläke – Fenniasta 

kiinteistösijoitusjohtaja sekä Eläke – Veritaksesta kiinteistöjohtaja. Haastattelukysymyk-

set ovat liitteenä 3.  

Kyselyn keskeisin tavoite oli syventää näkemystä välillisen kiinteistösijoittamisen kehi-

tyksestä sekä yleisesti työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tilasta. 

Yleisesti työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan haasteena nähtiin koko sijoitustoiminnan 

rakenteen kehittäminen. Pidemmällä aikavälillä on oleellista ottaa hieman enemmän ris-

kiä, jotta voidaan saavuttaa työeläkevaroille asetetut tuottovaatimukset.  

Suurimmat haasteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa 
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Työeläkeyhtiö A:n sijoitusjohtajan mukaan yksi haaste on, että sijoitustuottotavoitteet 

ymmärretään maksajaosapuolten ja julkisen vallan taholta oikein. Tämä kysymys pitää 

miettiä riittävällä valmistelulla ja varmistaa pitkällä aikavälillä riittävät tuotot säännöstöä 

kehittämällä. Työeläkeyhtiö B:n edustajan mukaan ehdottomasti suurin haaste on tuotto-

jen metsästäminen ja niiden kokonaistuottotason pitäminen hyvänä sekä tällä hetkellä että 

10 vuoden aikana. Työeläkeyhtiö B:n edustajan mukaan heille on kerrottu, että laskupe-

rustekorko on liian alhainen. Samanaikaisesti pitäisi saadan varmaa tuottoa.  

Työeläkeyhtiö C:n pitää haasteena tuottovaatimuksen korkeaa tasoa (laskuperustekorko 

4,75%) markkintilanteessa, jossa on sekä koron nousuriski että osakkeiden pudotusriski. 

C.n edustaja toteaa, että vanhoilla sijoitusinstrumenteilla niitä ei saavuteta 

Edelleen työeläkeyhtiö C:n edustajan mukaan kiinteistösijoittaminen siirtyy aivan toiseen 

sfääriin, kun isot yhtiöt ovat ulkoistaneet kiinteistöliiketoimintansa, mikä ei tarkoittanut 

sitä, että se menisi yhtään paremmin kuin ennen. Kiinteistösijoittamisen fokus pitää saada 

osaamiseen, oikeiden sijoituspaikkojen löytämiseen, oikeaan allokaatioon, oikeaan ohja-

ukseen ja ajoitukseen. Myös työeläkeyhtiö B:n edustaja näkee myös suurena haasteena 

osaavan henkilöstön pitämisen Suomessa. 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana haasteiden uskotaan olevan osittain samantyyp-

pisiä kuin nyt, mutta uusiakin on tulossa. Työeläkeyhtiö A:n edustaja näkee toimintakehi-

kon hahmottamisen ja siihen liittyvien sijoitusmenetelmien kehittämisen niin, että pysty-

tään riski/tuotto –suhdetta optimoimaan niin, että ei sijoiteta liian pienellä riskillä, jolloin 

tuotto jää vähäiseksi. Ylisuuria riskejä pitää ehdottomasti välttää.  

Työeläkeyhtiö D:n edustaja uskoo, että vaatimukset varmasti nousevat. Hän näkee myös, 

että eläkerahastot alkavat purkautua, jolloin nettosijoitus voi olla jopa negatiivinen. Pit-

källä aikavälillä haasteena on Suomen talouden kehitys. Sijoitusten säilyttäminen Suo-

messa on kansantaloudellinen haaste, eikä se ole ainoastaan eläkelaitosten käsissä. 

Työeläkeyhtiö C:n edustaja näkee haasteena Suomen eli suomalaisten yritysten pärjäämi-

sen maailmalla. Eläkeyhtiöt ovat kiinni Suomessa ja vastuullisina maksajina, joka tarkoit-

taa sitä, että Suomessakin pitää voida hyvin. Yhtiön C edustaja ottaa esiin myös uhkaku-

via. Keskustelu siitä, että työeläkevaroilla pitäisi ylläpitää työllisyyttä ja sitä, että työelä-

kevaroilla pitäisi rahoitta valtion infrastruktuuria. Infrastruktuurin rahoituksesta C:n edus-

taja toteaa: ”Onhan se hieno ajatus muuten, mutta siinä mennään taas keksimään ikiliik-

kujaa. Se on maksettava. Silloin on sama kuin valtio ottaisi velkaa. Ei eläkerahat ole tar-

koitettu laitettavaksi teihin, joita ei voida myydä myöhemmin, aina on maksettava tuotto. 

Voidaanhan me ehkä ulkomaille, joskus myydä ne tiet, mutta se tarkoittaa sitä, että ve-
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ronmaksajat maksaa sen pääoman tuoton, se ei ole yhtään eri asia, kun valtio ottaisi vel-

kaa ja tekisi ne tiet. Ajatellaan nyt, jos laitetaan lakisääteiset maksut eläkeyhtiöille ja ote-

taan ne tien rakennukseen. Kansantaloutta se ei kyllä kehitä.” 

Suomen maariski eri sijoituslajeissa 

Kiinteistöt 

Työeläkeyhtiö B:n edustajan mukaan Suomi riski on ylisuuri kiinteistösijoituksissa. Työ-

eläkeyhtiö A:n edustajan mukaan kiinteistösijoitukset ovat olleet paljolti kotimaisessa 

omistuksessa. Suomalaiset eivät ole juuri ulkomaille kiinteistöihin sijoittaneet niin siinä 

on ollut se seikka, joka on ilmplisiittesti tarkoittanut suomalaisten kiinteistöjen ostamista, 

kun on sijoittanut kiinteistöihin. A:n mukaan keskeisillä alueilla ulkomaiset sijoittaja ovat 

tulleet markkinoille ja ostaneet omalta kannaltaan kiinnostavia kiinteistöjä. Tämä on pa-

rantanut likviditeettiä, mikä on ollut ratkaisevaa, koska jos ostaa kiinteistön niin sen saa 

tarvittaessa myydyksikin. Meillä on moneen suuntaan kehittyviä alueita ja varsinaisia 

kasvukeskuksia ei ole hirveän montaa. Näillä alueilla näkyy kansainvälinen mielenkiinto 

(Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö A).  

Työeläkeyhtiö C:n edustaja toteaa Suomen maariskistä kiinteistöissä seuraavaa: ”Siinä 

voidaan sanoa, että ollaan niin naimisissa Suomen talouden kanssa. Se, että me ollaan 

lähdetty siinä tämmöisestä riskin hallinnasta ja jossain määrin myös hajautuksesta, että 

me valitaan tarkkaan kiinteistöt, jossa ollaan mukana. Vielä niin, että ne ovat sellaisia 

kiinteistöjä, jotka kansainvälisesti kiinnostaa. Jolloin maariski on pienempi. Mitä enem-

män menee tällaisiin tyypillisiin pikkukiinteistöihin, keskimääräisiin ja pieniin, sen 

enemmän ottaa maariskiä.” Lisäksi C:n edustaja kertoo, että yhtiössä on muodostettu 

kiinteistötyyppikohtaisia salkkuja.  

Työeläkeyhtiö D:n edustajan mukaan Suomen maariski on suurempi kuin Englannin. 

Suomessa 1990-luvun laman jälkeen kehitys on ollut melko stabiilia. Eurooppalaisittain 

katsottuna kiinteistöjen maariski on kohtuullisen hyvällä tasolla. 

Epäsuoran kiinteistösijoittamisen osalta maariskit nähtiin vuonna 2005 erittäin vähäisinä. 

Toisaalta sen vuoksi, että toiminta on vielä alussa eikä välillisiä kiinteistösijoituksia juuri 

vielä ole ja toisaalta siksi, että välillisiinkin kiinteistösijoituksiin liittyy enemmän paikka-

kuntariskiä, kuin maariskiä.  

Joukkovelkakirjalainat 

Työeläkeyhtiö A:n edustajan mukaan maariski joukkovelkakirjalainoissa on kadonnut. 

”Valtioiden lainat ovat EU-maissa melkein samalla tavalla hinnoiteltuja, ainakaan Suo-
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messa ei ole maariskiä siinä hinnoittelun perusteella arvioitavissa. Joillakin yrityksillä on 

liikkeelle laskettuja joukkolainoja, mutta niiden toiminta on kansainvälisesti hajautettua. 

Suomen 50 suurimmalla yrityksellä toiminta on 80 % ulkomailla. Eli maariskiä ei ole 

samalla tavalla kuin aikaisemmin” (Haastattelu, 2005, työeläkeyhtiö A). 

Työeläkeyhtiö B:n edustajan mukaan maariski joukkolainoissa on ennätyksellisen alhai-

nen. Alhainen Suomi-osuus liittyy kahteen seikkaan: 1) Suomen valtio ei ole laskenut 

paljoakaan uutta lainaa liikkeelle ja 2) suomalaiset yritykset eivät laske paljoa liikkeelle 

yrityslainoja joukkovelkakirjoina. Tämä tarkoittaa, että työeläkejärjestelmällä on valtava 

kriisivalmius, mikäli Suomessa joskus menisi huonommin. Silloin voidaan purkaa ulko-

maisia sijoituksia juuri joukkovelkakirjalainoissa ja lisätä esim. suomalaista lainaa. Sil-

loin kun rahaa muutenkin tulvii tänne, niin silloin institutionaalisten sijoittajien on turha 

sijoittaa. Suomen vaihtotase on ollut ylijäämäinen niin pitkään, että totta kai täällä onkin 

toteutunut likviditeetti toisella tavalla. (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö B).  

Työeläkeyhtiö C:n edustajan mukaan maariskiä ei enää ole. Suomen osuus joukkovelka-

kirjalainoissa on sen vuoksi suurempi, kun tunnetaan markkinat ja yritykset paremmin. 

Myöskään työeläkeyhtiö D:n edustaja ei näe Suomi riskiä verrattuna muihin markkinoi-

hin. 

Osakkeet 

Suurempi ero esimerkiksi Ruotsin osakkeisiin on se, että meillä on vain muutama todella 

likvidi osake. Nokian lisäksi on vain pari osaketta joilla voidaan tehdä muutaman kym-

menen miljoonan euron päivävaihtoa ja salkkua voidaan pyörittää jossain aikataulussa. 

Muiden osakkeiden osalta joudutaan varautumaan viikon - kuukauden aikaan, jos irtautuu 

tai noteeraa pörssiä häiritsemättä. Ruotsissa on huomattavasti isompi likviditeetti lavealla 

rintamalla. Siinä mielessä likviditeettiriski on huomioitava, meillä on hirveän kapea lik-

vidien yritysten kärki. Muutoin hinnoitteluperusteet ovat tulleet yhdenmukaisiksi. Jos 

katsotaan suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden hinnoittelua niin suurta systemaat-

tista eroa ei enää suomi-teeman vuoksi ole. (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö A).  

Työeläkeyhtiö B:n edustaja toteaa osakkeiden maariskin olevan Suomen osalta suuri, 

koska suomalaisissa osakkeissa on 40% osakesijoituksista. Edelleen B:n edustaja näkee 

riskejä kotimaisissa osakkeissa. Esimerkiksi työeläkeyhtiöt olivat aika lähellä pakko-

myyntiä toimintapääomarajojen vuoksi 2002-2003. Silloin oli lähellä, että jouduttiin 

myymään osakkeita. Edustaja ei usko, että kovin moni joutui myymään, mutta jos mark-

kinat olisi jatkaneet pudotusta 30%, niin olisi jouduttu oman riskinkantokyvyn turvaami-

seksi myymään osakkeita. Niin kenenkään ei olisi tarvinnut koskea suomalaisiin osakkei-



 93 

siin. Markkinoiden kapeuden vuoksi osakkeissa on suurempi markkinariski, kuin joukko-

velkakirjalainoissa. (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö B).  

Työeläkeyhtiö D:n edustaja näkee myös, että maariski on suurempi markkinakapeuden 

vuoksi. On muutamia suuria yrityksiä ja tiettyjä tekijöitä, jotka heilauttavat pörssiä. Pit-

kässä juoksussa pörssit tietysti korreloivat keskenään. C:n edustaja näkee, että Suomi 

paino on suurehko, koska siellä pystytään tekemään suurempia tuottoja osaamisen avulla, 

kuin globaaleissa rahastoissa.  

Kiinteistösijoitusten rooli sijoitussalkussa 

Työeläkeyhtiö E:n edustajan mukaan kiinteistösijoitusten roolista voidaan erottaa kolme 

tekijää: 

– hyvä tuotto ja salkun hajautus 

– alhainen korrelaatio osakesalkkuun 

– inflaatiosuoja. 

Työeläkeyhtiö A:n edustaja määrittelee kiinteistöjen rooli seuraavasti: ”Pitkän aikavälin 

tuoton kannalta tuotto-odotus sijoittuu joukkolainojen ja osakkeiden väliin. Jos ajatellaan, 

että joukkolainoissa on vaikkapa 4 tai 5% tuotto-odotus parin prosentin inflaation valli-

tessa, niin kiinteistöissä se voisi olla 1-1,5 % korkeampi. Osakkeissa siinä tilanteessa 

ehkä 3 % korkeampi.” 

Työeläkeyhtiö B:n edustaja näkee kiinteistöjen roolin luontevana ja hyvänä tasapainotta-

jana. Hyvin hajautettu kiinteistösalkku, tuo erittäin hyvää hajautushyötyä joukkovelkakir-

japainotteisille salkuille. Kiinteistöissä on potentiaalista inflaatioturvaa, jos sellainen päi-

vä tulee uudestaan, että inflaatiotaso nousee. Kokonaisuudessaan kiinteistöt ovat erittäin 

hyvä salkun osa. Mikäli kiinteistöt olisivat kokonaan arvopaperistettuja, jolloin niiden 

likviditeettiriski olisi pienempi niin niitä voisi olla huomattavasti enemmän salkussa, kuin 

nyt. Kiinteistöt ovat hyvä vaihtoehto pitkien vastuiden kattamisessa.  

Seuraavan viiden vuoden aikana kiinteistösijoitusten rooli on muuttumassa. C:n edustajan 

mukaan yhtiö on myymässä pientä kantaansa ja menevät välillisiin. Jos suoria ostetaan 

lisää niin jotain suoria vastaavasti myydään.  

Työeläkeyhtiö B:n edustaja toteaa roolista ja sen muutoksesta seuraavaa: ” Meillä viiden 

vuoden kuluttua, noin puolet suoria ja noin puolet epäsuoria. Siitä epäsuoran puolesta 

noin puolet on kotimaassa ja puolet ulkomailla.” B:n edustajan mukaan sektori- ja alue-
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kohtaiset kiinteistörahastot ovat tulevaisuudessa Suomessa. Oleellista hänen mukaansa 

olisi saada myös ulkomaiset sijoittajat mukaan näihin rahastoihin.  

Työeläkeyhtiö A:n edustajan mukaan kiinteistösijoitukset kansainvälistyvät nopeasti. 

Ymmärrys välillisistä kiinteistösijoitusinstrumenteista kasvaa. Kiinteistösijoitusten koko-

naismäärä kasvaa, mutta kasvu ei esiinny hänen mukaansa suorien kiinteistösijoitusten 

puolella. Kiinteistöallokaatio on hänen mukaansa nykyinen tai vähän korkeampi viiden 

vuoden päästä.  

 Kiinteistösijoitusten uskotaan absoluuttisesti kasvavan vuoteen 2010 mennessä. Kasvu 

painottuu epäsuoriin kiinteistösijoituksiin. Työeläkeyhtiö E:n edustajan mukaan kasvu on 

noin 50%.  

Vuonna 2005 haastateltavat uskoivat, että vuoden 2006 alusta voimaan astuneista vakava-

raisuussäännöksissä saadaan selvyyttä välillisen kiinteistösijoittamisen riskiluokitteluun.  

Työeläkeyhtiö C:n edustajan mukaan he voisivat siirtää kaikki suoran omistukset välilli-

siksi kymmenen vuoden aikavälillä. Työeläkeyhtiö B aikoo käyttää suorien kiinteistöjen 

myynneistä saatuja rahoja välilliseen kiinteistösijoittamiseen. Eläkemaksuista sijoitustoi-

mintaan tulevaa rahaa käytetään kiinteistörahastojen ostamiseen. Työeläkeyhtiö A:n edus-

tajan mukaan yhtiö ei siirrä suoria kiinteistöomistuksia välillisiksi. Kasvu tulee hänen 

mukaansa uusista sijoituksista välillisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin. Työeläkeyhtiö 

D:n edustajan mukaan he aikovat siirtää noin 20 % suorista epäsuoriin. Työeläkeyhtiö E:n 

edustajan mukaan suoria ei muuteta välillisiksi vaan lisäys tehdään välillisiin uudella 

rahalla. 

Välillisen kiinteistösijoittamisen hyödyt 

Hyödyt kotimaassa 

Yksi epäsuoran kiinteistösijoittamisen tavoite on päästä hyödyntämään matalien korkojen 

mahdollistamaa velkavipua, jota ei voida suorissa kiinteistösijoituksissa hyödyntää. Käy-

täntö on osoittanut, että kun velkavipua käytetään kohtuullisesti niin se toimii hyvin. 

Kiinteistörahastosijoittamisen voi rinnastaa tavalliseen pääomarahastosijoittamiseen, 

jossa on tavallista se, että velkaa on 2-3 kertaa oman pääoman määrä. Jos tilanne kehittyy 

hyvin niin lisätuotto on melkoinen verrattuna suoraan kiinteistösijoittamiseen. Toki kriisi-

tilanteessa tulee ottaa huomioon, että velkavipurakenne voi aiheuttaa hyvinkin pahoja 

ylilyöntejä. (Haastattelu, 2005, työeläkeyhtiö A).  

Työeläkeyhtiö B:n edustaja korostaa asiantuntemuksen ostamista kiinteistörahastojen 

kautta tietyille erikoissektoreille, jota tällä hetkellä työeläkeyhtiöissä ole. Osaamisen puu-
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te aiheuttaa sen, että ali-investoidaan tietyille sektoreille. Erityisesti B:n edustaja uskoo, 

että asuntorahastoja syntyy, jossa voi jatkossa olla kaikki yhtiön asuntosijoitukset.  

Ammattimainen organisaatio, ikään kuin omistajan organisaatio, ammattitaito kehittyisi 

juuri siihen tuotteeseen, sen estää sen, että suorissa on niin suuri veroetu, että meidän ei 

kannata lähteä epäsuoriin. Koska pelkällä verolla me kasvatettaisi organisaatio moninker-

taiseksi nykyisestä . (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö C) 

Työeläkeyhtiö D.n edustajan mukaan epäsuorien sijoitusten kautta voidaan saavuttaa 

rajattua hyötyä kotimaassa. Työeläkeyhtiö E:n edustajan mukaan hyötynä on parempi 

likviditeetti .  

 

 

Hyödyt Euroopassa ja globaalisti 

Välilliset kiinteistösijoitukset nähdään ainoana tapana sijoittaa ulkomaille kiinteistöihin. 

Euroopassa voidaan hajauttaa sellaisille kiinteistömarkkinoille, joita ei tunneta. Rahasto-

jen kautta sijoittaessa kohderiski muuttuu manageri- ja porftolioriskiksi.  

Hajautus, likviditeetti, mahdollisuus korkeampaan tuottoon ovat syitä miksi Eurooppaan 

kannattaa sijoittaa kiinteistörahastojen kautta.  

Välillisen kiinteistösijoittamisen rooli yhtiöissä vuosina 2005, 2010 ja 2015 

Vuonna 2005 välillisen kiinteistösijoittamisen rooli voidaan esittää seuraavasti: 

– on alkanut (työeläkeyhtiö A) 

– 2,5 -3 % (työeläkeyhtiö B) 

– sijoitetaan 10 – 40 miljoonaa vuonna 2005 (työeläkeyhtiö C) 

– ensimmäinen sijoitus aiotaan tehdä, kokeileva rooli (työeläkeyhtiö D) 

– vähäinen (työeläkeyhtiö E). 

 

Vuonna 2010 uskotaan välillisen kiinteistösijoittamisen roolin olevan suuri (työeläkeyhtiö 

E). Työeläkeyhtiö D:n edustaja uskoo, että 20 % sijoituksista on välillisissä. Työeläkeyh-

tiö C:n edustaja uskoo, että 30% kiinteistösijoituksista on välillisissä, joista puolet Suo-
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messa ja puolet Euroopassa. B:n edustajan mukaan heillä on toivottavasti 15% välillisis-

sä. Työeläkeyhtiö A:n edustaja ei vastannut tähän kysymykseen. 

Vuonna 2015 uskotaan välillisten kiinteistösijoitusten olevan yhä merkittävämmässä roo-

lissa. Kolmen vastaajan arviot vaihtelivat siten, että välillisten osuus kiinteistösijoituksis-

ta olisi 25, (työeläkeyhtiö B), 30% /(työeläkeyhtiö D) ja 70 % (työeläkeyhtiö C). Työelä-

keyhtiö E:n edustaja antoi sanallisen arvion ja pitää merkitystä suurena. Yksi edustaja ei 

vastannut kysymykseen.  

Välillisen (epäsuoran) kiinteistösijoittamisen riskeistä ja niiden hallinnasta 

Velkavivun kautta tulevat riskit moninkertaistavat kiinteistösijoittamisen riskit. Huonoon 

aikaan ostettu rahasto-osuus voi johtaa siihen, että ei saada tuottoa lainkaan, jolloin on-

gelmat kertaantuvat ja sitten, kun on velkavipu käytössä niin ongelmat myös näkyvät. 

(Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö A).  

Ongelmaksi voi muodostua se, että uskotaan ulkomailta saatavaan korkeampaan tuottoon. 

Riskinä on myös se, että sijoitetaan liikaa yksittäisiin kohteisiin (rahastoihin). Välillinen 

kiinteistösijoitus seuraa herkemmin markkinahintaa. (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiö B 

Listaamattomissa rahastoissa on riskinä se, että sijoitetaan rahaa ennen kuin rahastolla on 

kiinteistöjä. Listattujen kiinteistösijoitusinstrumenttien ongelma lähinnä se, että siihen 

tulee tämä volatiliteetti päälle. Meidän allokaatiossa kiinteistöt täytyy pitää sellaisena 

hyvin tasaavana, ei volatiliteettiä kasvattavana, vaan nimenomaan päinvastoin. Negatiivi-

nen korrelaatio antaa sitä tuottopohjaa, kun pörssi heilahtelee. (Haastattelut 2005, työelä-

keyhtiö C). 

Työeläkeyhtiö D:n edustaja näkee seuraavat riskit:  

– Rakennuksen fyysinen kunto 

– hallinnointiriski 

– valtakirjat 

– likviditeetti riski on faktinen 

– korkoriski. 

 

Työeläkeyhtiö E:n edustaja seuraavat riskit: 

– Exit riskit 



 97 

– manageriin liittyvät riskit ( henkilöt) 

– likviditeettiriski listaamattomissa 

– läpinäkyvyyteen liittyvät riskit 

– suoran kontrollin puute 

– kustannukset. 

 

Välillisten kiinteistösijoitusten riskienhallinnasta keskeistä on, että rahastoyhtiöllä on 

analyysi eri tilanteisiin varautumisesta. Lisäksi oma analyysi kehitystrendeistä on tärkeä. 

Hajautus ja ajoitus ovat olennaisia tekijöitä. Toki rahaston managerin valinnat kohteiden 

osalta ja tietysti rahaston strategian mukaiset kiinteistötyyppivalinnan pitää arvioida. 

(Haastattelu 2005, työeläkeyhtiö A) 

Työeläkeyhtiö B:n edustaja näkee, että riskit voidaan hallita maltilla. Kohdekohtaisista 

riskeistä pitää pyrkiä alueellisille riskeille. Ulkopuolelta ostetut arviointipalvelut ovat 

tärkeitä ja lisäksi pitää rakentaa omaa osaamista kiinteistörahastojen arviointiin ja etsitä 

kumppanit keiden kanssa osataan arvioida rahastoja. Lähtökohtaisesti ei voi olettaa, että 

ulkomailta rahasoista saa parempaa tuottoa kuin Suomestakaan.  

Läpinäkyvä, juridisesti selkeä ja likvidi malli yhden maan sisällä eli REIT –malli on paras 

hallinnollinen malli välilliseen kiinteistösijoittamiseen. Tällä hetkellä Euroopan tasolla 

REIT –mallit toimivat vain maiden sisällä. Eri maiden väliset verosopimukset ja rahan 

käsittely eri maiden lakien mukaan tekee niistä hallinnollisesti erittäin raskaita. (Haastat-

telu, työeläkeyhtiö C) 

Riittävän läpinäkyvä toimintamalli hyvän raportoinnin kanssa on hyvä riskienhallinnan 

kannalta. Pienet osuudet voivat olla riski, jos likviditeetti on huonoa. (Haastattelu, työelä-

keyhtiö D)  

Työeläkeyhtiö D:n edustajan mukaan riskit voidaan hallita huolellisella managerin valin-

nalla, sopimusjuridiikan huolellisella läpikäynnillä ja eri pituisilla maturiteeteilla.  

Haastatteluissa tuotiin esiin erilaiset kiinteistöpääomarahastojen kehitysmahdollisuudet. 

Mahdollisia tapoja sijoittaa välillisesti ovat sijoitukset sopiviin kiinteistörahastoihin sekä 

omien rahastojen perustaminen. Lisäksi yleisesti voidaan sanoa, että erilaisia vaihtoehtoja 

on runsaasti tarjolla.  

Kiinteistösijoitusten purkamiseen ei ole lähivuosina tarvetta 
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Yleisesti haastattelutulosten perusteella voidaan todeta, että kiinteistösijoitusten purkami-

seen ei ole tarvetta. Eläkerahastoja kasvatetaan vielä yli kymmenen vuotta ja sen jälkeen 

niiden tuottoja käytetään eläkkeiden maksamiseen. Kiinteistösijoitusten likviditeettiä ei 

tarvita sen vuoksi, että niitä olisi realisoitava eläkkeiden maksamista varten. Kiinteistösi-

joituksilta edellytetään likviditeettiä sen vuoksi, että niillä on arvoa. Likviditeetti pitää 

säilyttää ja siksi kiinteistösijoitusten pitää olla sellaisia, että ne ovat myytävissä jollakin 

aikavälillä. 

Uudistuvalle vakavaraisuuskehikolle koettiin tärkeimmäksi se, että se mahdollistaa 

riskin lisäämisen ja siten tuottovaatimusten mukaiseen tuottoon on paremmat mahdolli-

suudet päästä. Säännösten pitää sallia järkevä sijoitustoiminta, jonka allokaatiotasoja voi-

daan muuttaa markkinatilanteen mukaisesti. Nykyinen (2005) kehikko ohjaa tiettyyn 

allokaatioon, joka ei välttämättä ole järkevä. Vanhassa kehikossa oli seitsemän eri riski-

luokkaa, joihin eri sijoitusinstrumentit sijoitettiin, mutta niiden määritykset olivat koh-

tuullisen tiukat. Vakavaraisuuskehikossa oli paljon erikoisia kohtia, jotka piti saada kor-

jattua. Uusi vakavaraisuussäännöstö tuli voimaan vuonna 2006. Sen mukaisesti kiinteis-

töpääomarahaston riskitasoa voidaan luokitella yhtiössä ja sen mukaisesti laskea toimin-

tapääomavaatimus. Tärkeänä uudistuksena vakavaraisuuskehikossa välilliset kiinteistösi-

joitukset voidaan arvioida samassa riskiluokassa, kuin suoratkin kiinteistösijoitukset. 

Vanhassa kehikossa välilliset kiinteistösijoitukset luokiteltiin ankarimpaan riskiluokkaan.  

 

5.5 Kysely Eläkesäätiöyhdistys ESY ry.:n jäsenille 

Kysely lähetettiin kaikille Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenille, joita on 40. Kyselyyn saatiin 

24 vastausta. Vastaajista 46%:lla eläkelaitoksessa oli vakuutettuja alle 2500 henkilöä, 

29% 2500 – 4999 henkilöä, 21 % 5000 – 10 000 henkilöä ja 4 %.lla yli 10 000 henkilöä.  

Sijoitussalkun koko oli 33% vastaajien edustamista organisaatioista yli 400 miljoonaa 

euroa, 13 % 200 – 400 miljoonaa euroa, 17% 100 – 199 miljoonaa euroa ja 38 % alle 100 

miljoonaa euroa. Kiinteistösijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli 21 % vastaukissa 0-

5%, 17% vastauksissa 6-10%, 17% vastauksissa 11-15%, 8% vastauksissa 16-20%, 8% 

vastauksissa 21-25% ja 29% vastauksissa yli 25 %.  
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Kuva 29. Kiinteistösijoitusten osuus sijoituksista eläkesäätiöissä ja -kassoissa 

Kyselyn keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että kansainvälisesti tarkasteltuna kes-

kimäärin korkea kiinteistöallokaatio. Eläkesäätiöillä ja –kassoilla jopa yli 20 %, kun Eu-

roopassa yleisesti 5-8% ja eläkeyhtiöillä Suomessa keskimäärin 11-12%. Päätrendinä on 

nykyisen allokaation säilyttäminen. Vastaajista 50% säilyttää nykyisen allokaationa, 25% 

vähentää, 17% vastaajista lisää jonkin verran. Tällä hetkellä kiinteistösijoitukset ovat 

pääasiallisesti suorissa sijoituksissa ja kotimaassa. 

Kiinteistösijoitusten tärkeimmät ominaisuudet ovat tärkeysjärjestyksessä vakaa tuotto, 

hajauttaminen eri omaisuusluokkiin, alhainen korrelaatio, kiinteistöjen strategisesti tärkeä 

asema pitkällä aikavälillä, kiinteistöjen hyvä suoja inflaatiota vastaan sekä alhainen vola-

tiliteetti.  

 

Kuva 30. Kiinteistösijoitusten tärkeimmät ominaisuudet 

 

Kyselyn tuloksista voidaan vetää seuraavat johtopäätökset: 
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– Epäsuorien kiinteistösijoitusten määrä kiinteistöallokaatioista tulee lisääntymään 
sekä Suomessa että ulkomailla seuraavan kolmen vuoden aikana merkittävästi. 

– Suorat kiinteistösijoitukset ovat jatkossakin keskeisin osa kiinteistöallokaatioita. 

– Sijoitukset ulkomaille tehdään vain epäsuorien sijoitusinstrumenttien kautta. 

– Toimiva kiinteistörahastolaki lisäisi kiinnostusta epäsuoriin instrumentteihin 
Suomessa (13% voisi jopa pääosin korvata suorat omistukset rahastoilla). 

– Valtakunnallinen ja tiettyyn kiinteistötyyppiin sijoittava rahasto on kiinnostavin. 

– Liiketilat ovat kiinteistötyyppinä kiinnostavin sijoituskohde. 

 

Eri kiinteistötyyppeihin kohdistuvia muutoksia voidaan kuvailla seuraavasti kyselyn tu-

losten mukaan. Toimistokiinteistöihin kohdistuu jonkin verran lisäystä, mutta valtaosa 

(38%) aikoo säilyttää niiden osuuden nykyisellä tasolla seuraavan kolmen vuoden aikana. 

25% vastauksista niitä ei omisteta nyt eikä aiota omistaa jatkossa. Liiketiloja lisätään niin 

ikään jonkin verran, mutta valtaosa (42%) aikoo säilyttää omistuksen nykyisellä tasolla. 

25% vastauksista niitä ei omisteta nyt eikä aiota omistaa jatkossa. Teollisuus- ja varastoti-

loihin kohdistuu lisäystä 17% vastauksista, mutta 46% vastauksista niitä ei omisteta nyt 

eikä aiota omistaa jatkossa. Asuntojen kohdalla niitä aiotaan vähentää enemmän kuin 

lisätä, mutta valtaosa (38%) aikoo säilyttää ne nykyisellä tasolla. 21% vastauksista niitä ei 

omisteta nyt eikä aiota omistaa jatkossa. Julkisiin kiinteistöihin ei kohdistu juuri lainkaan 

kiinnostusta. 88% vastauksista niitä ei omisteta nyt eikä aiota omistaa jatkossa.  

Kysely vahvistaa kiinteistösijoitusten hajautuksen ulkomaille 

Kyselyn vastauksista ilmenee, että osa aikoo sijoittaa ainoastaan välillisesti kiinteistöihin, 

mutta suurimmalla osalla suorien kiinteistösijoitusten osuus säilyy 80 – 100% tasolla 

seuraavan kolmen vuoden aikana. Välillisten kiinteistösijoitusten osuus aiotaan kasvattaa 

5-20% tasoon kolmen vuoden aikana. Suurin osa välillisistä kiinteistösijoituksista tehdään 

ulkomaille.  

Suomessa valtakunnallisesti tiettyyn kiinteistötyyppiin keskittyvä kiinteistörahasto olisi 

suosituin vaihtoehto (50% vastauksista). Toiseksi suosituin olisi valtakunnallinen kiin-

teistörahasto (29%). Kolmanneksi suosituin alueellinen kiinteistörahasto, jossa on tietyn 

tyyppisiä kiinteistöjä (13%). Alueellinen kiinteistörahasto olisi myös hyvä vaihtoehto 

(8%). 29% ei osannut sanoa tai ei vastannut kysymykseen.  
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Kuva 31. Sijoitushalukkuus rahastotyypeittäin 

 

5.6 Haastattelut valituille eläkesäätiöiden ja –kassojen kiinteistöjohta-

jille tai vastaavassa asemassa oleville henkilöille 

Tällä haastattelukierroksella haastateltiin Valion eläkekassan, Yleisradion eläkesäätiön, 

Apteekkien eläkekassan ja Osuuspankin vakuutusyhteisön edustajat. Seuraavassa em. 

tahot on koodattu satunnaisesti kirjaimilla E, F, G ja H.  

Kysymykseen: Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet työeläkekassojen ja -

säätiöiden sijoitustoiminnalle tällä hetkellä? saatiin seuraavia vastauksia.  

Rahaa on, mutta ostettavaa ei, jolloin haasteena on löytää tuottoisat sijoituskohteet ja 

hajauttaa sijoitukset tehokkaasti (Eläkekassa tai –säätiö, E). Tavoitteen on saada kyllin 

paljon tuottoisia sijoituksia aikaiseksi. Kiinteistöjen kannalta uusien tuottavien sijoitus-

kohteiden löytäminen on haasteellista. Myynnissä olevia kiinteistöjä emme saa, koska 

emme voi kilpailla (velkavivutettujen) sijoittajien kanssa, jotka voivat käyttää velkapää-

omaa kiinteistön rahoittamisessa. Toisaalta se on myös mahdollisuus, jos nyt luopuu jos-

takin kohteesta. (Eläkekassa tai –säätiö, F). 

Olisi tärkeää saada yhteismitallisiksi eläkekassat, -säätiöt ja -yhtiöt. Nythän näitä kohdel-

laan eri tavalla. (Eläkekassa tai –säätiö, G). Tuottavien kohteiden löytäminen on suurin 

haaste. Kilpailun kiristyminen on selvää. Tarvitaan myös uusia tuotteita, jolloin pitää 

perehtyä uudenlaisiin sijoitusinstrumentteihin, joista yhtenä esimerkkinä ovat epäsuorat 

kiinteistösijoitukset tai oikeastaan muut kuin suorat kiinteistösijoitukset. Ensin pitää saa-

da selville, mistä on kysymys. Turvaavuus on tietysti pidettävä kokoajan mielessä. (Elä-

kekassa tai –säätiö, H). 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana haasteina nähtiin: Kasvavat rahastot tuovat sijoitet-

tavaa rahaa yhä enemmän, hyvien kohteiden saaminen salkkuun on vaikeata, kansainvä-
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listen sijoitusten hallinta, kansainvälistyvä sijoitustoiminta ja verkottumisesta saatava 

hyöty. Osakesijoituksista valtaosa on ulkomailla. Suomessa pitäisi olla joku taho, joka 

palvelisi eläkesäätiöiden ja kassojen sijoitustoimintaa. Eräs kysymys on suorien kiinteis-

tösijoitusten tila tulevaisuudessa, pikku hiljaa salkut muokkautunevat siihen muotoon, 

että ne ovat rahastomuotoisia tai joitain muita vastaavia ratkaisuja, ei-suoran muotoisia.  

(Haastattelut, eläkekassat ja –säätiöt, E,F , G ja H). 

Kiinteistöjen rooli sijoitussalkussa 

Kiinteistösijoitukset tuottavat vakaata kassavirtaa. Nykyisillä kiinteistöhinnoilla ei var-

maankaan tulla ostamaan valmiita kiinteistöjä eli tehdään myös kiinteistökehitystä. Meillä 

on siis pelivaraa eikä tarvitse näillä hinnoilla etsiä väkisin ostettavaa vaan voidaan neuvo-

tella asiakkaan ja/tai rakennusliikkeen kanssa. Silloin meillä on mahdollisuuksia päästä 

ainakin vähän parempiin tuottoihin. (Eläkekassa tai –säätiö, E). 

Kiinteistöissä on 20% allokaatio salkusta. Sijoituksena niistä tulee tasainen tuotto, joka 

tasapainottaa muita instrumentteja. (Eläkekassa tai –säätiö, B). Kiinteistösijoitukset tasa-

painottavat salkkua, ja voidaan ennakoida (laskea) tuoton varaan, että saadaan 7%:n tuot-

to, kun osakkeissa se voi olla -7 tai +30%. Jatkossakin on tarkoitus pitää 25% kiinteistöis-

sä. (Eläkekassa tai –säätiö, C) Kiinteistöjen rooli on merkittävä, nyt 30% sijoituksista.. Ne 

hajauttavat hyvin muita sijoituksia. Korrelaatio on heikko, tuotot ovat olleet pitkällä aika-

välillä kelvollisia, pörssin hulluina vuosian kiinteistöt eivät pystyneet tuotoilla kilpaile-

maan, silloinkin ne tuottivat tasaista perustuottovaateen ylittävää tuottoa. Pörssien huo-

noina vuosina, jos eivät nyt kiinteistöt ihan yksinään pelasta tulosta, niin niillä on merkit-

tävä rooli kokonaistuoton muodostuksessa. (Eläkekassa tai –säätiö, H). 

Kysymykseen ”Kuinka työnantajayrityksen/-yritysten strategia vaikuttaa kiinteistösijoi-

tuksiinne ” saatiin seuraavia vastauksia. Kyllä se voi vaikuttaa, tehdään yhteistyötä. Heil-

lehän me tätä työtä tehdään. Jos heillä on tarvetta tiloille ja he etsivät rahoittajaa niin 

olemme mukana keskusteluissa. (Eläkekassa tai –säätiö, A) Ei vaikuta millään tavalla. Eli 

emme omista B:n työnantajayrityksen toimitilakiinteistöjä. Työnantajayrityksen toiminto-

ja ajatellen, niistä johtuvaa kiinteistöriskiä ei kassassa ole. (Eläkekassa tai –säätiö, B) 

Meidän työnantajayrityksestä ei ohjata kiinteistösijoittamista, hallitus linjaa sijoitussuun-

nitelmat. (Eläkekassa tai –säätiö, H). 

Suorien kiinteistösijoitusten rooli seuraavan viiden vuoden aikana 

Olemme sen verran pieni kiinteistösijoittaja, että me ei joka vuosi osta taloja. Ehkä yksi 

talo tehdään viiden vuoden sisällä niin ei varmaan enempää. Silloin säilyy allokaatio sa-
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mana. (Eläkekassa tai –säätiö, E). Pysyy entisellään (noin kolmannes) enintään nykyinen, 

todennäköisesti aleneva. (Eläkekassa tai –säätiö, F). Suorat tulevat lisääntymään. Meille 

tulee rahaa eläkemaksujen muodossa. Meillä omaisuus kasvaa ja lisää sijoitettavaa rahaa 

on kokoajan enemmän. (Eläkekassa tai –säätiö, G). Suorien osuus vähenee, epäsuorien 

kasvaa, koko kiinteistömassa, suorien allokaatio tullee laskemaan, mutta kokonaisuus 

allokaatiossa (mukaan luettuna välilliset kiinteistösijoitukset, ovat nyt vaihtoehtokatego-

riassa) säilyy ennallaan. (Eläkekassa tai –säätiö, H). 

Haastatteluvastausten mukaan ei ole tarvetta lisätä kiinteistösijoittamisen houkuttelevuut-

ta. Yleisesti houkuttelevuutta lisäisivät epäsuorat kiinteistösijoitusinstrumentit siten, että 

piensijoittajatkin pääsisivät markkinoille mukaan. Likviditeetti kasvaisi. Nyt tehdään 

suurien kesken kauppaa, nyt uutena pelaajana mukaan ovat tulleet ulkomaiset sijoittajat, 

markkinoillahan oli pitkään keskinäistä vaihdantaa. Ennakoitavuus, läpinäkyvyys ja tie-

tysti hyvä tuotto lisäisivät houkuttelevuutta. 

Välillisen (epäsuoran) kiinteistösijoittamisen hyödyt 

Vastauksissa mainittuja hyötyjä ovat kotimaassa salkun hajautuksen paraneminen ja yk-

sittäisen kohteen riskipotentiaalin pieneneminen. Eli hallinnoitavuus on helpompaa. Ko-

timaassa sillä ei ole niin suurta merkitystä. Suomessa pidämme mieluummin kiinteistöt 

omissa näpeissä, koska luotan, että saamme paremmin hoidettua tuoton kotiin, kun jää 

väliportaat pois. Euroopassa ja globaalisti on ehdoton hyöty, koska tuntemusta ei ole ja 

matkat ovat pitkät. Omaisuuden pitäisi olla niin paljon suurempi, että siellä voisi pitää 

jonkun yksikön hoitamassa kohteita, jos pitäisi olla suoria omistuksia. (Eläkekassa tai –

säätiö, E). 

Palvelua tarvitaan Eurooppalaisiin kohteisiin. Tietysti pitää miettiä kannattaako meidän 

lähteä ulkomaille lainkaan näin pienellä kiinteistökannalla. (Eläkekassa tai –säätiö, F). 

”Meillä hajautus toimii ihan kotimaan alueella. Yleisesti liikuteltavuus olisi hyvä ominai-

suus. Hajautushyöty on saatavissa. Palvelua puuttuu kuitenkin Suomesta.” (Eläkekassa tai 

–säätiö, G) Yksi hyöty on hajautus ja tietysti velan ansiosta hyvät tuotot. Kyllähän sieltä 

saadaan 10% tällä hetkellä, mutta se voi muuttua. Eurooppaan ja laajemmille alueille 

epäsuora sijoitus on se ainoa keino, jolla sinne mennään. (Eläkekassa tai –säätiö, H). 

Haastatteluvastausten perusteella tuottovaatimus ei eroa kotimaisten tai ulkomaisten kiin-

teistösijoitusten välillä. Suoran ja epäsuoran välillä eroaa. Epäsuorasta pitää saada ylei-

sesti enemmän kuin suorista sijoituksista.  

Välillisen kiinteistösijoittamisen rooli nyt ja tulevaisuudessa 
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Vuonna 2005 välillinen kiinteistösijoittaminen on aloitettu, eli ollaan harjoitteluvaiheessa. 

(Eläkekassa tai –säätiö, E). Nyt ei ole roolia, eikä merkitystä. Ensimmäiset sitoumukset 

on tehty. (Eläkekassa tai –säätiö, F). 

Vuonna 2010 pääpaino on suoralla sijoituksilla. (Eläkekassa tai –säätiö, E). Epäsuoralla 

on varmasti merkitystä, nythän ollaan perustamassa asuntoihin sijoittavia rahastoja. (Elä-

kekassa tai –säätiö, F). Todennäköisesti ne kasvavat, koska nyt on aloitettu (Eläkekassa 

tai –säätiö, G). Merkitys on suuri. (Eläkekassa tai –säätiö, H). 

Yleisesti vuonna 2015 haastatteluvastausten mukaan merkitys on suurempi kuin nyt. Sil-

loin välilliset kiinteistösijoitukset ovat luonteva tapa sijoittaa kiinteistöihin. Myös tuotto-

jen kehitys vaikuttaa. Jos on saatu huonoja kokemuksia niin voidaan jopa luopua koko-

naan epäsuorista kiinteistösijoituksista.  

Välillisten kiinteistösijoitusten osuus salkusta ja ominaisuudet 

Välillisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin aiotaan sijoittaa 0-15 % kiinteistösijoituksis-

ta. Yksi organisaatio aikoo sijoittaa jopa 5 % koko sijoituskannasta. Listaamaton kiinteis-

törahastosijoitus nähdään toisaalta ongelmallisena, koska se ei ole likvidi kaupankäynnin 

väline.  

Osaa vastaajista epäilytti välillisten kiinteistösijoitusten menestymisen mahdollisuudet 

Suomessa. Lähtökohtaisesti rahastot eivät saa kiinteistöjä halvalla, alihintaan. Sitten 

mahdollisesti samat sijoittajat omistavat osuuksia, jota siis myivät kiinteistöjä rahastolle. 

Tässä vaiheessa tulee rahaston hallinnointikulut syömään osan tuotosta. Velkavipu luon-

nollisesti kasvattaa tuottoa omalle pääomalle, mutta mukaan tulevat riskit.  

Vahvuutena on helppous sijoittaa. Omistuksia voidaan vaihtaa, erityisesti listatulla puo-

lella, johonkin toiseen instrumenttiin, jos näyttää siltä. Välilliset kiinteistösijoitukset vaa-

tivat toisen tyyppistä syventymistä sijoitusyhtiöihin. Nyt pitää tuntea kiinteistöt ja vuok-

ralaiskenttä ja palvella niitä. Epäsuorissa sijoituksissa pitää lukea osakeanalyysityyppises-

ti tuloksia. Se ei ehkä ole perinteisen kiinteistömiehen työtä vaan enemmänkin osakeana-

lyytikon työtä. (Eläkekassa tai –säätiö, E) 

Exit- on ehkä vähän helpompi kuin kokonaan omistetuissa, ammattimainen kiinteistön-

hoito, osaaminen on vahvuus. Heikkouksia: Rahaston hoito ottaa osansa tuotosta (Eläke-

kassa tai –säätiö, F). Ulkomailla ei ole tuntemusta suoraan kiinteistöihin. Oikean ja hyvän 

managerin löytäminen ja luottamuksen aikaansaaminen on oleellinen kysymys (Eläkekas-

sa tai –säätiö, G).  

Vahvuuksia ovat: 
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– Hajautus 

– sijoitta sektorikohtaisesti 

– sijoittaa uusille maantieteellisille alueille 

– ulkomaille sijoittaminen. 

 

Heikkouksia ovat: 

– Korkotaso ja siihen liittyvät riskit 

– läpinäkymättömyys 

– riski managerin valinnassa 

– kohteisiin liittyvä riski 

– rahastoihin on vaikea saada tuotteita. 

 

Rahastojen heikkous on se, että tuottoa kuluu muihin käsiin. Siksi tuoton pitää olla pa-

rempi. Se voidaan saavuttaa toimintaa tehostamalla siten, että voidaan saada enemmän 

tuottoa niistä taloista. Pääosa tuotosta tulee velkavivun kautta. Miten rahastoja pystytään 

hallitsemaan? On mielenkiintoinen kysymys (Eläkekassa tai –säätiö, G). Läpinäkyvyys, 

tuntemus ja tieto mihin rahat laitetaan ja mihin ne menee ovat oleellisia tietoja. Eli hyvä 

raportointi on edellytys. (Eläkekassa tai –säätiö, H) 

Sijoittaja haluaa, että korkoriskilaskelma esitetään eli, mitä koron nousu vaikuttaa tuot-

toon kyseisessä rahastossa. . Tärkeää on sada esitteet kuntoon ja palkkiorakenteet selkeäs-

ti esille. Suojausmenetelmät tulee esittää avoimesti. Managerin on osoitettava resursseja 

riittävästi. Välillinen sijoittaminen edellyttää myös sijoittajalta resursseja perehtyä kohtei-

siin ja rahastoon (Eläkekassa tai –säätiö, E). 

Tutustuminen etukäteen on tärkeää: rahaston läpikäynti, vakuuttuminen managerin am-

mattitaidosta ja osaamisesta, kokemuksesta on ensiarvoisen tärkeätä. Rahaston sijoituseh-

dot, palkkiot ovat merkittäviä asioita. Rahaston perustajan asema, onko osakkaana, vai 

onko peräti manageri osasijoittajana. Lisäpalkkio järjestelmät ovat myös tarkastelun koh-

teena, ovatko lisäpalkkiot tuottotavoitteita vastaavalla tasolla? Onko tuottotavoite 18%, 

mutta lisäpalkkio laukeaa jo 12% jälkeen? Näiden asioiden tiedostaminen on tärkeää. 

(Eläkekassa tai –säätiö, B). 

Kiinteistörahaston valinnassa vaikuttavia tekijöitä 
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Sijainti on perinteisesti turvallinen lähtökohta. Kohteiden muunneltavuus ja joustavuus 

ovat nousseet nykyään tärkeiksi tekijöiksi. Suorissa sijoituksissamme on vanhoissa talois-

sa sellaisia ongelmia, että siellä on isoja huoneistoja, joiden jakaminen on hankalaa. Eli 

joustavuus on ensiarvoisen tärkeää. Toinen kriittinen seikka on talon vuokrausaste, kun 

päätetään ostaa tai rakennuttaa. Toki käyttäjien liiketoiminnan tuntemus ja vuokranmak-

sukyky Kassavirta on tietysti ratkaiseva tekijä, arvonnousun varaan ei kannata laskea 

mitään. (Eläkekassa tai –säätiö, E ja F) 

Luonnollisesti kohteiden sijainti, kunto, vuokrasopimukset, sopimusten pituus ja vuokran 

korotukset. (Eläkekassa tai –säätiö, G). Kiinteistön tyyppi, koko, sijainti, kassavirran 

pysyvyys, sopimusten pituus, maksukyky, käyttömahdollisuudet. Ympäristönkehittymi-

nen on myös oleellinen osa kiinteistöä(Eläkekassa tai –säätiö, H).  

Managerin yhteistyökumppanit ja kiinteistöjen management toiminnan organisointi ovat 

tärkeitä tekijöitä. Sijoittajalle muodostuva käsitys heidän kyvystä hoitaa liiketoimintaa on 

myös keskeistä. Korkoriskin hoitaminen ja siihen varautuminen ovat oleellisia tekijöitä. 

Yhteistyökumppanien luotettavuus on tärkeä tekijä. (Eläkekassa tai –säätiö E). 

 

 

Yleisesti voidaan todeta, että seuraavat tekijät ovat keskeisiä tekijöitä rahaston valinnassa: 

– Palkkiot 

– kokonaiskustannuskertymä 

– riskiprofiili 

– muut sijoittajat 

– alueen sijainti 

– sektori 

– mikrosijainti. 

 

Kiinnostavan suomalaisen kiinteistörahaston ominaisuudet  

Rahasto, missä olisi suhteellisen pieni joukko sijoittajia. Sijoittajat voisivat kokoontua ja 

tehdä päätöksiä yhdessä (alle 10 organisaatiota/henkilöä). Omaisuusmassan ei tarvitsisi 

olla niin suuri, esimerkiksi vaikka 20-30 miljoonaa / organisaatio. Rahaston pitää olla 
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ammattimaisesti hoidettu, sijoituskohteet huolellisesti valittuja, velkaa mieluummin vä-

hän kuin liikaa (alle 50%). Sijoituskohteista pitää olla tarjolla riittävästi tietoa. (Eläkekas-

sa tai –säätiö, E, F, G ja H). 

Rahaston tulisi olla valtakunnallinen. Tietyt yhtiöt voisivat luovuttaa rahastoon apporttina 

omaisuutta (esim. asuntoja). Apporttiomaisuudelle puolueeton arvioitsija määrittää oikean 

hinnan. Rahastolla saavutetaan keskittämisetuja, asiakkaalle tarjottava palvelu ja vuokra-

laishallinto tehostuisi. Rahastoihin siirrettäessä on oltava tarkkana uuden omistajan stra-

tegiasta. Jos uusi omistaja myy asunnot ja irtisanoo pitkäaikaiset vuokralaiset niin mai-

neemme on vaarassa. (Eläkekassa tai –säätiö, E) 

Rahaston liiketoiminnassa pitää lähteä puhtaalta pöydältä eikä se saa syntyä siten, että 

joku taho ratkaisee omat ongelmansa perustamalla kiinteistörahaston. Jos rahastoon tulee 

apporttiluovutuksia niin niiden kohteiden pitää olla strategian mukaisia. Rahastoja koo-

taan olemassa olevista salkuista ja pohditaan antaisinko tuon tai saisinko tuon menemään 

rahastoon, tämä lähtökohta ei ole välttämättä rahaston kannalta hyvä lähtökohta. (Eläke-

kassa tai –säätiö, F). 

Vaatimukset rahastolle 

Rahastolla tulee olla hyvä ja osaava johto. Henkilökustannuksilla ei ole merkittävää vai-

kutusta lopputulokseen tuoton näkökulmasta. Sijoitustoiminnan tavoitteen on kuitenkin 

saada pääomalla paras mahdollinen tuotto. Henkilöstön tulee olla paras mitä rahalla saa. 

(Eläkekassa tai –säätiö, E).  

Rahastolla voisi olla 60-70% velkaa. Lähtökohtana ei voi olla se, että kaikki laittaisi huo-

nointa tavaraa sisään. Toisaalta kuka laittaa kruununjalokivet yhteiseen rahastoon. (Elä-

kekassa tai –säätiö, F). Rahaston pitkäjänteinen kehittäminen on erittäin tärkeää siten, 

että, jos rahastoon alkaa kertymään rahaa (tuottoja) niin olisi ehkä parempi, että omistajat 

eivät imuroi itselleen rahaa, vaan sitouduttaisiin määrätyksi ajaksi pitämään sijoitukset 

rahastossa. Tarvittaessa otetaan lisää lainaa ja laitettaisiin kaikki tuotot uusiin kohteisiin 

tai kehitykseen rahastossa. Kiinteistöportfolion vaatimukset riippuvat rahaston koosta. 

Mitä hajautetumpi se on sitä parempi se lähtökohtaisesti on. Osa vastaajista olisi tietyille 

osamarkkinoille keskittyvien rahastojen kannalla. kiinteistöportfolio Tällä hetkellä 

(vuonna 2005) keskittyneet toimitiloihin. Eri tilatyypit tulevat myös jatkossa kysymyk-

seen. Pääkaupunki seudulle sijoittaminen on riskivapaampaa. 

Rahaston johdon oma rahallinen sitoutuminen on tärkeää. Esimerkiksi kommandiittiyh-

tiömuotoisessa rahastossa hallinnointiyhtiön oman panos ja johtohenkilöiden oma osuus 

on keskeinen sitoutumisesta kertova tekijä. Rahaston management henkilöstön osaami-
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nen, maan tuntemus, maakohtainen ja tiheä verkosto sekä referenssit ovat tekijöitä, joita 

menestyvältä rahastolta odotetaan. Johtoryhmän pitää olla aktiivinen ja seurata sijoituk-

sia. Rahastossa pitää olla merkittävimmät sijoittajat edustettuina. (Eläkekassa tai –säätiö, 

H). 

Pitää olla sekä valtakunnallisia että paikkakuntakohtaisia rahastoja. Sekarahastot eivät ole 

toimivia. Rahastot, jossa on erilaisia kiinteistöjä (esimerkiksi toimistorakennuksia ja kau-

pan kiinteistöjä ja sitten vielä mahdollisesti maantieteellinen hajautus niin menee liian 

sekavaksi. Sijoittajan pitää tehdä päätös millaisiin kiinteistöihin sijoittaa. (Eläkekassa tai 

–säätiö, E, F ja G). 

Ulkomailla on hyvä, jos on kaikenlaisia tarjolla. Varsinkin Euroopassa on koko alueen 

laajuisia ja sitten, niitä, jossa keskitytään vain yhteen maahan tai kahteen /kolmeen. (Elä-

kekassa tai –säätiö, E). 

 

 

Kiinteistörahastoihin ollaan valmiita sijoittamaan 1-10% kiinteistösijoituksista 

”Edelleen olen sitä mieltä, että oikeampi tapa on ostaa yksi talo lisää 3-5 vuoden välein. 

Uskon, että sitä kautta saadaan parempi tuotto. Ei ole sitä painetta, että pitäisi talo ostaa 

joka vuosi.” Alle 10 % on hyvä laittaa rahastoihin. (Eläkekassa tai –säätiö, E).Myös vas-

taajan F edustaja näkee hyvänä alle 10% kiinteistösijoituksista hajauttaa rahastoihin. G.n 

edustaja on valmis sijoittamaan 10 miljoonaa euroa muutamassa vuodessa. H.n edustaja 

on valmis sijoittamaan muutaman prosentin. 

Kiinteistörahastoista edellytetään seuraavia tuottoja: 

– Yli 6% pitää saada, jos työn määrä on pienempi kuin suorissa 

– minimituotto vaatimus on laskuperustekorko 

– jos 70% velkaa, niin yli 9% tuottoa 

– rahastoista odotetaan selkeästi parempia tuottoja, 5-10% enemmän kuin suorista 
sijoituksista. 

 

Seuraavissa asioissa vastaajat olivat täysin yhteneviä. Vastaajien sijoituspolitiikka sallii 

sijoittamisen sellaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat eri kiinteistötyyppeihin. Maantieteelli-
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sellä hajautuksella ei ole rajoituksia. Sijoitusajalla ei ole rajoituksia kolmella vastaajalla. 

Yhdellä on vaatimus takarajasta.  

Rahaston raportointi pitää olla säännöllistä. Kiinteistöstä: vuosittainen tilinpäätös, väliti-

linpäätökset, josta nähdään kassavirran kehitys ja vastaava käytäntö olisi varmasti rahas-

tollakin hyvä. Kolmen tai neljän kuukauden välein saatava raportti on riittävä. Normaalit 

tilinpäätöstiedot kuuluvat raportointiin. 

Rahaston optimaalinen henkilöstörakenne ja –osaaminen sisältää seuraavia elementtejä: 

– Talous ja kiinteistöosaaminen 

– kiinteistöalan ammattilaisia, pätevää ja osaavaa sekä kokenutta henkilöstöä 

– vastuuta pitää ottaa ja ne, joilla on vastuuta niin pitää olla sitoutettuna jotenkin 
rahastoon 

– managereilla on oltava maantieteellinen tuntemus ja pätevyys omissa kohteis-
saan/alueellaan 

– yhteistyökumppanin pitää olla paikallinen, se ei voi olla Tukholmassa, jos rahasto 
sijoittaa Suomeen. 

 

5.7 Kysely institutionaalisille sijoittajille joulukuussa 2006 

Kyselytutkimus suoritettiin nettikyselynä. Siihen vastasi 10 institutionaalista sijoittajaa 

edustavaa henkilöä joulukuun 2006 ja tammikuun 2007 aikana. Kyselyn vastaajat edusta-

vat noin 2/5 osaa institutionaalisista sijoittajista lukumäärältään ja sijoitusomaisuudellaan.  

Vastaajien yhteenlaskettu sijoitussalkkujen arvo oli 31.12.2005 54,2 miljardia euroa. Vas-

taajat arvioivat kiinteistösijoitusten yhteenlasketuksi arvoksi 6,5 miljardia eruoa vuoden 

2006 lopussa. Kyselytutkimuksen vastaajien edustamien organisaatioiden suorien kiin-

teistösijoitusten osuus oli 91 prosenttia ja välillisten 9 prosenttia vuoden 2006 lopussa. 

Välillisten kiinteistösijoitusten omistaminen on merkinnyt kiinteistösijoitusten hajautta-

mista kotimaan lisäksi ulkomaille. Työeläkevakuuttajien jäsenillä oli ulkomaisia kiinteis-

tösijoituksia 700 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa (TELA, 2007, Lehdistötiedote 

8.2.2007, Työeläkerahastosijoitukset lisääntyivät viimeisellä vuosineljänneksellä viidellä 

miljardilla eurolla). Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa kiinteistösijoituksia 

Suomen ulkopuolelle oli 952 milj. euron verran. Pääosa näistä on tehty euroalueelle (TE-

LA, 2007a). 
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Vastaajat arvioivat, että vuoden 2010 lopussa kiinteistösijoitusten yhteenlaskettu arvo on 

9,5 miljardia euroa. Suoria kiinteistösijoituksia arvioidaan olevan noin 73 % kiinteistösi-

joituksista ja välillisiä noin 27 %. Ulkomailla arvioidaan olevan 15 % kiinteistösijoituk-

sista vuonna 2010.  

Vastaajien arvioiden mukaan yhteenlaskettu kiinteistösijoitusomaisuus on noin 11,8 mil-

jardia euroa vuonna 2015. Suorien kiinteistösijoitusten osuudeksi arvioidaan keskimäärin 

noin 66 % ja välillisten noin 34 %. Ulkomailla arvioidaan olevan 30 % kiinteistösijoituk-

sista vuonna 2015.  

Kiinteistösijoitusten muutokset seuraavan kahden vuoden aikana 

Vastaajien arvioita kysyttiin asteikolla 1-5 siten, että 1 = hyvin paljon eri mieltä ja 5= 

hyvin paljon samaa mieltä. Kysyttäessä ”Välillisten kiinteistösijoitusten osuus kasvaa 

merkittävästi sijoitussalkussamme” saatiin vastaukseksi 3,6. Kysyttäessä ”Välilliset kiin-

teistösijoitukset korvaavat merkittävissä määrin suoria kiinteistösijoituksiamme Suomes-

sa” saatiin vastaukseksi 3,1. Kysyttäessä ”Välilliset kiinteistösijoitukset kasvattavat kiin-

teistösijoitusten osuutta sijoitussalkussamme” saatiin vastaukseksi 3,6. Kysyttäessä ”Vä-

lilliset kiinteistösijoitukset kasvattavat välillisesti kiinteistösijoituksiimme liittyvää velka-

vipua saatiin vastaukseksi 4,1. Kysyttäessä ”Tulemme tekemään kansainväliset kiinteistö-

sijoitukset pääasiassa välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta” saatiin vastauk-

seksi 4,9. Kysyttäessä ”Siirtyminen välillisen kiinteistösijoittamisen muuttaa merkittäväs-

ti henkilöstömme osaamisprofiilia” saatiin vastaukseksi 3,5. Kysyttäessä ”Siirtyminen 

välilliseen kiinteistösijoittamiseen vähentää merkittävästi organisaatiomme tarvetta omiin 

kiinteistöalan henkilöresursseihin” saatiin vastaukseksi 2,4. Kysyttäessä ”Välilliset kiin-

teistösijoitusmahdollisuudet kasvattavat merkittävästi kiinteistösijoitusmarkkinoita” saa-

tiin vastaukseksi 4,1.  
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Kuva 32. Kiinteistösijoitustoiminnan muutokset kahden vuoden aikana (Kysely, joulukuu 2006) 

 

Muita välillisen kiinteistösijoittamisen vaikutuksia kysyttiin avoimella kysymyksellä. 

Vastauksia saatiin kaksi kappaletta. Ensimmäisessä tuotiin esille, että välillinen kiinteis-

tösijoittaminen on ensivaiheessa kalliimpi omistusmuoto, mutta ajan myötä kustannustaso 

alenee. Välillinen kiinteistösijoittaminen mahdollistaa laajemman omistuspohjan tulevai-

suudessa, kun instrumentit tulevat tarjolle myös yksityishenkilöille. Toisessa vastauksessa 

mainittiin, että omistuksen rakennejärjestelyt lisääntyvät 

Kysyttäessä väittämien avulla: Miten arvioit välillisten kiinteistösijoitusten suhteellisen 

osuuden kiinteistösijoitusmarkkinoista Suomessa ja muissa maissa muuttuvan seuraavan 

kahden (2) vuoden aikana? Saatiin kaksi oleellista tulosta selville. Ensiksi: Listaamatto-

mien kiinteistörahastojen osuus Suomen kiinteistömarkkinoilla lisääntyy merkittävästi ja 

toiseksi: REIT tyyppisten rahastojen osuus Suomen ulkopuolella lisääntyy huomattavasti. 

Lisäksi listaamattomien rahastojen merkitys ulkomaiden kiinteistömarkkinoilla lisääntyy, 

listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden merkitys muissa maissa lisääntyy hieman ja listattu-

jen kiinteistösijoitusyhtiöiden merkitys pysyy ennallaan Suomen kiinteistömarkkinoilla. 
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Kuva 33. Välillisten kiinteistösijoitusmuotojen kehitys Suomen markkinoilla vuosina 2006-2008 

 

Eniten välillisten kiinteistösijoitusten käyttöä lisäisivät kyselyn tulosten mukaan: Suo-

meen kansainvälisesti kilpailukykyinen REIT lainsäädäntö (3,8) ja toiseksi eniten kolme 

tekijää (3,6): 1) Vakavaraisuusluokittelun neutraalius suoran ja välillisen kiinteistösijoit-

tamisen kesken, 2) Verotuksen neutraalius suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen kes-

ken ja 3) Nykyistä läpinäkyvämmät markkinat välillisten kiinteistösijoitusten osalta. Vii-

denneksi tärkeimpänä Useaan maahan sijoittavat REITit (3,5), kuudenneksi Muualle kuin 

Suomeen sijoittavat REITit (3,4) ja seitsemänneksi tärkeimpänä nykyistä monipuolisempi 

rahastotarjonta Suomessa (3,4). Suomeen sijoittavat kansainväliset REITt nähtiin vähiten 

välillistä kiinteistösijoittamista lisäävänä tekijänä (3,3). 

Kyselyssä tiedusteltiin eri väittämien toteutumisen todennäköisyyttä siten, että 1 = erittäin 

epätodennäköisesti ja 5= erittäin todennäköisesti. Väittämistä saatiin seuraavat tulokset: 

Sijoittajat aikovat tehdä enemmän yhteistyötä toistensa kanssa seuraavan neljän vuoden 

aikana (3,9). Myös managerien kanssa tehdään hieman enemmän yhteistyötä (3,6). Suo-

rasta omistuksesta ei aiota luopua (2,3). Ehkä hieman lisätään resursseja välillisen kiin-

teistösijoittamisen tehtäviin (3.0). 

Kysyttäessä välillisen kiinteistösijoittamisen vaikutuksista kiinteistöalalle saatiin seuraa-

via vastauksia. Kiinteistöomaisuutta tulee siirtymään kiinteistömarkkinoille käyttäjäyri-

tyksiltä ja julkiselta sektorilta (4,1), kiinteistöjen management liiketoiminta kasvaa ja 

omistusrakenteet muuttuvat merkittävästi 2010 mennessä (3,9), sijoittamisen riskit muut-

tuvat vaikeammin arvioitaviksi (3,8) ja vaikutus tulee jatkossa pienenemään (2,7).  
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Kuva 34. Välillisen kiinteistösijoittamisen vaikutukset kiinteistöalalle 

 

Kiinteistösijoitusten kehittyminen vuodesta 2006 vuoteen 2008 –välilliset kasvavat 

yli 100% 

Kokonaisuudessaan vastaajien organisaatioiden kiinteistösijoitusten arvioidaan kasvavan 

4,3 miljardista eurosta (tilanne 30.6.2006) 5,2 miljardiin euroon (31.12.2008). Suorien 

osuuden ei juuri arvioida kasvavan. Niiden osuus oli 3 729 miljoonaa euroa (2006) ja 

niiden arvioidaan olevan 3 755 miljoonaa euroa vuonna 2008. Vuonna 2006 välillisiä 

kiinteistösijoituksia oli vastaajien organisaatioiden salkuissa 612 miljoonaa euroa. Vas-

taajat arvioivat välillisten osuudeksi 1 470 miljoonaa euroa vuonna 2008.  

Kiinteistöallokaatioiden tasolla tapahtuu merkittävä muutos vuosien 2006 ja 2008 välise-

nä aikana. Vastaajien organisaatioiden kiinteistöallokaatioissa välillisten kiinteistösijoi-

tusten osuus kasvaa 13 % tasosta 28 % tasolle. Eli kiinteistösijoitusten lisäys tapahtuu 

välillisten kautta, koska suorien osuus säilyy rahamääräisesti samassa tasossa. Absoluutti-

sen määrän kasvulla säilytetään nykyiset kiinteistöallokaatiotasot eläkerahastojen kasva-

essa.  

Kuvassa 34 on esitetty kiinteistöallokaatioiden jakauma vuonna 2006 ja arvio vuoden 

2008 jakaumasta. Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden arvioidaan hieman laskevan 110 

miljoonasta euroa (2006) alle sataan miljoonaan euroon (2008). Varsinkaan kotimaiset 

listatut kiinteistösijoitusyhtiöt eivät ole institutionaalisille sijoittajille verotehokkaita, 

koska ne joutuvat maksamaan niistä veron (yhtiötasolla) toisin kuin muista kiinteistösijoi-

tuksista.  
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Listaamattomien kiinteistösijoitusyhtiöiden osuuden arvioidaan kasvavan 210 miljoonasta 

eurosta noin 370 miljoonaan euroon vuonna 2008. Näiden osuutta kiinteistösijoitusallo-

kaatiossa aiotaan kasvattaa noin neljän prosentin tasolta kahdeksaan prosenttiin.  

Listaamattomien kommandiittiyhtiömuotoisten kiinteistösijoitusten arvioidaan kasvavan 

eniten reilun kahden vuoden aikana. Vuonna 2006 niitä oli 232 miljoonan euron arvosta 

vastaajien organisaatioiden salkuissa ja niiden arvioidaan kasvavan lähes 540 miljoonaan 

euroon vuonna 2008. Valtaosa listaamattomista kommandiittiyhtiösijoituksista on koti-

maassa.  

Muiden listaamattomien kiinteistörahastojen osuus aiotaan kahdeksankertaistaa 

kahden vuoden aikana 

Kysyttäessä muiden listaamattomien rahastojen osuuden muutosta saatiin erittäin mielen-

kiintoisia vastauksia. Niiden osuus oli 60 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja niiden osuus 

aiotaan lisätä 470 miljoonan euroon vuoden 2008 loppuun mennessä. Näistä sijoituksista 

lähes kaikki tehdään ulkomaille.  

Listaamattomat REIT tyyppiset kiinteistösijoitusyhtiöt eivät kiinnostaneet vastaajien or-

ganisaatioita sijoituskohteina. 

 

 

 

Kuva 35. Kiinteistösijoitusallokaatio vuosina 2006 ja 2008 
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5.8 Tarkastuskierroksen kysely institutionaalisille sijoittajille 

Tarkastuskierroksen kyselylomake on liitteenä 10. Kyselyyn vastasi kahdeksan institutio-

naalisen sijoittajan edustajaa. Kaksi ryhmässä Työeläkeyhtiö (yksityiset ja julkiset VER, 

Kuntien eläkevakuutus), kolme henkivakuutusyhtiön edustajaa, yksi vahinkovakuutusyh-

tiön, yksi eläkesäätiön, yksi eläkekassan ja yksi institutionaalisen sijoittajan valtuuttama 

salkunhoitaja. Tarkastuskierroksen kyselyyn vastaajista 63 % vastasi loppuvuoden 2006 

kyselyyn, 37% ei osaa sanoa vastasiko mainittuun kyselyyn.  

Edellisten kysely- ja haastattelutulosten perusteella muodostettiin näkemys kiinteistösijoi-

tusten kehityksestä. Tarkastuskierroksen kyselyyn kysyttiin: ”Pidättekö uskottavana, että 

suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat kasvamaan vuo-

desta 2006 vuoteen 2010 yhteensä noin 40-50 prosenttia?” Vastaajista 75% arvioi kasvun 

jonkin verran pienemmäksi. Vastaajista 25% oli sitä mieltä, että kasvu tulee olemaan 

huomattavasti pienempi.  

Kysyttäessä: ”Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiin-

teistösijoitukset tulevat kasvamaan vuodesta 2010 vuoteen 2015 yhteensä noin 20-30 

prosenttia?”  Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että väittämässä esitetty suuruusluokka on 

oikea. Vastaajista yksi oli sitä mieltä, että kasvu tulee olemaan huomattavasti pienempi, 

kahden mielestä kasvu tulee olemaan mielestäni jonkin verran pienempi ja yksi sitä miel-

tä, että kasvu tulee olemaan huomattavasti suurempi. Yksi vastaaja ei osannut sanoa.  

20- 35 % välillisissä kiinteistösijoituksissa vuonna 2010, ulkomailla 10-20% 

Vastaajista 88 % pitää uskottavana, että noin 65-80% tulee olemaan suorissa kiinteistösi-

joituksissa ja noin 20-35% välillisissä kiinteistösijoituksissa vuonna 2010. Yksi vastaaja 

eli 13% on sitä mieltä, että osuus suorissa kiinteistösijoituksissa tulee olemaan hieman 

suurempi.  

Kysyttäessä: ”Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiin-

teistösijoituksista noin 15-25% on ulkomailla vuonna 2010?” Vastaajista 38% oli sitä 

mieltä, että suuruusluokka on oikea. Yhtä suuri osuus oli sitä mieltä, että osuus tulee ole-

maan jonkin verran pienempi. Vastaajista 13% oli sitä mieltä, että osuus tulee olemaan 

huomattavasti suurempi ja vastaavasti 13% sitä mieltä, että osuus tulee olemaan huomat-

tavasti pienempi.  

Välillistä kiinteistösijoittamista koskevien väittämien avulla selvitettiin sijoittajien suh-

tautumista edellisten kyselyiden ja haastatteluiden tuloksiin. Niiden perusteella muodos-
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tettiin väittämiä, joiden vastausasteikko oli 1-5, 1= hyvin paljon eri mieltä ja 5= hyvin 

paljon samaa mieltä.  

Vastausten perusteella voidaan todeta, että suoria kiinteistösijoituksia ei keskimäärin tulla 

korvaamaan välillisillä sijoituksilla. Vastausten keskiarvo oli 2,5. Välillisten kiinteistösi-

joitusten osuuden arvioidaan kasvavan 2-3 kertaiseksi kahden vuoden aikana, vastausten 

keskiarvo 4,0.  

Väittämään ”Sijoitukset listaamattomiin kiinteistösijoitusyhtiöihin kaksinkertaistuvat 

nykyisestä seuraavan kahden vuoden aikana (nyt keskimäärin 3 prosenttia kiinteistöallo-

kaatiosta, vuonna 2008 keskimäärin 6 prosenttia)” saatiin vastaukseksi 3.0. Sijoitukset 

listaamattomiin kiinteistöpääomarahastoihin tulevat vastaajien mukaan kasvamaan kah-

den vuoden aikana lähes kolminkertaisiksi. Vastausten keskiarvo oli 3,75.  

Väittämään: ”Sijoitukset muihin listaamattomiin kiinteistörahastoihin tulee nelinkertais-

tumaan seuraavan kahden vuoden aikana” suhtauduttiin kriittisemmin. Vastausten kes-

kiarvo oli 2,57. Kiinteistörahastojen osuuden Suomen kiinteistömarkkinoista arvioidaan 

kasvavan merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana. Vastausten keskiarvo oli 4,25.  

Väittämään: ”Listaamattomien kiinteistörahastojen osuus muiden maiden kaupallisista 

kiinteistömarkkinoista tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan kahden vuoden aikana” 

ei suhtauduttu yhtä positiivisesti. Vastausten keskiarvo oli 3,63. Toimivan REIT lainsää-

dännön arvioidaan lisäävän merkittävästi institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta listat-

tuja kiinteistösijoitusinstrumentteja kohtaan. Vastausten keskiarvo oli 4,25. 

5.9 Muut aineiston keruumenetelmät ja haastattelut vakuutusvalvon-

taviraston sijoituksien valvonnasta vastaavalle henkilölle 

Muita haastatteluja ovat olleet: 

– Mäkiaho Markku, Osastopäällikkö(nykyinen toimitusjohtaja) ja Pihlström Pami 
salkunhoitaja, 19.1.2006 Pohjola kiinteistösijoitus Oy 

– Vanhanen Pertti, toimitusjohtaja, 17.11.2006, Aberdeen Property Investors Fin-
land Oy 

– Kiesi Jouko, lakimies, 1.12.2006, Borenius & Kemppinen. 

 

Näitä haastattelutuloksia on käytetty näkemyksen muodostamisessa.  
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Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n haastattelu 

Pohjola kiinteistösijoitus Oy:n edustajille tehtiin yhteishaastattelu. Kysymykset olivat 

pääosin samat kuin muille institutionaalisille sijoittajille suoritetut haastattelut vuonna 

2005 (Liite 3.). Pohjola kiinteistösijoitus Oy hoitaa, Vahinko Pohjolan, Suomi-yhtiöiden 

ja A-vakuutuksen kiinteistösijoituksia. 

Suurimpina haasteina nähdään, että tuottovaatimukset eivät liiku markkinoiden mukaan, 

uudet toimijat markkinoilla lisäävät kilpailua ja kaventavat tuottopotentiaalia. Varainhoi-

don osto tuo omat haasteensa Mäkiahon mukaan. Osto osaamisen hallinta on yhä tärke-

ämpää, koska kustannukset eivät ole läpinäkyvästi raportoituja. Yhtenä haasteena maini-

taan se, että vakuutusyhtiön pitkä sijoitusaika ei välttämättä täsmää kiinteistörahastoihin, 

joita voidaan lopettaa jo neljän vuoden päästä sijoituksesta. Pohjola kiinteistösijoitus 

Oy:n edustajien mielestä rahastojen tuotekehitys ja tuotteet pitää saada vastaamaan pa-

remmin institutionaalisten sijoittajien tarpeita. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 

Kiinteistösijoittamisen rooli nähdään riskiä tasaavana omaisuusluokkana eikä eroja mui-

den institutionaalisten sijoittajien vastauksiin ollut (Kappale 5.3). Kiinteistösijoittamisen 

riskeistä mainitaan kohderiski, talousalueen riski, kaupunkirakenteeseen liittyvät riskit ja 

raportointiin liittyvät riskit. Riskien suojauksessa toivotaan rahastoilta huomioita valuut-

ta- ja korkoriskien suojaamiseen. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 

Tavoiteallokaatioiden mukaisesti kiinteistösijoitusten osuus bruttomääräisesti kasvaa 

seuraavan viiden vuoden aikana. Parantuneet vakavaraisuussäännökset kiihdyttävät välil-

listen yleistymistä kotimaassa. Välillisten kiinteistösijoitusten avulla mennään ulkomaisil-

le markkinoille. Suoria kiinteistösijoituksia ei lyhyellä aikavälillä olla siirtämässä välilli-

siksi sijoituksiksi. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 

Välillisen kiinteistösijoittamisen hyötyinä nähdään kotimaassa yksi lisäväline, jolla voi-

daan kilpailla paremmin markkinoilla. Pääomia ei kuitenkaan saada yhtä paljon kotimai-

siin rahastoihin kiinni, kuin pitäisi. Ulkomailla yleisesti paras hyöty on pääseminen 

markkinoille, joille ei muuten mentäisi. Vuonna 2006 kohdealueina olivat Euroopan 

maat. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 

Välillinen kiinteistösijoittaminen lisääntyy selvästi vuonna 2006. Haastatteluvastauksien 

mukaan arvioidaan, että vuonna 2010 on saavutettu maksimi allokaatio välillisissä. 

Vuonna 2015 ollaan siinä tilanteessa, että toisia myydään ja tilalle ostetaan uusia välillisiä 

kiinteistösijoitusinstrumentteja. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 
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Listaamattomien kiinteistösijoitusten allokaatio koko salkusta on noin 10%. Listattuihin 

sijoitetaan raha odottamaan sijoitusta listaamattomiin. Listaamattomien rahastojen tarkas-

telussa painotetaan rakenteiden verotusta, due diligence prosessissa tarkastellaan riskejä 

eri näkökulmista. Rahaston valinta aloitetaan tarkastelemalla rahastoja, jotka sijoittavat 

sopivalle alueelle. Sen jälkeen tarkastetaan tarkempi sijoitusfokus ja arvioidaan sopiiko se 

strategiaan. Sen jälkeen arvioidaan rahaston manageri, verotus ja rakenne. (Mäkiaho ja 

Pihlström, 2006) 

Managerina arvioinnissa painotetaan track recordia, dokumentaatioita, rahastomanagerin 

vastauksia kysymyksiin dd-prosessin aikana, arvioidaan INREV työskentelyä, keskustelu-

ja kotimaassa muiden toimijoiden kanssa, kokemusten vaihtoa ja sitten suoritetaan koko-

naisarvio. Välillisten kiinteistösijoitusten puolella ei sijoiteta CMBS:iin eikä kiinteistö-

luottoihin perustuviin joukkovelkakirjalainoihin. (Mäkiaho ja Pihlström, 2006) 

Kiinteistösijoittajalla pitää olla kantokykyä yli syklien ja täten varmistaa likviditeetti tar-

vittaessa muilla keinoilla. Suorien kiinteistösijoitusten pitää olla myytävissä vaikka ne 

eivät olekaan myynnissä.  

Aberdeen Property Investors Finland Oy:n toimitusjohtajan haastattelu 

Kiinteistösijoittamisen muutoksia viiden vuoden aikana kuvaa Vanhanen seuraavasti: 

Vuonna 2001 oli vain suoraan kiinteistösijoittamista kotimaassa. Sijoituksissa käytettiin 

omaa pääomaa ja palvelut tuotettiin omana tuotantona. Vuonna 2006 on suoran ja välilli-

sen kiinteistösijoittamisen yhdistelmä kiinteistösijoituksissa. Kiinteistösijoituksia on ko-

timaassa ja ulkomailla. Kiinteistösijoituksissa rahastojen kautta käytetään vierasta pää-

omaa ja palveluita ostetaan oman organisaation ulkopuolelta. (Vanhanen, 2006.) 

Suurimmat tekijät käynnissä oleville muutokselle ovat: EU ja euro ovat merkittäviä teki-

jöitä, korkoriski lähes kadonnut (verrattuna omaan valuuttaan) ja se on hyvin hallittavissa, 

markkinoiden läpinäkyvyys on parantunut merkittävästi, kiinteistöt ovat nousseet selkeäs-

ti omaksi omaisuusluokakseen (osakkeiden ja bondien rinnalle). Kiinteistöalaa on osittain 

syyttäkin haukuttu, koska pankkikriisi oli pääasiallinen syy (avointalous, korkeasuhdan-

ne, palkitsemisjärjestelmät) 1990-luvun kriisiin. (Vanhanen, 2006.) 

”Kun kriisistä päästiin nousuun niin on ollut huimaa kehitystä yli kymmenen vuotta.” 

(Vanhanen, 2006.). Palveluistuminen on näkynyt kiinteistöalalla on ollut työntöä ja vetoa. 

Kiinteistöalan ammattimaistuminen on ollut huikeaa. Ennen oli lähes ainoastaan raken-

nusvetoista (koulutus ja ajattelutapa) toimintaa ja kulttuuria. Ala haluaa ja sen on halutta-

va kehittyä. Ammattitaitovaatimukset kasvavat ja syntyy erityisosaajia. (Vanhanen, 

2006.) 
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Kysyttäessä: Miten uskot institutionaalisen suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen 

kehittyvän seuraavan kahden vuoden aikana? Institutionaaliset sijoittajat sijoittavat ene-

nevässä määrin välillisten kautta unohtamatta suoria. Eläkerahastojen kasvua noin 2012 

saakka (suurin piikki, eläkkeelle lähtijöitä n 600 000, töihin 450 000). Allokaatioarvio 

kiinteistöissä on 12%. (Vanhanen, 2006.) 

Kysyttäessä: Miten teidän rooli on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana sijoittajan 

kumppanina? vastattiin seuraavasti: Neljä vuotta sitten API oli Ilmarisen ulkoistettu osa. 

Sen jälkeen täydellinen turn around. Property managerista Fund manageriksi. Nyt API:lla 

on 12 päämiestä. Koko arvoketju on hallussa Fund managementistä tekniseen manage-

menttiin. Investment management tehtävissä työskentelee lähes 20 henkilöä. Jatkossa 

API:ssa hallitaan koko arvoketju, voidaan tarjota palveluita eri palveluista erikseen ja 

yhdistettynä ja pidetään pääomalupaus asiakkaille, (sijoittajille ja vuokralaisille). Tavoit-

teemme on olla paras kiinteistövarainhoitaja.  

Rakennemuutos on suuri 

”Olemme palkanneet corporate finance osaajia, joita ei ole ennen ollut”. (Vanhanen, 

2006.) Tietojärjestelmien integroitnti kunkin maan lainsäädännön mukaan ja sitten maan 

lainsäädännön mukaiset (kirjanpito jne.) yrityksen hallinto asiat ovat merkittäviä muutok-

sia koko yrityksen tasolla. (Vanhanen, 2006.) 

Vanhanen näkee työeläkelaitosten sijoitustoiminnan haasteena varmistaa eläkkeiden riit-

tävyys. Lisäksi niiden on mietittävä uudella tavalla kiinteistösijoittamista (managerin 

hoitamaa välillistä kiinteistösijoittamista).  Edelleen on perinteinen tapa ajatella kiinteis-

tösijoittamista (suorat kiinteistösijoitukset). On haluttava puskea eteenpäin ja kehityttävä, 

kansainvälistyttävä kiinteistösijoitusvaatimusten mukaisesti. (Vanhanen, 2006.) 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana on tärkeää hallita oikeat verkostot. On lisäksi oltava 

atraktiivinen sijoittaja, jotta pääsee parhaisiin sijoituskohteisiin käsiksi (pääoma on tulos-

sa, pula kohteista). Myös rahastojen exit vaihe on hallittava. Suurena haasteena on välilli-

sen kiinteistösijoittamisen portfolion rakentaminen.  

Vanhanen näkee epäsuorissa kiinteistösijoituksissa seuraavia riskejä: Tarjonta tulee li-

sääntymään. Apporttina annettava kiinteistökanta haisee vanhoille järjestelyille. Blind 

pool siksi , että tarvitaan tuotteita lisää markkinoille. Tahot, jotka tekevät rahastonhoitoa 

ydin liiketoimintanaan pärjäävät myös eri sykleissä. Jatkossa tulee varmasti uusia johdan-

naisia markkinoille. (Vanhanen, 2006.)  
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Jouko Kiesin haastattelu 

Jouko Kiesin haastattelun (1.12.2006) päätavoite oli tarkentaa lakiasiaintoimiston näkö-

kulmasta tarkasteltuna kiinteistösijoittamisen kehittymistä. Kiesi on ollut mukana useissa 

kiinteistöpääomarahastojärjestelyissä.  

Kiesi kuvaa, että vuosina 1990 - 2003 kiinteistömarkkina olivat hyvin hiljaiset. Hänen 

mukaansa merkittävimmät tekijät kiinteistöpääomarahastojen syntymiselle merkittävim-

mät tekijät ovat olleen kiinteistöalan ulkopuoliset tekijät. Aidosti ensimmäisenä lähtivät 

liikkeelle pääomasijoittajat. Vasta sen jälkeen, kun Capman aloitti kiinteistörahastojen 

perustamisen ovat vakuutusyhtiöt aktivoituneet. (Kiesi, 2006) 

Kiinteistösijoitusrahaston keskeisimpiä riskejä sijoittajalle ovat velkavivun tuoma riski, 

varsinkin aggressiivisimmissa rahastoissa ja kasvava markkinariski. Kansainvälisesti 

sijoittajilla on käytössään paljon hienompia välineitä. Riskien hallinnassa strukturointi 

korostuu jatkossa. (Kiesi, 2006) 

Rahastomanagerille riskeinä ovat sopimuksiin sisältyvät riskit, mutta toisaalta sopimuk-

silla turvataan managerin asema. Erityisesti kommandiittiyhtiötasolla olevat riskit ovat 

suuria managerille. Managerit käyttävät kansainvälisiä lakimiehiä ja pienentävät täten 

riskiään. (Kiesi, 2006) 

Ulkomaiset eivät voi sijoittaa suomalaisiin ky-rahastoihin, koska on veroriskit. Suomella 

on hyvät verosopimukset mm. Venäjän kanssa. Ainoastaan verosopimusten ja erilaisten 

yhtiörakenteiden kautta saadaan optimoitua sijoittajan verotus suomalaiseen ky-malliin. 

(Kiesi, 2006) 

Kiesi kuvaa muutosta viimeisen kahden vuoden aikana (2005 ja 2006) ajaksi jolloin al-

koivat isot kiinteistökaupat. Asianajotoimiston rooli on muuttunut mm. DD prosessien 

kautta ollaan mukana monissa kaupoissa, ollaan mukana perustamassa rahastoja, isoissa 

kaupoissa avustamme kansainvälisiä rahastoja ja neuvotaan suomalaisia sijoittajia sekä 

tuodaan suhteemme kansainvälisiin asianajajiin suomalaisten käyttöön. (Kiesi, 2006) 

Suurimpana muutoksena Kiesi näkee markkinoiden muuttumisen. Pääomasijoittamisen 

puolella alkoi kasvu 1995 ja nyt on sama ilmiö kiinteistöpääomarahastoissa.  

5.10 Uudet tiedot eri tiedonkeruumenetelmien perusteella ja vertailu 

kansainvälisiin selvityksiin 

Institutionaalisten sijoittajien sijoituksen kasvavat noin kaksikertaiseksi seuraavan 15-20 

vuoden aikana. Samalla se tarkoittaa sitä, että kiinteistösijoitusten määrä myös kaksinker-
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taistuu, koska kiinteistösijoitukset aiotaan myös jatkossa pitää nykyisellä allokaatiotasolla 

(noin 10-15 % sijoituksista). Joissakin eläkelaitoksissa kiinteistösijoitusten osuus on 

huomattavasti suurempi.  

Viime vuosina suomalaisten institutionaalisten kiinteistösijoitukset ovat säilyneet perin-

teisellä tasolla. Kiinteistösijoitusallokaatiot sisältävät kiinteistörahasto- ja muut yhteissi-

joitukset. Kuvassa 36 on merkitty sinisellä vuoden 2006 kiinteistöallokaatiot ja ruskealla 

vuoden 2007 kiinteistöallokaatiot. Tiedot puuttuvat osittain vuodelta 2007, koska kaikki 

eivät ole raportoineet tietoja samanaikaisesti. Kuvasta nähdään, että kiinteistöallokaatiot 

ovat säilyneet pääasiassa samalla tasolla, kuin vuonna 2006. Verrattuna vuoden 2003 

kiinteistöallokaatiotasoihin (kappale 5.1, kuva 25) ei niissä ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia kolmen – neljän vuoden aikana.  

 

 

Kuva 36. Eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatiot (Vuosikertomukset 

2006 ja 2007) 

Nykyiset suorat kiinteistösijoitukset aiotaan säilyttää osana kiinteistösijoitussalkkua myös 

tulevaisuudessa. Osa suorista kiinteistösijoituksista myydään tai kehitetään, mutta pää-

sääntöisesti niiden tilalle aiotaan ostaa suoria kiinteistösijoituksia. Lähes kaikki uudet 

kiinteistösijoitukset tehdään välillisten kiinteistösijoitusten kautta. Välillisistä kiinteistösi-

joituksista aiotaan tehdä suurin osa ulkomaille. Uutta sijoitettavaa varallisuutta syntyy 

pääasiassa työntekijöiltä kerättävistä eläkemaksuista. Osa institutionaalisista sijoittajista 

aikoo myös myydä osan nykyisistä suorista kiinteistösijoituksistaan ja sijoittaa niistä saa-

dun myyntitulon välillisiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin.  
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Ulkomaisten kiinteistösijoitusten osuus kasvaa nopeasti. Vuonna 2010 niiden osuuden 

arvioidaan olevan noin neljännes kiinteistösijoituksista ja vuonna 2015 jo yli kolmannes. 

Pidemmän aikavälin tarkastelussa ulkomaisten kiinteistösijoitusten uskotaan olevan noin 

puolet suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoituksista.  

Kiinteistösijoittamisen riskienhallintaan tulee kiinnittää jatkossa yhä enemmän huomioita. 

Välillisissä kiinteistösijoituksissa käytetään velkapääomaa, jolloin rahoitusmarkkinoiden 

vaikutukset heijastuvat nopeasti välillisistä kiinteistösijoitusinstrumenteista saataviin 

tuottoihin.  Pidemmällä aikavälillä on syytä suorittaa tarkastelu, jossa arvioidaan välillis-

ten kiinteistösijoitusten riskiä vastaavan tuoton määrä, jonka perusteella voidaan arvioida 

optimaalista allokaatioita suorien ja välillisten kiinteistösijoitusten sekä erilaistan välillis-

ten kiinteistösijoitusinstrumenttien välillä. 

5.10.1 Keskeisimmät tulokset  

Kiinteistösijoitukset kansainvälistyvät ja välillisen kiinteistösijoittamisen osuus kasvaa. 

Institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat todennäköisesti kansainvälisty-

mään voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. Suorat kiinteistösijoitukset kotimaassa 

säilyvät pääsääntöisesti absoluuttisesti (neliömääräisesti) nykyisellä tasollaan. Niiden 

suhteellinen osuus koko sijoituskannasta pienenee, koska eläkerahastot kasvavat vielä 

ainakin noin 15 vuoden ajan. Kokonaisuudessaan kiinteistöallokaatio (suorat ja välilliset 

kiinteistösijoitukset) pyritään säilyttämään jatkossakin nykyisellä tasollaan. Tästä seuraa, 

että välillisten kiinteistösijoitusten osuus kiinteistöallokaatiosta kasvaa merkittäväksi. 

Välillisen kiinteistösijoitusten jakauma tullee jakautumaan kotimaisten ja ulkomaisten 

sijoitusten välillä. 
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Kuva 37. Suorien ja välillisten kiinteistösijoitusten kehitys institutionaalisten sijoittajien salkuissa 

 

Kuvassa 37 esitetyt luvut käsittävät noin kaksi viidesosaa suomalaisista institutionaalisis-

ta sijoittajista. Eli luvut pitää kertoa arvioni mukaan 5/2 tekijällä niin päästään kaikkia 

institutionaalisia sijoittajia kuvaavalle tasolle.  

Työeläkevakuuttajat TELA:n katsauksen mukaan kiinteistösijoituksia Suomen ulkopuo-

lelle oli vuonna 2007 952 miljoonaa euroa, joka on 8,6 prosenttia kaikista kiinteistösijoi-

tuksista (11,1 mrd €) (TELA 2007). Katsaus koskee työeläkerahastoja.  

Kansainvälistyvillä kiinteistömarkkinoilla on huomioitava valuuttakursseista aiheutuvat 

riskit, jotka vaikuttavat kiinteistösijoitusten tuottoihin. Valuuttakurssiriski on huomioita-

va sopimuksissa, joita solmitaan listaamattomien kiinteistörahastojen kanssa. Riskiltä on 

myös suojauduttava eri pörsseissä tehtävissä kiinteistösijoituksissa listattuihin kiinteistö-

sijoitusyhtiöihin tai REIT- tyyppisiin kiinteistörahastoihin.  

Teoriaan suhteutettuna on erittäin tärkeää, että hajautushyötyjä tavoitellaan myös institu-

tionaalisten sijoittajien kiinteistösijoituksissa.  

Riskit 

Välilliset kiinteistösijoitusinstrumentit seuraavat herkemmin markkinahintaa, mikä lisää 

salkun volatiliteettia. Sijoittajan näkökulmasta riskiksi voi muodostua yliaggressiivinen 

hajauttaminen ilman riittävää valmistelutyötä. 
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Kiinteistöjen löytäminen rahastojen salkkuihin niiden strategian mukaisesti ja oikeilla 

arvostustasoilla on riski. Tuottojen vaihtelu kasvaa ja erikoisosaaminen korostuu muun 

muassa seuraavilla alueilla: 

– rahoitus 

– rahaston liiketoimintasuunnitelman/tarinan uskottavuus 

– portfolion merkitys kasvaa. 

 

Rahaston valinta ja/tai managerien valinta on haastavaa. Institutionaaliset sijoittajat vah-

vistanevat suhteitaan tiettyihin managereihin, jolloin toiminnan tehokkuus paranee. Suo-

rat kiinteistösijoituksen ovat edelleen kuitenkin kiinteistösijoittamisen ydin vielä keski-

pitkällä aikavälillä.  

5.10.2 Eläkerahastot kasvavat  

Yleisesti voidaan todeta, että lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaisesti toimivien eläke-

laitosten eläkevarat kasvavat useita vuosia. Alla olevassa kuvassa on esitetty yksityisen 

sektorin eläkevarojen kehitys vuoteen 2020 saakka. Oletuksena ovat seuraavat tekijät:  

Reaalikasvuoletus: tuottavuus 1,75 %/v * työllisyysasteen suhteellinen muutos * työvoi-

man suhteellinen muutos. Luvut ovat vuoden 2004 hintatasossa, kasvun päätekijä on ole-

tettu kansantalouden reaalikasvu.  

 

 

 

Kuva 38. Arvio yksityisten eläkevarojen kehityksestä, vuoden 2004 rahassa (Vanne, 2005) 
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Kuvassa 38 kuvataan yksityisten eläkevarojen kasvu vuoden 2004 rahassa. Eläkevarat 

kasvavat, vuoden 2004 tasosta 64 miljardista eurosta noin vuoteen 2020 asti, jolloin yksi-

tyisiä eläkevaroja arvioidaan olevan noin 114 miljardia euroa. 

Kokonaisuudessaan lakisääteisten eläkerahastojen kasvu on nopeaa noin vuoteen 2020 

saakka. Mikäli kiinteistösijoitusallokaatiot säilytetään nykyisellä tasolla, eläkerahastojen 

kiinteistösijoitukset tulevat tutkimustulosten mukaan kaksinkertaistumaan noin 15 vuo-

dessa.  

Tutkimustulosten mukaan kiinteistösijoitusallokaatiot aiotaan säilyttää nykyisillä allokaa-

tiotasoillaan tulevaisuudessakin. Eläkerahastojen kasvaessa ja vapaaehtoisen säästämisen 

lisääntyessä institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset lisääntyvät rahamääräisesti. 

Kuvassa 39 on esitetty eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten määrä 

(kuvassa asteikko on miljoonaa euroa), josta nähdään, että lähes kaikilla kiinteistösijoitus-

ten määrä on lisääntynyt vuoden aikana. Vasemman puoleinen pylväs esittää vuotta 2006 

(sininen) ja oikeanpuoleinen vuotta 2007 (ruskea).  

 

Kuva 39. Kiinteistösijoitukset (miljoonaa euroa) eräiden institutionaalisten sijoittajien 

salkuissa vuosina 2006 ja 2007(Vuosikertomukset ja sijoitustoiminnankatsaukset) 

5.10.3 Kiinteistösijoituksilla tärkeä rooli salkun tasapainottajana 

Kiinteistösijoitukset ovat luonteva ja hyvänä tasapainottaja sijoitussalkussa. Pitkällä aika-

välillä tarkasteltuna kiinteistöt (hyvin hajautettuna) tuovat erittäin hyvää hajautushyötyä 

joukkovelkakirjalainapainotetulle salkulle. Kiinteistöissä on potentiaalista inflaatioturvaa, 
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jos sellainen päivä tulee uudestaan, että inflaatiotaso nousee. Yleensä vuokra seuraa in-

deksejä. Kokonaisuudessaan kiinteistöt ovat erittäin hyvä sijoituskohde kattamaan kasva-

via eläkevastuita. (Haastattelut 2005) 

Monet arvioivat, että jos unohtaa kiinteistöjen likviditeettiriskin, voisi kiinteistöjä olla 

hyvin paljon suurempikin osuus salkuissa. Teoreettisesti ajateltuna, jos olisi täysin arvo-

paperistettu omistusmuoto, niin kiinteistösijoitukset voisivat olla suurempikin osuus sal-

kussa. Se ei missään nimessä olisi huono vaihtoehto kattamaan pitkiä eläkevastuita. Tällä 

hetkellä, kohderiskit ja likviditeettiriski (suorissa kiinteistösijoituksissa) on huomattava. 

(Haastattelut 2005). 

Työeläkelaitosten sijoitustoiminnan suurin haaste – hallittu riskin lisääminen 

Suurimmat haasteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa ovat eläkemaksujen nousun 

hallitseminen, sijoitustuottojen pitäminen korkealla tasolla pitkällä aikavälillä, vakavarai-

suussäännösten kehittäminen, suuremman riskin salliminen sijoitussalkussa sekä kiinteis-

tösijoitusten hajauttaminen maantieteellisesti ulkomaille. Ylivoimaisesti suurin haaste 

haastattelujen mukaan on hallitun riskinoton lisääminen. (Haastattelut 2005). 

Vuoden 2007 alusta voimaan astuneet uudet vakavaraisuusmääräykset sallivat suurem-

man riskinoton ja täten myös sijoituksista odotettavissa oleva tuotto on suurempi.  

Suomeen kohdistuva maariski institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoituksissa 

on suuri  

Haastattelutulosten (2005) perusteella voidaan todeta, että institutionaaliset sijoittajat 

hajauttavat kiinteistöriskiä kohdevalinnalla. Kohteiden valinnassa painotetaan kansainvä-

listä kiinnostusta, jolloin Suomen maariski pienenee. Osalla sijoittajista on selvästi esi-

merkiksi asuntosalkku ja kauppakeskussalkku, jotka ovat myytävissä mihin tahansa Eu-

rooppaan tai USA:han. Tällä tavalla maariski rajoittuu (vuokra) tulovirran volatiliteettiin. 

Lisäksi suurilla sijoittajille on aikaa odottaa hyvää myyntihetkeä, jolloin niiden ei tarvitse 

myydä silloin, kuin kauppa ei käy. (Haastattelut 2005) 

Haastattelujen perusteella institutionaalisilla sijoittajilla on kiinteistösijoitusten osalta 

liian suuri maariski Suomessa. Riski Suomessa on suurempi, kuin esimerkiksi Iso-

Britanniassa. Välillisissä kiinteistösijoituksissa ei nähdä maariskiä (Suomessa), koska 

niitä on toistaiseksi sen verran vähän.  
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5.10.4 Kiinteistösijoitusten allokaatiot lähitulevaisuudessa 

Kiinteistösijoitukset vuonna 2008 

Kyselytutkimuksen mukaan kiinteistösijoitukset kehittyvät vuodesta 2006 vuoteen 2008 

merkittävästi. Kyselytutkimuksessa kysyttiin arvioita kiinteistösijoitusten jakaumasta 

vuoden 2008 lopussa. Vastaajien kiinteistösijoitukset vuoden 2006 lopussa oli 6 516 mil-

joonaa euroa.  

 

 

Kuva 40. Institutionaalisten sijoittajien kiinteistöallokaatioiden jakauma vuonna 2006 ja arvio 

vuoden 2008 jakaumasta (Kysely 2006) 

 

Kiinteistösijoitukset vuonna 2010 

Vastaajien kiinteistösijoitukset tulevat kasvamaan 45 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 

2010. Tarkastuskierroksen kyselytulosten perusteella vuonna 2010 65–80 % kiinteistösi-

joituksista on suorissa ja 20–35 % välillisissä sijoituksissa. Tulosten perusteella 10–25 % 

kiinteistösijoituksista on ulkomailla vuonna 2010.  

Kiinteistösijoitukset vuonna 2015 

Vastaajien kiinteistösijoitusten arvioidaan kasvavan noin 80 prosenttia vuodesta 2006 

vuoteen 2015. Kuvasta 37 ilmenee, että välillisten kiinteistösijoitusten oletetaan olevan 
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noin kolmannes kiinteistösijoituksista vuonna 2015. Välillisistä kiinteistösijoituksista 

pääosa tulee olemaan listaamattomissa rahastoissa. Kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusten 

suhde ja määrä on kuvattu kuvassa 40. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin INREV:n tekemän INREV In-

vestment Intentions Survey -kyselyn tulokset. INREV:n kyselyssä kysytään sijoittajien 

aikomuksia kiinteistösijoitusten osalta. Kyselyyn vastasi 45 merkittävää sijoittajaa, joiden 

yhteenlaskettu kiinteistösijoitusomaisuus oli 89 miljardia euroa, 56 rahastomanageria ja 

22 rahastojen rahastomanageria (INREV, 2007, 3).  

Kuvasta 41 ilmenee, että sijoittajat aikovat lisätä kiinteistösijoituksia listaamattomissa, ja 

listatuissa välillisen kiinteistösijoittamisen instrumenteissa sekä suorissa kiinteistösijoi-

tuksissa vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan. Vastaajista 77 prosenttia aikoo lisätä lis-

taamattomia kiinteistösijoituksia, 45 prosenttia listattuja ja 34 suoria kiinteistösijoituksia. 

Vastaajista 19 prosenttia aikoo jatkaa samalla painotuksella listaamattomissa, 43 prosent-

tia listatuissa ja 43 suorissa kiinteistösijoituksissa. Vastaajista 5 prosenttia aikoo vähentää 

listaamattomia sijoituksia, 13 prosenttia listattuja ja 23 prosenttia suoria.  
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Kuva 41. Odotettavissa olevat kiinteistö allokaatiomuutokset INREV:n Investment Intensions kyse-

lyn mukaan (INREV, 2007) 
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Kuvasta 42 ilmenee kiinteistösalkun jakauma neljään luokkaan jaoteltuna. Suoria kiinteis-

tösijoituksia oli 41 prosenttia, listaamattomia rahastoja 40 prosenttia, listattuja 13 prosent-

tia ja joint venture sijoituksia 6 prosenttia vuonna 2007.  
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Kuva 42. Sijoittajien kiinteistösijoitusjakauma (INREV 2007) 

 

Ulkomaisten kiinteistösijoitusten osuus kasvaa 

Kyselytulosten (kysely institutionaalisille sijoittajille, 2006) mukaan noin 15 prosenttia 

kiinteistösijoituksista on ulkomailla vuonna 2010 ja 30 prosenttia vuonna 2015. Kiinteis-

tösijoitukset ulkomaille tullaan tekemään ainoastaan välillisten kiinteistösijoitusten kaut-

ta.  
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Kuva 43. Kiinteistösijoitusten jakauma 2005, 2010 ja 2015 kotimaa vs. ulkomaat 

 

Haastattelujen ja kyselyiden perusteella on muodostettu kuva institutionaalisten sijoittaji-

en kiinteistösijoitusten kehittymisestä lähitulevaisuudessa:  

– Kiinteistösijoitukset kasvavat noin 30-40%:a vuodesta 2006 vuoteen 2010. 

– Edelleen kiinteistösijoitukset kasvavat noin 25 %:a vuodesta 2010 vuoteen 2015. 

 

5.10.5 Suoran kiinteistösijoittamisen osuus ja rooli 

Suoran kiinteistösijoittamisen rooli säilyy vahvana kiinteistösijoituksissa lähitulevaisuu-

dessa. Vuoden 2006 lopulla tehdyn kyselyn mukaan suorat kiinteistösijoitukset lisäänty-

vät absoluuttisesti noin prosentin vuoden 2008 loppuun mennessä. Suorilla kiinteistösijoi-

tuksilla haetaan vakaata inflaatiosuojattua tuottoa ja erisuuntaista korrelaatioita muiden 

sijoituslajien kanssa. Yleisesti kiinteistösijoitusten kokonaisallokaatio tulee säilymään 

nykyisellä tasollaan. Suorien osuus säilyy absoluuttisesti nykyisellä tasolla eli eläkerahas-

tojen kasvaessa vastaava lisäys kiinteistöallokaatioon toteutetaan pääsääntöisesti välillis-

ten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta. Välillisissä instrumenteissa painotetaan eniten 

listaamattomia kiinteistörahastoja.  

Eläkesäätiöiden ja –kassojen sijoitustoiminnassa kiinteistöillä on huomattavasti suurempi 

paino, kuin eläke- tai henkivakuutusyhtiöiden sijoitussalkuissa. Kyselyn vastauksissa 

kiinteistöjen ominaisuuksista nousi esiin seuraavat ominaisuudet: Tuottavat vakaata kas-
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savirtaa, tasapainottavat salkkua ja suojaavat inflaatioilta. (ESY:n jäsenille toteutettu ky-

sely, 2005) 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kiinteistösijoitusallokaatio säilyy jatkossa-

kin 10-15 prosentin välillä sijoituksista. Painotuksiin vaikuttavat suhdanteet, asiakkuudet, 

eläkevarojen kehittyminen sekä yleinen talouskehitys. Sijoitukset kasvavat joka tapauk-

sessa. Joissakin tapauksissa kiinteistösijoitusten paino voi pienentyä ja joissakin kasvaa.  

Yleisesti haastattelujen ja kyselyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että suorien kiin-

teistösijoitusten osuus säilyy absoluuttisesti nykyisellä tasolla siten, että salkkua kehite-

tään jatkuvasti, mikä aiheuttaa pienehköjä muutoksia. Osa institutionaalisista sijoittajista 

voi siirtää suoria sijoituksiaan välillisiksi, mutta se ei ole päätrendi. Pienemmät institutio-

naaliset sijoittajat aikovat keventää hieman suorien kiinteistösijoitustensa osuutta, mutta 

pääasiassa niiden kiinteistösijoitukset tulevat edelleen olemaan noin 15-20 prosentin allo-

kaatiotasolla.  

Kiinteistösijoitusten absoluuttinen kasvu 

Haastattelutulosten perusteella voidaan todeta, että suorien osuus kasvaa jonkin verran. 

Kasvu painottuu välillisiin/epäsuoriin kiinteistösijoituksiin. Kokonaisuudessaan voidaan 

todeta, että kiinteistösijoitukset kasvavat keskimäärin 50 %vuodesta 2005 vuoteen 2010. 

Kiinteistöallokaation uskotaan pysyvän yleisesti 10 ja 14%:n välillä. Kiinteistöallokaatio 

riippuu suhdanteista, asiakkuuksista, eläkevarojen kehittymisestä ja miten muiden omai-

suusluokkien allokaatio kehittyy. Kiinteistösijoitusten osuus kasvaa joka tapauksessa. 

Haastattelutulosten perusteella voidaan todeta, että kiinteistösijoitusten tuotto-odotus 

sijoittuu joukkolainojen ja osakkeiden väliin. Jos ajatellaan, että joukkolainoissa on 4-5 

%:n tuotto-odotus kahden prosentin inflaation vallitessa, niin kiinteistöissä se voisi olla 1-

1,5 %:a korkeampi. Osakkeissa lisätuoton vaatimus on ehkä 3 % korkeampi tässä tilan-

teessa. 

Kiinteistöjen arvonmuutos ei korreloi ihan suoraan osakkeiden tai joukkolainojen arvon-

muutoksen kanssa. Suuremman salkun riski/tuotto-suhdetta kiinteistösijoitukset paranta-

vat oleellisesti. Suuruusluokaltaan 10-20%:n välillä oleva kiinteistöportfolio on sellainen, 

että sitä voi perustella korrelaatiolla muiden sijoituslajien kanssa.  

5.10.6 Välillisten kiinteistösijoitusten osuus kiinteistösijoituksista kasvaa 

Tiivistetysti tutkimustulokset osoittavat, että välillisten osuus kiinteistösijoituksista kas-

vaa nopeasti. Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt pysyvät nykyisellä tasollaan, kuten sijoituk-
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set REIT–yhtiöihinkin. Kommandiittiyhtiömuotoisiin kiinteistörahastoihin aiotaan sijoit-

taa reilusti lisää tulevien vuosien aikana. Suhteellisesti eniten aiotaan sijoittaa muihin 

listaamattomiin kiinteistörahastoihin.  

Vuoden 2005 haastattelujen perusteella voidaan todeta, että merkittävä osa kiinteistösijoi-

tuksista on välillisiä kiinteistösijoituksia vuonna 2010. Myöhemmin tehdyt haastattelut ja 

kyselyt osoittavat nopean kehityksen, jossa välillisten kiinteistösijoitusten osuus lisään-

tyy. Haastattelukysymyksissä kysyttiin välillisen kiinteistösijoittamisen roolia vuonna 

2010. Vastauksista voidaan päätellä osuuden olevan 15–30 %: a kiinteistösijoituksista 

vuonna 2010. Edelleen joulukuussa 2006 toteutettu kysely vahvistaa tämän näkemyksen.  

IPE Real Estate -lehden tekemien selvitysten mukaan suomalaiset instituutiot ovat hajaut-

tamassa voimakkaasi kiinteistösijoituksiaan. Eläke-Tapiolan sijoitusjohtaja Hanna Hii-

denpalo toteaa, että suorat kiinteistösijoitukset sijaitsevat kotimaassa ja hajautusta haetaan 

välillisillä kiinteistösijoituksilla ulkomailta. Edelleen Hiidenpalo toteaa, että Tapiola tulee 

käyttämään sekä listattuja että listaamattomia kiinteistösijoitusinstrumentteja (IPE Real 

Estate (2006a) November /December 2006). 

Eteran kiinteistösijoitusjohtaja Timo Sotavalta toteaa samassa artikkelissa, että he ovat 

aktiivisesti etsimässä välillisiä kiinteistösijoituksia EU:n ja Venäjän alueelta. (IPE Real 

Estate (2006a)   

Välillisen kiinteistösijoittamisen rooli nähdään seuraavasti: Vuonna 2005 oltiin harjoitte-

luvaiheessa. Vuonna 2010 välillisillä on jo merkittävä rooli osana kiinteistösijoituksia. 

Vuonna 20150 merkitys on suurempi ja silloin välillinen kiinteistösijoittaminen on luon-

teva tapa sijoittaa kiinteistöihin.  

Kiinteistöallokaatioon kuuluvat epäsuorat instrumentit. Yleisesti voidaan sanoa, että nii-

den osuus kasvaa kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 mennessä. (Haastattelut 2005). 

Ymmärtämys epäsuoria kiinteistösijoituksia kohtaa lisääntyy lähivuosina ja varmasti 

tarjonta tulee lisääntymään. Osaaminen ja kansainväliset kiinteistörahastosijoitukset tule-

vat lisääntymään.  

Ainakin viisi vuotta eläkejärjestelmä saa nettokassavirtaa sillä tavalla, että sisään tuleva 

raha on eläkkeiden maksua suurempi ja siinä mielessä eläkerahastot eli taseet kasvavat 

voimakkaasti. Jos kiinteistösijoitusten absoluuttinen määrä pysyy ennallaan, niin prosen-

tuaalinen osuus laskee, koska eläkerahastot kasvavat. Tutkimustulosten mukaan suhteel-

linen osuus pyritään säilyttämään yleisesti 10-14 prosentin tasossa eli absoluuttisesti kiin-

teistösijoitukset kasvavat samassa suhteessa kuin muutkin sijoitusluokat. Todennäköisesti 
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vanhan kiinteistömassan absoluuttinen osuus (suorissa sijoituksissa) pysyy ennallaan. 

Molemmat seikat huomioiden (eläkemaksujen nettokassavirta ja kiinteistösijoitukset) voi 

olla, että kiinteistöallokaatio on nykyinen tai hieman korkeampi. (Haastattelut 2005) 

Osalla sijoittajista on aikomus myydä pientä kiinteistökantaansa ja mahdollisesti mennä 

epäsuoriin sijoituksiin niillä kaupoista saatavilla pääomilla eli suoria kiinteistösijoituksia 

siirretään epäsuoriksi. Jos ajatellaan uuden kiinteistökannan ostamista, niin se rajoittuu 

hyviin mahdollisuuksiin, ja silloin jos ostetaan jotain, niin pyritään jotain myymäänkin. 

(Haastattelut 2005) 

Kuvassa 44 on kuvattu kiinteistöallokaatioiden jakauma suorien ja välillisten kiinteistösi-

joitusten kesken eräiden institutionaalisten sijoittajien osalta. Kuvassa esitetyt luvut välil-

lisen ja suoran kiinteistösijoittamisen osalta olivat vuoden 2007 lopussa: Varma (344 ja 

2911), Ilmarinen (249,3 ja 1916), Kuntien eläkevakuutus (KEVA) (228 ja 1555), Eläke – 

Tapiola (84,3 ja 698,2), Suomi – Yhtiöt (240 ja 301) ja Eläke – Veritas (6,8 ja 287,2) 

miljoonaa euroa. Valtioneläkerahastolla (VER) oli välillisiä kiinteistösijoituksia 235,6 

miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa. VER:lla ei ole lainkaan suoria kiinteistösijoituksia.  

 

 

 

Kuva 44. Eräiden institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset (miljoonaa euroa)  

vuonna 2007 (Vuosikertomukset) 
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Välillisen kiinteistösijoittamisen osuus ja rooli eläkesäätiöiden ja –kassojen sijoitus-

toiminnassa 

Erityisesti eläkesäätiöillä ja –kassoilla on jopa yli 20 %:n kiinteistöallokaatioita. Vastaa-

vasti Euroopassa yleinen taso on 5-8% ja eläkeyhtiöillä Suomessa 9-12%. Eläkesäätiöillä 

ja kassoilla on tavoitteena pääosin nykyisen allokaation säilyttäminen (50% ei muutoksia, 

25% vähentää, 17% jonkin verran lisää, Kysely ESY:n jäsenille, 2005). Tällä hetkellä 

kiinteistösijoitukset ovat pääasiallisesti suorissa sijoituksissa ja kotimaassa. Viime vuosi-

en, 2006 ja 2007, aikana pienemmätkin institutionaaliset sijoittajat ovat aloittaneet välilli-

set kiinteistösijoitukset.  

Edelleen kyselytulosten ja haastattelujen perusteella epäsuorien kiinteistösijoitusten mää-

rä kiinteistöallokaatioista tulee lisääntymään sekä Suomessa että ulkomailla seuraavan 

kolmen vuoden aikana merkittävästi myös eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitusportfo-

lioissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat jatkossakin keskeisin osa kiinteistöallokaatioita. 

Sijoitukset ulkomaille tehdään vain epäsuorien sijoitusinstrumenttien kautta. Valtakunnal-

linen ja tiettyyn kiinteistötyyppiin sijoittava rahasto olisi kiinnostavin sijoituskohde 

ESY:n jäsenille. Liiketilat ovat kiinteistötyyppinä kiinnostavin sijoituskohde 

Suurimmat haasteet työeläkekassojen ja -säätiöiden sijoitustoiminnalle ovat kohteiden 

puute ja tehokkaan hajautuksen toteuttaminen. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kas-

vavat rahastot tuovat lisää sijoitettavaa rahaa Suomeen. Lisäksi nähdään, että kansainvä-

listen sijoitusten hallinta tuo jatkossa haasteita myös kiinteistösijoitusten osalta. 

Työnantajayrityksen strategia ei vaikuta kiinteistösijoituspäätöksiin ja päätökset tehdään 

itsenäisesti eläkesäätiössä tai -kassassa. Suorien kiinteistösijoitusten osuus säilytetään 

samalla tasolla seuraavien viiden vuoden aikana. Merkittävänä haasteena on tutustua eri 

maiden lainsäädäntöön ja markkinoihin. Lisäksi perehtyminen eri rahastojen ominaisuuk-

siin vie aikaa.  

Sekä aluekohtaiset että sektorikohtaiset rahastot ovat tulevaisuutta. Tätä ei ole haluttu 

verotusmielessä edistää. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat joutuvat miettimään, mitä ne 

joutuvat itse omistamaan. Ehkä nykyiset Ky -muotoiset rahastot kehittyvät. Parasta olisi, 

että vielä taattaisiin mahdollisuus ulkomaisille tulla mukaan niihin, koska tällä hetkellä on 

paljon rahaa liikkeellä, joka etsii vaan tuottoa. Eikä sen tarvitse olla niin kauhean korkea-

ta, kunhan se on vakaampaa. (Haastattelut 2005) 

Institutionaalisilla sijoittajilla olisi mahdollisuuksia lisätä myös kotimaan allokaatiotaan. 

REIT:ien avulla sijoittajilla olisi enemmän mahdollisuuksia hajauttaa Eurooppaan ja 

mahdollisesti muillekin mantereille kiinteistösijoituksiaan. ”Sitten se olisi noin 25% kiin-
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teistökannasta ulkomailla, ja 2% ( koko sijoituskannasta). Tosin jos Suomen osuutta voi-

simme pienentää, jos löytyisi hyviä tuotteita ulkomailta.” . (Haastattelut 2005, työeläke-

yhtiö A).  

Listaamattomat kiinteistörahastot kasvavat merkittävästi osana kiinteistösijoituksia 

Yksi epäsuoran kiinteistösijoittamisen tavoite on päästä hyödyntämään matalien korkojen 

mahdollistamaa velkavipua. Sen hyödyntäminen on mahdollista usean omistajan kiinteis-

töpääomarahastoissa. Käytäntö on osoittanut, että kun velkavipua ei käytetä aivan mielet-

tömästi, niin se toimii hyvin. (Haastattelut 2005). 

Velkavipua käyttämällä tehostetaan pääoman käyttöä ja viedään kiinteistösijoittamista 

osakesijoittamisen suuntaan. Riskin liikaa lisääntymättä voidaan generoida euroina suu-

rempia tuottoja epäsuoran sijoittamisen kautta. Tämä voidaan rinnastaa tavalliseen pää-

omarahastosijoittamiseen, jossa tyypillinen tilanne on se, että velkaa on 2-3 kertaa oman 

pääoman määrä, eli jos tilanne kehittyy hyvin, lisätuotto on melkoinen verrattuna suoraan 

kiinteistösijoittamiseen. Toki kriisitilanteessa tulee ottaa huomioon, että velkavipuraken-

ne voi aiheuttaa hyvinkin pahoja ylilyöntejä. Äärimmäisyyteen vietynä (Long term capital 

hedge fund) ei tässä voi ajatella. Mutta 2-3 kertaa velkaa omaan pääomaan verrattuna. 

Kiinteistösijoittamisessa on tyypillinen vieläkin pienempi velkaosuus. Säännöstökin koh-

telee hyvin, jos velkaa on vähän. (Haastattelut 2005) 

Listaamattomien rahastojen kautta sijoittaessa saadaan hyötyjä. Saadaan ostettua asian-

tuntemusta erikoissektoreille, jota ei tällä hetkellä työeläkeyhtiöissä ole. Tämä voi johtaa 

siihen, että joko ali-investoidaan niihin kohteisiin (sektorilla tai maantieteellisesti) tai 

sitten suboptimointia (toimii omalla alueellaan) ja toimitaan epätehokkaasti. (Haastattelut 

2005, työeläkeyhtiöt A ja B) 

Haastattelutulosten perusteella näyttää siltä, että tulee syntymään asuntorahastoja, joissa 

on rahasto ja ennen kaikkea ammattimainen management ja sitä kautta saadaan kustannus 

ja tehokkuus hyötyjä. Silloin myös asiakkaiden eli kiinteistöjen käyttäjien toiveita voi-

daan täyttää paremmin.  

Visio on, että 5-10 vuoden kuluttua Suomessa on kolme tai neljä isoa asuntorahastoa, ja 

voi olla, että meidän kaikki asunnot ovat niissä osana. Sitten me itse valitaan millaisia 

portfolioita otetaan tuotto/volatiliteetti suhteesta. (Haastattelut 2005, työeläkeyhtiöt A ja 

B) 
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Pertti Vanhanen (2004) esitti Kiinteistöalan huippuseminaarissa pitämässään esityksessä 

”Uudet ja uudistuvat kiinteistösijoitusinstrumentit” epäsuoriin tuotteisiin liittyvistä ris-

keistä seuraavat: 

– Kiinteistömarkkinaan 

– yleiseen talouskehitykseen 

– fundin (rahaston) tuottotasoon (korkomuutokset) 

– vuokralaisiin 

– kiinteistöjen tekniseen tasoon 

– lainmuutoksiin 

– managerin toimintaan 

– jälkimarkkinoihin liittyvät riskit. 

 

Sijoittajan näkökulmasta vaikuttaa haastavalta se, että pitää sitouttaa pääomaa, jos ei tie-

detä, mitä kiinteistöjä rahastolle ostetaan. Yleensä ei pitäisi mennä tekemään mitään, mitä 

ei ymmärrä tai jos ei tiedetä miten se homma hoidetaan. Se on rahastojen ongelma. Ra-

hastosijoittaminen on hallinnollisesti raskasta, seuranta, juridiset rakenteet, verotus, eri 

maiden verolait ja rakenne rahaston sisällä. (Haastattelut 2005). 

Välillisten kiinteistösijoitusten vahvuuksia ovat: vieraan pääoman käyttö, ulkomaille ha-

jautus, sijoittaminen tietyille sektoreille ja mahdollisesti irtautuminen (exit) on helpompaa 

kuin suoraan omistetussa kiinteistössä.  

Välillisten kiinteistösijoitusten heikkouksiksi kuvattiin seuraavia tekijöitä: korkotason 

muutokset, läpinäkymättömyys, kohteisiin liittyvä riski ja kohteiden puute eli rahastoihin 

on vaikea saada kiinteistöjä.  

Rahastojen läpinäkyvyyden tärkeyttä korostetaan haastatteluvastauksissa, koska riskinä 

nähdään tuoton lipeäminen muihin käsiin. Hyvällä raportoinnilla voidaan parantaa lä-

pinäkyvyyttä ja pitää sijoittajat tietoisina siitä mihin, rahat sijoitetaan sekä parantaa koh-

detuntemusta. Rahoituksen suojaus menetelmistä tehtyä selvitystä pidettäisiin hyvänä. 

Palkkiorakenteista tulisi haastattelutulosten mukaan raportoida selvästi. Myös eri tilan-

teissa veloitettavista lisäpalkkioista pitäisi raportoida hyvin. 
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Kiinteistösijoituskohteen ja –rahaston valinnasta 

Kysyttäessä: Mihin asioihin kiinnitätte huomiota, kun valitsette kiinteistösijoituskohdet-

ta? 

Vastauksissa esitettiin seuraavat kriteerit:  

– Sijainti 

– tilatyyppi 

– kunto 

– käytettävyys 

– muunneltavuus 

– käyttäjät. 

 

Valintakriteerit ovat merkittävästi erilaiset välillisen kiinteistösijoitusinstrumentin valin-

nassa.  

Yhteistyökumppanien tausta selvitetään hyvin. Managementin, kiinteistönhoidon organi-

sointi selvitetään. Tutustutaan siihen mihin rahasto aikoo sijoittaa, millä riskiprofiililla, 

paljonko luvataan tuottoa ja milloin. Rahaston palkkiopolitiikka, jossa pitää huomioida 

eri tilanteisiin liittyvä erityispalkkiot, tuottotavoitteisiin liittyvät voitonjako jakaumat ja 

tietysti kokonaiskustannuskertymä on myös oleellinen kysymys. (Haastattelut 2005 ja 

2006) 

Vuoden 2005 haastatteluissa kartoitettiin millainen on tai olisi kiinnostava kiinteistöra-

hasto Suomessa. Vastausten perusteella rahastolta odotetaan seuraavaa: 

– Ammattimaisesti hoidettu 

– sijoituskohteet huolellisesti valittuja 

– velkaa ennemmin vähän kuin liikaa (alle 50%) 

– Sellainen, missä olisi sijoittajia suhteellisen pieni joukko, jolla voidaan kokoon-
tua ja tehdä päätöksiä yhdessä (alle 10 organisaatiota/henkilöä) 

– kiinteistöjen alkuperä kunnossa 

– haetaan hyviä ja perusteltuja sijoituskohteita (rahasto ei saa olla ratkaisu jonkun 
yksittäisen sijoittajan ongelmiin). 
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Rahaston valinta on erittäin tärkeä osa välillistä kiinteistösijoittamista. INREV:n selvityk-

sen  (Investment intension survey 2007) mukaan sijoittajille tärkeimpiä tekijöitä ovat: 

sijoitustyyli eli rahaston riskiprofiili, mangerin paikallinen läsnäolo, kiinteistökohteiden 

sijainti ja kiinteistötyyppi sekä rahaston juridinen muoto. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät 

ovat: hyvä hallinnointitapa, palkkiot, tuoton jakauma nettotuoton ja pääomankasvun välil-

lä, managerin ymmärrys asiakkaan tarpeista sekä rahaston muut sijoittajat.  

 

 

Kuva 45. Tärkeimmät tekijät rahaston valinnassa (INREV, 2007, 8) 

 

Taulukossa 11 on esitetty rahaston reittauksessa arvioitavia tekijöitä. Taulukko on synty-

nyt RAKLIn välillisen kiinteistösijoittamisen yhteistyöryhmän keskustelujen pohjalta. 

Jokainen sijoittaja voi painottaa eri tekijöitä eri tavalla. Lisäksi reittausasteikko on jokai-

sen vapaasti valittavissa. Taulukossa esitetty asteikko 1…5 on esimerkki.  
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Taulukko 11. Esimerkki rahaston valinnassa käytettävistä kriteereistä (Keskustelut, 

RAKLI, 2006) 

Reittaus, arvosanalla 1-5 (1= erittäin heikko, 5=erittäin hyvä)
rahasto A rahasto B rahasto C lisätieto

Emo/tausta organisaatio
päätoimiala (kiinteistösijoitus, 
management, investointipankki, 
muu)
Kokemus kiinteistörahastoista
Hallinnoitavien rahastojen lkm.
Hallinnoitavana kilpailevia 
rahastoja 
Track record
Toiminta-alue Eurooppa / 
globaali
Verkosto /verkostoituminen 
yhteistyökumppanit
Tutkimus
Rahasto
Yhtiön rahallinen sitoutuminen 
(oma commitment)
Johdon rahallinen sitoutuminen
Management muutokset
Päätöksentekokäytäntö
Transaktioiden DD prosessit
DD- kumppanit, brandi
Raportointitiheys IVS 
(tilinpäätökset, 4/kert. vuosi)
IVS:n mukaiset 
kiinteistöarvioitsijat
Salkkutason arvioinnit
Raporttien tietosisältö
Pääoman kutsut
Rahaston palkkiot
Pääoman sitoutumisajan 
(managerin sitouttamiskyky 
suhdeluku esim. milj €/kk)
Henkilötaso
Palkitsemisjärjestelmä
Ajallinen sitoutuminen h/vko
Kokemus kiinteistörahastoista
Managementin osaaminen
Sijoitusstrategia
Tavoite koko
Managerin (sponsorin) sijoitus
Kohdealue
Sijoitustyyli
Kohteiden koko ja rajoitukset
Tilatyyppi
Velkavipu
Tuotto-odotus

Sijoittajien päätöksentekoraamit
Exit prosessi
Riskit
Management
Rahoitus
Kiinteistöportfolio
REITTAUS  
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Haastatteluissa kysyttiin: Millainen management rahastolla pitää olla? 

Vastauksissa todetaan seuraavaa: rahastolla pitää olla paras mahdollinen management. 

Henkilökustannuksilla ei ole merkittävää vaikutusta lopputulokseen. Perusajatuksena on, 

että pyritään saamaan pääomalla paras mahdollinen tuotto. Jos muotona on kommandiit-

tiyhtiö, millaisella osuudella (manageri) itse on mukana sijoittamassa? Rahaston johtajan 

osuus on tärkeä. Verkoston pitää olla maakohtainen ja tiheä. Odotetaan näyttöä henkilöil-

tä: työkokemusta ja saavutuksia (menestystarinoita) arvostetaan. Rahastolla pitää olla 

johtoryhmä, joka seuraa sijoituksia ja siellä pitää olla merkittävimmät sijoittajat edustet-

tuina. 

Rahaston rahoitusrakenteesta kysyttäessä todettiin, että 40-70% voisi olla velkaa. Määrä 

riippuu rahaston rakenteesta ja riskiprofiilista. Haastattelutulosten mukaan eri strategioilla 

toimivat rahastot ovat tervetulleita. Valtakunnallisia rahastoja tarvitaan, jotta sijoittajat 

voivat sijoittaa kerralla koko Suomen alueelle. Lisäksi tarvitaan rahastoja, jotka keskitty-

vät tiettyyn kiinteistötyyppiin tai tietylle alueelle. Jopa kaupunginosiin keskittyviä rahas-

toja toivotaan markkinoille. Toisaalta toivotaan myös maantieteellisesti ja eri tilatyyppei-

hin hajautettuja salkkuja.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rahastoihin ollaan valmiita sijoittamaan erisuuruisia 

osuuksia. Yleistä on, että niihin aiotaan sijoittaa 10 % kiinteistösijoituksista. Suuremmat 

sijoittajat aikovat sijoittaa satoja miljoonia euroja vuodessa. Pienemmät aikovat sijoittaa 

10 miljoonaa euroa muutamassa vuodessa. Epäsuoralta kiinteistösijoitukselta odotetaan 

yli 9 % tuottoa, jos velkaa on 70%. Haastattelutulosten perusteella rahastoista odotetaan 

tuottoa 5-10% enemmän kuin suorista sijoituksista. Institutionaalisten sijoittajien sijoitus-

politiikka sallii sijoittamisen laajasti erilaisilla strategioilla toimiviin rahastoihin. Sijoitus-

ajalla ei yleisesti ole merkitystä, mutta joissakin rahastosijoituksissa edellytetään tiettyä 

määräaikaa.  

Rahastoilta edellytetään vuosittain tilinpäätöstasoista raportointia. Välitilinpäätösten osal-

ta tärkeintä on nähdä kassavirran kehitys. Kuukausittainen raportointi olisi sijoittajalle 

hyvä, mutta ei välttämätön. 

Rahaston management-osaamiselta edellytetään: Talous- ja kiinteistöosaamista sekä kiin-

teistöalan ammattilaisia henkilöstönä, joilla on kokemusta. Rahasto management-yhtiöillä 

nähdään, että henkilöstöriski korostuu, koska osaaminen on työsuhteen irtisanomisajan 

mittaista. Sijoittajien näkökulmasta vastuuta pitää ottaa ja ne, joilla on vastuuta niin pitää 

sitouttaa jotenkin rahastoon. Yleisesti osaava johto on perusedellytys. Managereilla on 
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oltava maantieteellinen tuntemus ja pätevyys omissa kohteissaan/alueellaan. Yhteistyö-

kumppani ei voi olla Tukholmassa, jos rahasto sijoittaa Suomeen.  

Kansainvälisesti listaamattomat rahastot ovat kasvaneet nopeasti 

Kansainvälisesti listaamattomat kiinteistörahastot ovat kasvaneet ja lisääntyneet nopeasti. 

Euroopassa INREV (The association for non listed real estate vehicles) on kerännyt tieto-

ja Euroopassa toimivista rahastoista. INREV:n Investment Intentions Survey 2007: mu-

kaan sijoittajille tärkein syy sijoittaa rahastoon on saada käyttöönsä erikoisosaamista. 

Toiseksi tärkein syy on saada hajautushyötyä olemassa olevaan kotimaiseen kiinteistösi-

joitusjakaumaan ja toisaalta saavuttaa hajautushyötyä eri kiinteistötyyppien kesken. Muita 

tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa se, että rahastosijoitus on helpompi toteuttaa kuin 

vastaava suora kiinteistösijoitus, sijoittaja pääsee helposti sijoittamaan erikoisalueille ja 

saa mahdollisuuden tavoitella parempia tuottoja. Lisäksi osalla rahasto mahdollistaa velan 

käyttämisen kiinteistösijoittamisessa. Edellä mainitut asia on kuvattu kuvassa 46.  

 

 

 

Kuva 46. Syyt miksi listaamattomiin rahastoihin sijoitetaan (INREV, 2007, 6) 

Rahastomuotoisessa sijoittamisessa on myös tekijöitä, joiden vuoksi sijoittaja ei sijoita 

listaamattomiin rahastoihin. Suurin puute on läpinäkymättömyys ja markkinatiedon puu-

te. Myös sopivia tuotteita puuttuu markkinoilta ja listaamattomat rahastot voidaan lisäksi 
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kokea kalliiksi tuotteiksi. Rahastoilla on myös rajoitettu likviditeetti, joka on puute sijoit-

tajan näkökulmasta. Rahastomanagerin linjausten taustat voivat olla ajoittain epäselviä 

eikä rahastoissa ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja tai tietämystä. Edellä mainittuja 

asioita on selvitetty myös INREV:ssä. Asiat on kuvattu kuvassa 47. 

 

Kuva 47. Syyt miksi listaamattomiin rahastoihin ei sijoiteta (INREV, 2007, 7) 

 

Suomessa on perustettu vuosina 2005, 2006 ja 2007 useita kiinteistöpääomarahasto-

ja 

Kiinteistöpääomarahastoja on perustettu Suomeen nopeassa tahdissa viime vuosien aika-

na. Taulukossa 10 on kuvattu niistä pääosa. Taulukossa esitetään rahaston markkina-alue, 

tyyppi, juridinen muoto, tuottovaatimus, velkaantumisaste, tavoitekoko, kokonaisarvo 

(GAV), omapääoma (NAV), velan määrä, perustamisaika (eli aika, jonka puitteissa rahas-

to perustetaan ja se alkaa toimia), riksiprofiili, sijoittajien lukumäärä, minimisijoitus ja 

rahaston elinikä.  

 

 



 143 

Taulukko 12. Suomessa toimivat ja Suomeen sijoittavat kiinteistöpääomarahastot 3/2007 (Manni-

la, 2007) 

 

 

Huomion arvoista on, että kiinteistöpääomarahastojen yhteenlaskettu sijoituspotentiaali 

on noin kolme miljardia euroa.  

5.10.7 Kiinteistömarkkinoiden muutosten merkitys kiinteistötoimialalle ja sen eri 

toimijoille 

Seuraavat tulokset perustuvat osittaisen havainnoinnin menetelmällä saatuihin tuloksiin 

sekä RAKLIn sijoittaminen-toimikunnassa toteutetun round table-menetelmän avulla 

saatuihin tuloksiin. (RAKLI, 2006a) 

Kiinteistömarkkinoiden muutoksista 

Kiinteistömarkkinat kansainvälistyvät, monipuolistuvat, läpinäkyvyys ja aktiviteetti kas-

vavat, transaktiovolyymi pysyy korkeana myös jatkossa ja kiinteistömassoja siirtyy rahas-

toihin. Rahoitusmarkkinoiden ja/tai finanssisektorin rooli kasvaa ja ne myös johtavat 

kiinteistösijoitustuotteita.  

 

 

Kiinteistösijoitus ja –rahoitusmarkkinoiden kehittymisen vaikutukset: 

Asenne kiinteistösijoittamista kohtaan muuttuu positiivisemmaksi, volyymi kasvaa. Si-

joittajien ammattimaisuus lisääntyy (globaalit markkinat, tuotot/riskit, vaihtoehdot lisään-
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tyvät, kassavirran hallinta). Rahoittajat kehittävät uusia tuotteita (monipuolisuus, uudel-

leenrahoitus, joustavuus).  Omistajat ulkoistavat edelleen kiinteistöjä taseistaan. ”Oikeat ” 

omistajat katoavat. Käyttäjät ovat yhteydessä managereihin omistajien sijaan. Palvelu-

tuottajien keskeinen kilpailu on kovaa ja uusia tuotteita kehitetään. Yksityisen ja julkisen 

sektorin kehittyminen johtaa uusien rahoitusmallien kehittymiseen; pääomien vapautta-

minen ja omistuksen arvopaperistuminen ohjaavat kehitystä. 

Välillistä kiinteistösijoittamista lisäävät: tuotteiden lisääntyminen, kansainvälistyminen, 

hajautus, pääoman lisääntyminen (oman ja vieraan) ja hajautus.  Ammattitaidon lisään-

tyminen sekä sijoittajien keskittyminen allokaatiopäätöksiin ovat myös lisääviä tekijöitä. 

Välillistä kiinteistösijoittamista vähentävät tai kasvua rajoittavat: verotus, lainsäädäntö, 

läpinäkyvyyden puute, mahdolliset maineongelmat (Saksan open-ended) sekä sijoitus-

kohteiden puute.  

Roolien muuttumista kuvataan seuraavasti: 

– Sijoittajat etääntyvät loppukäyttäjistä 

– käyttäjien keskustelukumppanina yhä useammin manageri 

– infaromistajat saavat helpommin pääomia ja kehittyy infrarahastoja 

– kiinteistörahoittajat joutuvat olemaan aktiivisempia tuotekehittelyssään 

– palveluntuottajat joutuvat kohdentamaan toimintaansa, niiden rooli ja merkitys 
kasvaa 

– rakennusliikkeiden rooli muuttuu, jatkossa kiinteistörahastot esittelevät hankkeita 
rakennusliikkeille tilaajan ominaisuudessa eli päinvastoin kuin viimeaikoina on 
nähty. 

– kiinteistökonsulttien (moniosaajien) luokka syntyy ja 

– finanssisektori ottaa osan haltuun kiinteistörahasto liiketoiminnasta. 

 

Kiinteistösijoitus ja –rahoitusmarkkinoiden kehittyminen 

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kehittyminen: 

Kansainvälistyminen, läpinäkyvyys ja monipuolisuus ovat asioita, jotka kehittyvät. Lik-

viditeetti pysyy hyvänä. Kaikissa segmenteissä ja tilatyypeissä aktiviteetti lisääntyy. Kas-

vua tulee noin 15-20 % vuodessa.  
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Epäsuorien kiinteistösijoitusinstrumenttien kehittyminen näkyy muun muassa siten, että 

rahastot erikoistuvat erilaisiin kiinteistötyyppeihin.  Suuria kiinteistömassoja siirtyy sul-

jettuihin rahastoihin (sijoittajaklubit).  

Julkisen sektorin kiinteistöjä siirtyy rahastoihin ja kiinteistösijoittaminen tulee ”tavalli-

sen” sijoittajan ulottuville. Kiinteistöjen arvopaperistuminen lisääntyy. Välillisiin sijoi-

tuksiin siirrytään myös Suomessa.  Volatiliteetti kasvaa markkinoilla. Korkosuojauksen 

merkitys kasvaa kiinteistöissä.  

Kiinteistösijoitusmarkkinat lähestyvät rahoitusmarkkinoita, ja josta kiinteistösijoitus-

markkinoille johdetaan uusia instrumentteja. Epäsuora sijoittaminen lisääntyy ja vieraan 

pääomanehtoiset tuotteet kehittyvät. Välillisen kiinteistösijoittamisen markkinat kehitty-

vät ja REIT-markkinat mahdollistavat piensijoittajien pääsyn kiinteistömarkkinoille.  

Kiinteistörahoitusmarkkinoiden kehittyminen: 

Uusia erikoistuneita rahoitustuotteita syntyy. Korkoriskin suojaustuotteet kehittyvät ja 

esimerkiksi elinkustannusindeksiin sidottuja tuotteita kehitetään markkinoille. 

Rahoituksen rooli kasvaa ja tuotteet monipuolistuvat. Mortgage backed securities (MBS) 

markkinat kasvavat. Kotimaiset rahoittajat heräävät ja uusia malleja kehitellään markki-

noille. 

Muutokset sijoittajille 

Kotimaisille sijoittajille tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia hajauttaa kiinteistösijoituksia 

globaalisti ja kotimaassa välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta. Tämä edellyt-

tää erilaisten instrumenttien analysointiosaamista erityisesti kansainvälisissä sijoituksissa.  

Kansainvälisiä sijoittajia tulee Suomeen suomalaisten rahastojen kautta. Esimerkiksi 

CapMan Real Estate Ky II -rahastoon sijoittaa kansainvälisiä sijoittajia. (IPE Real Estate 

(2006b)). 

Asenne kiinteistösijoittamista kohtaan muuttuu positiivisemmaksi, koska volyymin kasvu 

ja sen myötä likviditeetti tuo exit-mahdollisuuksia. Sijoittajat etääntyvät itse asiasta (spe-

kuloituvat) ja oikeat omistajat katoavat. Vaihtoehtoiset (välilliset) kiinteistösijoitusin-

strumentit lisääntyvät. Osaamistarve kasvaa.  

Ammattimaistuvat rahoitusmarkkinat kasvattavat osaamisvaatimuksia. Globaali markki-

naosaaminen korostuu. Kilpailu yleisesti lisääntyy ja sijoitusvaihtoehdot lisääntyvät. Lä-

pinäkyvyys ja standardit lisääntyvät.  
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Sijoitustuotteiden monialaosaaminen (hybridi) kasvaa. Epäsuoran sijoittamisen muodot ja 

ulkoistaminen vaikuttavat siihen, että sijoittajan ammattitaitovaatimukset kasvavat.  

Omistajille 

Tarve ulkoistaa omistuksia kasvaa (käyttäjäomistajat) myös epälikvideissä kohteissa. 

Salkkujen jalostaminen ja muokkaus lisääntyy. Omistajuus hämärtyy.  Mahdollisuus saa-

da uusia ratkaisuja, omistaa - vuokrata toimitilat organisointi helpottuu. Oikeat omistajat 

katoavat, englanninkieliset termit lisääntyvät. Harkinta omistuksista kasvaa (kannatta-

vuus). 

Käyttäjille 

Kontaktit palveluntuottajiin ja managereihin omistajien sijaan. Vaatimustaso nousee, 

keskittyvät ydinliiketoimintaansa, ostavat koko paketin. Yhä enemmän ollaan vuokralla 

(ml teollisuus ja muut erikoiskiinteistöt). Etääntyminen sijoittajista. Tarjonta lisääntyy ja 

toisaalta mahdollisuudet kasvavat, vuokrasopimuksien sitoutumisaika pitenee. Markki-

nointi tehostuu. Joustavuus lisääntyy. 

Kiinteistörahoittajille 

Joutuvat kehittämään uusia ja joustavampia rahoitustuotteita ja -malleja (monipuolistu-

vat). Markkinat kasvavat. Luo uusia (ansainta) mahdollisuuksia ja liiketoiminta-alueita 

sekä potentiaalia. Volyymi kasvaa ja uudelleen rahoituksen merkitys korostuu. Välilliset 

tuotteet lisäävät rahoitusmahdollisuuksia. 

Palveluiden toimittajille 

Kehitetään uusia konsepteja ja kilpailu on kovaa. Markkinat kasvavat ja erikoistuminen 

lisääntyy. Keskittymistä nähtävissä, uusien tuotteiden kehittäminen ja kansainvälistymi-

nen lisäävät mahdollisuuksia ja liiketoimintapotentiaalia, marginaalit pienenevät.  

 

Yksityisen ja julkisen sektorin toimintaan 

Yksityisellä sektorilla kiinteistöt ulkoistetaan taseista ja keskitytään ydinliiketoimintaan. 

Sama kehitys on nähtävissä julkiselle sektorille. Exit vaihtoehdot kasvavat. Haetaan eri-

laisilla malleilla rahoitusta pääomamarkkinoilta. Pääomien vapauttaminen (kiinteistöistä) 

ja pääomien tuonti Suomeen. Omistuksen arvopaperistuminen. Yhteistyö lisääntyy eri 

sidosryhmien kesken.  Julkiselle sektorille kehitetään uusia rahoitusmalleja. 
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Suomen kilpailukykyyn 

Suomesta tulee kiinteistösijoittajille entistä kiinnostavampi kohde, joka parantaa maamme 

kilpailukykyä. Pääoman saatavuus paranee. Tehokkaat markkinat luovat positiivisen vai-

kutelman.  

5.10.8 Eri toimijoiden roolien muuttuminen välillisen kiinteistösijoittamisen kehitty-

essä 

sijoittajien 

Etääntyvät kiinteistöistä ja loppukäyttäjistä, fokus siirtyy salkkutason hajautukseen, koti-

maistentoimijoiden rooli vähenee, organisaatiot pienenevät, isot salkut globaaleja ja 

osaaminen muuttuu erilaiseksi. Siirrytään kivijalan potkimisesta indekseihin.  

käyttäjien (käyttäjäomistaja/vuokralainen) 

Keskusteluyhteyttä omistajaan on jatkossa vaikea luoda. Ei mitenkään. Vaihtoehtoja li-

sää. Päätöksenteko nopeutuu ja operointi managerin kanssa lisääntyy.  

infraomistajien 

Saavat mahdollisesti helpommin rahaa. Epäsuora omistus tulee ja pääomien vapautus ja 

uudelleen organisointi. Julkisesta yksityiseen.  Syntyy uusia liiketoiminta-alueita. Kehit-

tyy infrarahastoja.  

kiinteistörahoittajien 

Joutuvat olemaan aktiivisempia uusien rahoitusmallien kehittämisessä, rooli kasvaa ja 

merkitys korostuu. Volyymin kasvu. Erikoistuminen, osapuolien määrä kasvaa, riskien-

hallinta korostuu.  

palvelutuottajien 

Toimintaa on kohdennettava (tilaajan tarve ohjaa palvelukonseptin kehittämistä). Rooli 

kasvaa ja merkitys korostuu. Liiketoiminta potentiaali kasvaa. Erikoistuminen, verkostot 

ja kumppanuus toiminta. Lisää työtä.  

rakennusliikkeiden 

Ei enää taserakennusta, vaan suoraan rahastojen taseeseen. Rahastosijoittajat esittelevät 

hankkeita rakennusliikkeille (ei päinvastoin). Yhteydet kiinteistömanagereihin, ei sijoitta-

jiin. Toimijoita tulee markkinoille enemmän. Rooli muuttuu development –> kiinteistö-



 148 

kehittäjät erikoistuvat-> laajenee horisontaalisesti. Gryndauspuoli pienenee. Liikkeellä 

yhä riskihakuisempia ostajia (sijoittajat sijoittaa toisten rahoja). Yksi vastaaja näkee, että 

rooli ei muutu.  

jonkun muun?  

Syntyy kiinteistösijoitusalan konsulttien ( moniosaajien) luokka. Viranomaiset keksivät 

edelleen ”kypäräkansalle”  eli rakennustyöntekijöille lisää normeja. Investointipankit 

(finanssisektori) ottaa haltuun osan kiinteistörahastoista.  
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimusongelmana oli selvittää suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösi-

joitusten roolia sijoitussalkuissa ja niiden kehittymistä lähitulevaisuudessa. Tähän kysy-

mykseen vastataan myös jo osittain aiemmin eri tutkimustulosten yhteydessä. Kiinteistö-

sijoitusten osuus sijoituksista tulee säilymään nykyisellä tasolla. Suorien kiinteistösijoi-

tusten roolina on edelleen tuottaa vakaata kassavirtaa ja tasata tuottojen vaihtelua eri 

omaisuuslajien kesken. Merkittävin muutos on se, että välillisillä kiinteistösijoituksilla 

tavoitellaan korkeampia tuottoja kuin suorilla kiinteistösijoituksilla, hajautetaan kiinteis-

tösijoitusriskiä Suomessa eri osamarkkinoiden kesken ja erityisesti ulkomaille. Lisäksi 

välillisissä kiinteistösijoituksissa institutionaaliset sijoittajat pääsevät käyttämään velka-

vipua, jolloin on mahdollisuus saada korkeampia tuottoja, kuin suorasta kiinteistösijoit-

tamisesta, jossa ei voida käyttää velkavipua.  

Tutkimustulosten perusteella on selvää, että kiinteistösijoitusten määrä (absoluuttisesti 

mitattuna) lisääntyy, koska eläkerahastot kasvavat vielä noin 15 vuoden ajan ja kiinteistö-

jen suhteellinen osuus sijoituksista aiotaan säilyttää nykyisellä tasolla. Kasvu tapahtuu 

pääasiassa välillisillä kiinteistösijoituksilla, mutta osittain myös siten, että jotkut institu-

tionaaliset sijoittajat myyvät joitakin kiinteistöjä ja ostavat tilalle välillisiä kiinteistösijoi-

tusinstrumentteja.  

6.1 keskeisimmät tulokset 

Kansainvälistynyt kiinteistösijoittaminen 

Kiinteistösijoittaminen on kansainvälistynyt viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. 

Institutionaaliset sijoittajat ovat hajauttaneet kiinteistösijoituksiaan välillisten kiinteistösi-

joitusinstrumenttien kautta useisiin maihin viime vuosien aikana. Välillisten kiinteistösi-

joitusinstrumenttien kehitys on mahdollistanut kansainvälisen hajautuksen. Voidaan sa-

noa, että kiinteistösijoitusmarkkinat ovat vihdoin globaalit. 

Kiinteistömarkkinat kansainvälistyvät, monipuolistuvat, läpinäkyvyys ja aktiviteetti kas-

vavat edelleen, transaktiovolyymi pysyy korkeana myös jatkossa ja kiinteistömassoja 

siirtyy rahastoihin. Rahoitusmarkkinoiden ja/tai finanssisektorin rooli kasvaa ja ne myös 

johtavat kiinteistösijoitustuotteita eli ottavat management yhtiön roolin erilaisissa kiin-

teistörahastoissa.  

Kiinteistömarkkinoiden kehittymiseen Suomessa ovat vaikuttaneet kansainvälisten sijoit-

tajien tulo Suomen kiinteistömarkkinoille, suomalaisten kiinteistöpääomarahastojen pe-
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rustaminen, lisääntynyt velkapääoman käyttö kiinteistösijoittamisessa, käyttäjäyritysten 

luopuminen omista kiinteistöomistuksista sekä management toiminnan syntyminen ja 

kehittyminen.  

Suomalaisten institutionaalisten kiinteistösijoittajien kiinteistösijoitukset ja niiden rooli 

Suurimmilla institutionaalisilla sijoittajilla kiinteistösijoitusten osuus salkusta on kymme-

nen prosentin tuntumassa. Kiinteistösijoitusten roolia voidaan kuvata merkittäväksi. 

Suomessa olevista sijoituksista institutionaalisilla sijoittajilla kiinteistöissä on noin kol-

masosa. Suomalaisten institutionaalisten sijoittajien salkuissa kiinteistösijoitusten rooli on 

merkittävä ja niiden tehtävä on vakauttaa tuottoja ja hajauttaa salkun riskiä. Kiinteistösi-

joitusten suhteellinen osuus eli allokaatio koko sijoitussalkuista vaihtelee eläkeyhtiöillä, 

eläkesäätiöillä ja –kassoilla sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä aina muutamasta 

prosentista jopa kolmannekseen kaikista sijoituksista. Nykyiset suorat kiinteistösijoitukset 

aiotaan säilyttää osana kiinteistösijoitussalkkua myös tulevaisuudessa. 

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitus-

ten osuudet ovat korkealla tasolla. Esimerkiksi Iso–Britanniassa kiinteistösijoitusten 

osuus on vain kahden ja kolmen prosentin luokkaa, Alankomaissa viiden prosentin, Sak-

sassa seitsemän (suuri osuus välillisiä kiinteistösijoituksia), Kanadassa neljän prosentin, 

Yhdysvalloissa prosentin ja esimerkiksi Singaporessa alle prosentin tasoilla (Esimerkiksi: 

Ashurst ym., 1998 ja IPE Real Estate, 2005 tai OECD, 2005). Euroopassa Norjassa, Itali-

assa ja Sveitsissä kiinteistösijoitusten osuus on lähellä suomalaisten institutionaalisten 

sijoittajien tasoa. Monissa maissa alhainen kiinteistösijoitusten osuus johtuu osittain siitä, 

että rahastoivat eläkejärjestelmät on perustettu myöhemmin kuin esimerkiksi Suomessa. 

Suomessa vakavaraisuusmalleilla on ohjattu insitutionaalisten sijoittajien sijoituksia tar-

koituksella rahoitusta kiinteistöihin, koska Suomi tarvitsi 1900-luvun loppupuolella mer-

kittävästi pääomia juuri kiinteistöjen rahoittamiseen. Perinteisten vakavaraisuusmallien 

mukaan eläkevakuutuslaitosten oli mahdollista kattaa eläkevastuunsa jopa 70 prosentti-

sesti kiinteistösijoituksilla.  

Teoreettisesti on osoitettu, että institutionaalisten sijoittajien portfoliossa kiinteistösijoi-

tuksilla on keskeinen rooli osana hajautettua salkkua. Institutionaalisten sijoittajien sijoi-

tuksen kasvavat noin kaksikertaiseksi seuraavan 15-20 vuoden aikana. Samalla se tarkoit-

taa sitä, että kiinteistösijoitusten määrä myös kaksinkertaistuu, koska kiinteistösijoitukset 

aiotaan myös jatkossa pitää nykyisellä allokaatiotasolla (noin 10-15 % sijoituksista). Jois-

sakin eläkelaitoksissa kiinteistösijoitusten osuus on huomattavasti suurempi.  
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Suorien kiinteistösijoitusten ominaisuuksia ovat alhainen korrelaatio suhteessa muihin 

omaisuusluokkiin, inflaatiosuojattu ja vakaa ennustettava tuotto, suuri yksikkökoko sekä 

heikompi likviditeetti kuin listatuilla osakkeilla tai joukkovelkakirjalainoilla. Välillisten 

kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta tavoitellaan samoja hyviä ominaisuuksia kuin suo-

rilla kiinteistösijoituksilla. Välillisillä kiinteistösijoitusinstrumenteilla voidaan parantaa 

suorien kiinteistösijoitusten huonoja ominaisuuksia (mm. suuri koko, huono likviditeetti 

ja jakamattomuus). Niissä voidaan käyttää velkavipua, joka lisää myös riskiä. Välillisten 

kiinteistösijoitusten osuuden omistajat pääsevät hyödyntämään kiinteistörahaston henki-

lökunnan osaamista, joka on ollut yksi keskeisimmistä tekijöistä välillisen kiinteistösijoit-

tamisen nopeassa yleistymisessä.   

6.2 Johtopäätökset 

Suomalaiset instutionaaliset sijoittajat hajauttavat kiinteistösijoituksiaan sekä kotimaassa 

että ulkomailla kiinteistörahastoihin. Kiinnostavampia kiinteistörahastoja ovat listaamat-

tomat kiinteistörahastot. Välillisiä kiinteistösijoituksia arvioidaan olevan vuonna 2010 

20-35% kiinteistösijoituksista. Kiinteistösijoituksista 10-20% tulee olemaan ulkomailla 

erilaisissa kiinteistörahastoissa tai muissa välillisen kiinteistösijoittamisen instrumenteis-

sa. 

Institutionaaliset sijoittajat investoivat välillisiin rahastoihin omaa pääomaa ja lisäksi 

rahasto tai muu yhteisomistusmuoto käyttää velkapääomaa kiinteistösijoituksiin. Tämä 

kasvattaa sijoitettavaa varallisuutta merkittävästi, koska yleinen velkaantumisaste on 50-

80 % välillä eri kiinteistörahastoissa.  

Riskit lisääntyvät monimutkaistuvien tuotteiden yleistyessä. Sijoittajille on yhä tärkeäpää 

panostaa managerin valintaan valitessaan sijoituskohdetta. Kiinteistösijoittamisen luonne 

muuttuu kiinteistökohteiden valinnasta enenevässä määrin kohti management yhtiöiden 

valintaa. Lisäksi on voitava arvioida erityisesti ulkomaisissa kiinteistösijoituksissa erilais-

ten kulttuurien ja tapojen vaikutuksia kiinteistösijoituksiin ja/tai management yhtiön toi-

mintaan.  

Eläkejärjestelmään kerätään vielä paljon sijoitusvarallisuutta, jonka avulla varaudutaan 

maksamaan kertyneitä työeläkkeitä yksityisen ja julkisen sektorin työ- ja palvelussuhteis-

ta. Kiinteistösijoitusten luonteesta johtuen niiden ominaisuuden vastaavat hyvin eläkevas-

tuisiin. Kiinteistösijoitukset tuottavat vakaata kassavirtaa, jonka avulla voidaan maksaa 

eläkkeitä. Lisäksi kiinteistöjen tuotto on inflaatiosuojattua, koska vuokrat on sidottu usein 

indekseihin eli niiden arvo säilyy hyvin pitkällä aikavälillä. Tutkijan näkemyksen mukaan 

kiinteistösijoitusten merkitys osana institutionaalisten sijoittajien salkkuja tulee kasva-
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maan seuraavan vuosikymmenen aikana, koska 2020-luvulla tarvitaan yhä enemmän 

vakaata kassavirtaa tuottavia sijoitusinstrumentteja.  

6.3 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on muodostettu haastattelemalla useiden institutionaa-

listen sijoittajien edustajia vähintään yhdeltä tasolta (sijoituspäällikkö tai kiinteistösijoi-

tusjohto) sekä lisäksi useista organisaatioista haastateltiin myös sijoitusjohtoa. Haastatte-

lutuloksia täydennettiin useilla eri kyselyillä, joiden perusteella saatiin kattava otos suo-

malaisten institutionaalisten sijoittajien näkemyksistä kiinteistösijoittamisen osalta.  

Tutkimustulosten analyysimenetelmänä Grounded theory sopi hyvin aineiston analyysiin. 

Analyysi ei ollut kuitenkaan täysin Grounded theoryn mukainen analyysi, koska haastat-

telujen koodauksessa oli puutteita, vaikka vastaukset ryhmiteltiin kunkin kysymyksen alle 

ja niitä vertailtiin keskenään. Analyysimenetelmän mukainen neljäs vaihe on erittäin 

haastava, koska siinä luodaan uutta teoriaa. Tämän tutkimuksen osalta keskeisin tulos on 

se, että kiinteistösijoitukset tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavien vuosien aikana 

erityisesti välillisten kiinteistösijoitusten lisääntyessä. Grounded theory on tutkimusstra-

tegia ja tutkimusmenetelmä. Tutkimusstrategia edellyttää sitoutumista tietynlaiseen ete-

nemiseen, joka tässä tutkimuksessa kuvataan kuvassa 3. Tutkimusmenetelmänä grounded 

theory sopii laadulliseen tutkimukseen, joka tämä tutkimus on. Tässä tutkimuksessa on 

tutkittu ilmiötä, jota on pyritty kuvaamaan grounded theoryn avulla. Grounded theory-

mentelmällä tuotetut tutkimukset eivät välttämättä täytä tieteenfilosofiassa määriteltyjä 

teorian tunnusmerkkejä. Tässä tutkimuksessa grounded theoryn merkitys korostui erityi-

sesti tutkimusstrategiassa, joka toimi punaisena lankana tutkimuksen edetessä. Grounded 

theory toimii tutkimuskohteissa, joista ei ole vielä olemassa teoreettista ja jäsentynyttä 

tietoa, mutta joista sellaista tarvitaan. Grounded theory:n käsitteellistämisen etenemistapa 

ei aseta rajoituksia sille, mitä tutkimuskohde tai aineisto ontologisilta ominaisuuksiltaan 

on. Tutkimusaineisto voi olla missä muodossa tahansa. Tähän tutkimukseen sopi hyvin 

grounded theory, koska tutkimustietoa kerättiin useisiin muotoihin, haastatteluilla, kyse-

lyillä ja tilastoimalla erilaisia tietoja kirjallisista lähteistä. Tässä tutkimuksessa grounded 

theoryn sallima joustavuus oli tärkeä, koska tutkimuskysymyksiäkin jouduttiin asettele-

maan uduelleen, koska esimerkiksi välillisten kiinteistösijoitusten määrän suureneminen 

yllätti tutkijan, mistä johtuen sen tutkimiseen panostettiin voimakkaasti resursseja. Tut-

kimuskysymysten uudelleen asettelu ja jopa uusien tutkimuskysymysten kehittäminen 

työn edetessä on tyypillistä grounded theory-menetelmää käytettäessä. Teoreettinen herk-

kyys auttaa tutkijaa käyttämään henkilökohtaista ja ammatillista kokemusta sekä kirjalli-

suutta luovasti. Teoreettinen herkkyys on kykyä nähdä se, mikä on tärkeää aineistoissa ja 
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tulkita se oikein. Oikein tulkittuna saa aineisto merkityksen ja ilmiöstä syntyy ymmärrys. 

Tässä tutkimuksessa välillisen kiinteistösijoittamisen ilmiöstä on toivottavasti syntynyt 

ymmärrys.  

Tutkimuksen tulokset ovat selkeitä ja ne antavat selvän kuvan institutionaalisten sijoitta-

jien kiinteistösijoitustoimintojen tulevaisuudesta. Tutkimuksen kattavuus on hyvä, koska 

sen eri haastatteluihin tai kyselyihin on osallistunut suurin osa suomalaisista institutionaa-

lisista (työeläkeyhtiöt, eläkesäätiöt ja –kassat, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt). Lisäksi 

eri tutkimusmetodien avulla perehdyttiin erikseen rahastomanagerien, lakiasiantoimisto-

jen ja valvovan viranomaisen näkökulmasta kiinteistösijoittamiseen. Lisäksi yksi tutki-

mus tehtiin RAKLIn Sijoittaminen-toimikunnassa, jossa on edustettuna hyvin laajasti 

kiinteistöliiketoiminnan eri osapuolet. Haastattelututkimusten avulla saatiin useista eri 

näkökulmista tietoa, jonka perusteella on muodostettu kokonaiskuva kiinteistösijoitus-

toiminnan kehittymisestä lähitulevaisuudessa.  

6.3.1 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetti-käsite kuuluu yleensä määrälliseen, kvantitatiiviseen tutkimukseen. Re-

liabiliteetilla eli mittarin tai menetelmän luotettavuudella viitataan perinteisesti käytetyn 

tutkimusmenetelmän kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, toisin sanoen käsitteellä 

tarkoitetaan tutkimusmenetelmän ja käytettyjen mittareiden kykyä saavuttaa tarkoitettuja 

tuloksia. (Vrt. esim. Anttila 2006,515- 517 ) 

Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistaa se, että siinä haastateltiin useita eri organisaatioi-

den edustajia, mutta silti on muistettava, että lukumääräisesti haastateltujen joukko on 

pieni. Tätä voidaan reliabiliteetin kannalta pitää tutkimuksen heikkoutena. Heikkoutta 

vahvistettiin kyselyillä, joista laajimmin vastattiin eläkesäätiöille ja –kassoille tehtyyn 

kyselyyn, johon vastasi 24 vastaajaa. Suomessa ei ole kuin noin kuusikymmentä eläkelai-

tosta, joten siihen suhteutettuna tämän tutkimuksen kattavuutta voidaan pitää hyvänä, 

koska tässä tutkimuksessa saatiin vastauksia haastatteluihin ja kyselyihin yli 30 eri henki-

löltä. Haastatteluissa käytettiin samoja haastattelulomakkeita. Lisäksi haastattelutuloksis-

ta esiin nousseita näkemyksiä kysyttiin eri kyselyissä, joiden perusteella muodostettiin 

tuloksia. Reliabiliteettia heikentää puolestaan se, että eri aikoina tehdyt haastattelut saat-

toivat erota toistaan, koska ympärillä olevat talouden fundamentit muuttuivat (mm. korko, 

kiinteistöjen tuottovaatimus ja kilpailutilanne kiinteistökohteista). Haastatteluiden luotet-

tavuuden kannalta on huomioitava haastateltavien mahdollinen halu kaunistella oman 

organisaation toimintaa, joka ei saattaa vääristää todellista kuvaa.   
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6.3.2 Validiteetti 

Validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä ja luotettavuudella tarkoitetaan perinteisesti 

tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus selvittää.  Tutkimuksen 

validiteettia voidaan arvioida osittain jo nyt. Ensimmäisen kyselyn tulosten perusteella 

arvioitiin, että välillisiin kiinteistösijoituksiin tullaan sijoittamaan n. 10% kaikista kiin-

teistösijoituksista viiden vuoden aikana. Vuoden 2006 lopussa esimerkiksi Ilmarisen kiin-

teistösijoituksista n. 10 % ( välillisiä 235 Milj. €, kiinteistösijoitukset yhteensä 2 354 

Milj. €) ja Kuntien eläkevakuutuksen n. 5 % (76 Milj. €, 1679 Milj. €) oli välillisissä kiin-

teistösijoituksissa. Tältä osin tutkimustuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Validi-

teettia heikentää se, että yksittäisiä vastauksia ei voida julkaista siten, että vastaajien or-

ganisaatiot olisivat tunnistettavissa. Osittain tutkimuksen validiteettia heikentää myös se, 

että kiinteistömarkkinoiden kehittymistä kuvattiin laajasti, vaikka varsinaisena tutkimus-

ongelman oli selvittää suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitusten 

roolia sijoitussalkuissa ja niiden kehittymistä lähitulevaisuudessa. Laaja kiinteistömarkki-

noiden kuvaus kuitenkin lisää luettavuutta ja helpottaa lukijaa ymmärtämään kiinteistölii-

ketoiminnan muutoksia.  

Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen osa-alueilta löytyy useita jatkotutkimusaiheita. Institutionaalisen sijoittajan 

portfolion mallintaminen ja erityisesti uudenlaisten kiinteistöallokaatioiden mallintami-

nen olisi varteenotettava tutkimusaihe, jossa voisi selvittää esimerkiksi portfolioteorian 

pohjalta oikean suhteen suorille ja välillisille kiinteistösijoituksille. Erilaisten rahastora-

kenteiden selvittäminen ja niiden toimivuus pidemmällä aikavälillä institutionaalisen 

sijoittajan näkökulmasta on oleellista, koska seuraavien vuosien aikana tullaan lopetta-

maan esimerkiksi Euroopassa useita kymmeniä kiinteistörahastoja. Tässä vaiheessa jou-

dutaan ratkaisemaan, miten sijoittajat voivat edelleen jatkaa sijoittamista kiinteistöihin 

rahastojen kautta. Mielenkiintoisen tutkimusaiheen tarjoaa myös kiinteistörahastojen 

optimaalisen palkkiorakenteen selvittäminen sijoittajan näkökulmasta eli paljonko on 

oikea managerille maksettava palkkio vastaavasti saatavasta hyödystä. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset 2004 

Haastattelurunko    20.4.2004 

Työeläkeyhtiöt 

Haastattelija: KTM, Jaakko Leinonen 

Työnimi: Kiinteistöt ja niihin liittyvät riskit työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa 

Päivämäärä: 

Organisaatio: 

Haastateltava: 

Asema: 

Osio I: Yleiset kysymykset sijoitusomaisuudesta ja kiinteistösijoituksista. 

 

Mikä on yhtiönne sijoitusomaisuuden käypäarvo (31.12.2003)? 

Kuinka se jakaantuu eri omaisuuslajeihin? 

Miten kiinteistösijoitukset (kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet) olivat jakaantuneet 

31.12.2003? 

Asuinkiinteistöt 

Toimistokiinteistöt 

Tuotantokiinteistöt 

Kiinteistörahastot 

Muut kiinteistöt 

Paljonko on ollut kiinteistösijoitustenne tuottoprosentti vuosina? 

1996 

1997 

1998 

1999 
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2000 

2001 

2002 

2003 

 

Kuvailkaa kiinteistösijoitusten merkitystä osana yhtiönne sijoitustoimintaa? 

Mitkä ovat sijoitussuunnitelmanne pääperiaatteet kiinteistösijoitusten osalta? 

Onko teillä ehdotuksia, kuinka kiinteistösijoitustoimintaa työeläkeyhtiöissä voitaisiin 

edistää lainsäädännöllisillä tai muilla toimilla? 

Osio II: Kiinteistöjen ominaisuuksia koskevat kysymykset. 

Miten luonnehditte kiinteistön ominaisuuksia sijoituskohteena? 

Kuinka yhtiönne on toiminnallaan vaikuttanut ominaisuuksiin tai muuttanut niiden esiin-

tymistä? 

Mitkä ovat mielestänne kiinteistösijoitusten hyvät puolet? 

Mitkä ovat mielestänne kiinteistösijoitusten huonot puolet? 

Miten yhteistyö valtion, kuntien tai muiden merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa 

vaikuttaa kiinteistön ominaisuuksiin? 

Jos uusi kiinteistörahastolaki saadaan voimaan suunnitelmien mukaan, kuinka se mieles-

tänne muuttaa kiinteistösijoitusten ominaisuuksia? 

Mitä ongelmia mielestänne liittyy nykyiseen kiinteistörahastolakiin? 

Osio III: Kiinteistösijoitusten riskit. 

Kuinka määrittelette ja luokittelette kiinteistösijoituksiin liittyvät riskit? 

Millaisia riskejä kiinteistösijoituksiin liittyy? 

Kuinka niitä voidaan mielestänne hallita ja johtaa? 

Tulisiko kiinteistöjen riskejä suojata johdannaisilla? 

Mitä se mielestänne edellyttäisi? 
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Tutkimuksen painopistealueita koskevat kysymykset: 

Eniten kiinnostavia aihealueita tutkimuksessa 1. vaiheessa ovat:  

Kiinteistösijoittamisen riskit ja riskienhallinta 

kiinteistöjen ominaisuudet sijoituskohteina 

kiinteistörahastolaki ja sen soveltaminen työeläkeyhtiön kiinteistösijoitustoimintaan 

kiinteistösijoittamista säätelevä lainsäädäntö (asetukset, säädökset ja määräykset) 

Mikä on mielestänne toisen vaiheen tutkimuksessa tärkein osa-alue: 

Kiinteistösijoituksien tuotot ja finanssiriskit 

kiinteistösijoitukset taseessa ja tuloslaskelmassa  

IAS - standardien tuomat keskeisimmät muutokset työeläkelaitosten kiinteistösijoitustoi-

mintaan 
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Liite 2: Internetkyselyn kysymykset 2005, institutionaalisille si-

joittajille 

Helmikuu 2005 

Osio 1 - Taustatiedot 

Mitä institutionaalista kiinteistösijoittajaa edustat?  

   Työeläkeyhtiö 

   Henkivakuutusyhtiö 

   Vahinkovakuutusyhtiö 

   Muu 

 

 

Osio 2 - Kiinteistösijoitukset kotimaassa 

Kuinka suuri osa sijoitussalkkunne arvosta on tällä hetkellä kiinteistösijoituk-

sissa?  

   Alle 4 % 

   5 - 7 % 

   8 - 10 % 

   11 - 13 % 

   14 - 16 % 

   Yli 16 % 

   En osaa sanoa 
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Aiotteko sijoittaa lähitulevaisuudessa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrument-

teihin kotimaassa? Jos aiotte, niin mihin seuraavista?  

   KY-muotoiseen 

   Open-ended muotoiseen, jos mahdollista 

   REIT listaamaton, jos mahdollista 

   Listattu REIT, jos mahdollista 

   Listattu Oyj 

   Listaamaton Oy 

   Emme aio sijoittaa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumentteihin kotimaassa 

   En osaa sanoa 

 

 

  

Mikäli aiotte lähitulevaisuudessa sijoittaa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstru-

mentteihin kotimaassa vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:  

Arvionne kotimaisiin epäsuoriin 

listaamattomiin kiinteistösijoi-

tusinstrumentteihin sijoitetta-

vasta määrästä (MEUR):  

 

Allokaation osuus kiinteistösijoi-

tuksista (%):  
 

Vuosi, jolloin sijoituksen on 

tarkoitus tapahtua:  
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Mitkä ovat mielestänne suurimmat esteet sijoittaa kotimaisiin epäsuoriin lis-

taamattomiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin? 

  

 

Kuinka paljon sijoittaisitte kotimaisiin kiinteistörahastoihin, jos Suomeen saa-

daan osakeyhtiömuotoinen REIT-kiinteistörahastomalli? 

  

 

 

 

 

 

Osio 3 - Kiinteistösijoitukset ulkomailla 

Aiotteko sijoittaa lähitulevaisuudessa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrument-

teihin ulkomailla? Jos aiotte, niin mihin seuraavista?  

   Partnership (KY) 

   

Open ended-rahasto 

Closed ended-rahasto 
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Listattu REIT-tyyppinen 

Listaamaton REIT-tyyppinen 

   Listattu Oy 

   Listaamaton Oy 

   Muu 

   Emme aio sijoittaa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumentteihin ulkomailla 

   En osaa sanoa 

 

 

 

  

Mikäli valitsitte edellisessä kysymyksessä muu-vaihtoehdon, tarkentakaa mi-

hin aiotte sijoittaa: 

  
 

 

 

 

Mikäli aiotte lähitulevaisuudessa sijoittaa epäsuoriin kiinteistösijoitusinstru-

mentteihin ulkomailla vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:  

Arvionne ulkomaisiin epäsuoriin 

listaamattomiin kiinteistösijoi-

tusinstrumentteihin sijoitetta-

vasta määrästä (MEUR):  

 

Allokaation osuus kiinteistösijoi-

tuksista (%):  
 

Vuosi, jolloin sijoituksen on  
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tarkoitus tapahtua:  

 

 

  

Kuinka suuri osuus kaikista kiinteistösijoituksistanne tällä hetkellä on ulkomai-

sissa epäsuorissa kiinteistösijoitusinstrumenteissa?  

   Alle 2 % 

   2 - 5 % 

   6 - 10 % 

   Yli 10 % 

   
Emme ole lainkaan sijoittaneet ulkomaisiin epäsuoriin kiinteistösijoitusinstru-

mentteihin 

   En osaa sanoa 

 

 

  

Mikä on arvionne tilanteestanne viiden vuoden kuluttua (ulkomaisten epäsuori-

en kiinteistösijoitusinstrumenttien osuus kaikista kiinteistösijoituksistanne)?  

   Alle 2 % 

   2 - 5 % 

   6 - 10 % 

   Yli 10 % 

   Emme aio sijoittaa ulkomaisiin epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumentteihin 

   En osaa sanoa 
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Mitkä ovat mielestänne suurimmat esteet sijoittaa ulkomaisiin epäsuoriin lis-

taamattomiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin? 

 

 

Kuinka paljon sijoittaisitte kotimaisiin kiinteistörahastoihin, jos Suomeen 

saadaan osakeyhtiömuotoinen REIT-kiinteistörahastomalli? 

  

 

Kommenttinne tai palautteenne RAKLI ry:lle 

 
 

 

 

 

 

Liite 3: Haastattelukysymykset 2005a, institutionaalisille sijoitta-

jille 

Epäsuora kiinteistösijoittaminen 

Kyselyn tuloksia käytetään jatko-opinnäytetyössä, jonka työnimi on (3.3.2005)  

Kiinteistöt ja niihin liittyvät riskit työeläkeyhtiöiden kiinteistösijoitustoiminnassa.  
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Jaakko Leinonen 

 

Haastattelukysymykset 

Työeläkeyhtiöt 

Sijoitusjohto 

 

Haastattelupäivä  

 

A 1. Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle 

yleensä 

tällä hetkellä ja 

seuraavan kymmenen vuoden aikana 

 

A 2. Millainen näkemys teillä on Suomen maariskistä seuraavissa sijoitusinstrumenteissa: 

joukkovelkakirjoissa, 

osakkeissa, 

suorissa kiinteistösijoituksissa ja 

epäsuorissa kiinteistösijoituksissa? 

 

B 1. Mikä on näkemyksenne mukaan kiinteistöjen rooli teidän sijoitussalkussanne? 

 

B 2. Mikä on suorien kiinteistösijoitusten osuus ja rooli sijoitustoiminnassanne seuraavan 

viiden vuoden aikana? 

 

B3. Mikä on arvionne kiinteistöallokaation absoluuttisesta kasvusta vuosina 2005-2010? 
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B 4. Millaisia vaikutuksia vakavaraisuussäännösten (vakuutusvalvontaviraston määräys- 

ja ohjekokoelma Dnro 1/002/2004 (16.12.2004)) vakavaraisuusluokkien määritelmiä 

tarkentavalla ohjeella on kiinteistösijoitustoimintaanne seuraavan kahden vuoden aikana? 

 

B 5. Millaisen osan suorista kiinteistösijoituksista aiotte siirtää epäsuoriin kiinteistösijoi-

tuksiin? 

 

Epäsuoralla kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista instrumentteihin (engl. ve-

hicle) eli sijoitusvälineisiin (yhtiö tai yhteisö, joka toimii välikappaleena sijoittajien ja 

kiinteistöomaisuuden välissä ja jonka kautta kiinteistöjen tuotot kulkeutuvat sijoittajille). 

Instrumentti voi olla listattu tai listaamaton, kiinteistörahasto, kommandiittiyhtiö, tai 

kommandiittiyhtiöitä muistuttava partnership tai sijoitusrahasto. 

 

C 1. Mitä hyötyjä näette epäsuorassa kiinteistösijoittamisessa 

 

kotimaassa 

Euroopassa 

globaalisti 

 

C 2. Millaisena näette epäsuoran kiinteistösijoittamisen roolin yhtiössänne vuosina 

2005 

2010 

2015 

 

Teetimme RAKLIssa kyselyn epäsuorasta kiinteistösijoittamisesta suomalaisille institu-

tionaalisille sijoittajille. Kyselyn vastauksista ilmenee, että kotimaassa listaamattomiin 
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epäsuoriin instrumentteihin aiotaan sijoittaa 13-14% kiinteistösijoitusallokaatiosta ja ul-

komaille 14-15% kiinteistösijoitusallokaatiosta.  

 

C 3. Tarkoittaako tämä, että aiotte sijoittaa yhteensä lähes kolmanneksen kiinteistösijoi-

tusallokaatiostanne listaamattomiin epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumentteihin?  

 

C 4. Paljonko arvioitte sijoittavanne listattuihin epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumenttei-

hin? 

 

C 5. Millaisia riskejä näette epäsuorassa kiinteistösijoittamisessa? 

 

C 6. Kuinka ne voidaan hallita? 

 

C 7. Löytyykö markkinoilta allokaatioita tai muita kiinteistösijoitusvaihtoehtoja, joiden 

avulla voisitte hajauttaa kiinteistösijoitusriskiä?  

 

C 8. Onko todennäköistä, että voisitte yksin tai yhdessä muiden instituutioiden kanssa 

perustaa kiinteistörahaston vai pitäisittekö toivottavampana, että teille olisi tarjolla rahas-

toja, johon voisitte siirtää suoria omistuksianne rahasto-osuuksia vastaan? 

 

D 1. Miten teidän mielestänne tulisi varmistaa kiinteistösijoitusten likviditeetti eläkkeiden 

maksuvaiheessa, jos pääomia joudutaan realisoimaan myös kiinteistöjen osalta? 

 

D 2. Mitä mieltä olette vakavaraisuussäännösten kokonaisuudistuksesta ja mitä tavoitteita 

asettaisitte uudistuvalle vakavaraisuuskehikolle?  

 

D 3. Millaisia tavoitteita teillä on uudistuvan kiinteistörahastolain osalta? 
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Liite 4: Internetkysely ESY ry:n jäsenille 2005 

OSIO 1 - SÄÄTIÖN / KASSAN SIJOITUSTOIMINTA 

Seuraavat kysymykset käsittävät lakisääteisen ja mahdollisen lisäeläketurvan yhteensä. 

Eläkesäätiössänne / –kassassanne vakuutettujen lukumäärä:  

  O  Alle 2500 henkilöä 

  O  2500 - 4999 henkilöä 

  O  5000 - 10000 henkilöä 

  O  Yli 10000 henkilöä 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

Kuinka suuri säätiönne / kassanne koko sijoituskanta on tällä hetkellä?  

  O  Alle 100 milj. euroa 

  O  100 - 199 milj. euroa 

  O  200 - 400 milj. euroa 

  O  Yli 400 milj. euroa 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

 

Kuinka suuri prosentuaalinen osuus koko sijoituskannastanne on kiinteistösijoituksia (suoria/epäsuoria) 

tällä hetkellä?  

  O  0 - 5 % 

  O  6 - 10 % 

  O  11 - 15 % 

  O  16 - 20 % 

  O  21 - 25 % 

  O  Yli 25 % 
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  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

Kuinka kiinteistösijoituskantanne jakautuu tällä hetkellä? 

 

Määritelmä: Epäsuoralla (välillisellä) kiinteistösijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista instrumentteihin (engl. 

vehicle) eli sijoitusvälineisiin (yhtiö tai yhteisö, joka toimii välikappaleena sijoittajien ja kiinteistöomaisuuden 

välissä ja jonka kautta kiinteistöjen tuotot kulkeutuvat sijoittajille). Instrumentti voi olla listattu tai listaamaton, 

kiinteistörahasto, kommandiittiyhtiö, tai kommandiittiyhtiöitä muistuttava partnership tai sijoitusrahasto.  

Suoria kiinteistösijoituksia (%):  ___________________________________________________ 

Epäsuoria (välillisiä) kiinteistösijoi-

tuksia (%):  

___________________________________________________ 

 

 

  

Valitkaa kolme teille tärkeintä ominaisuutta kiinteistösijoitusten osalta:  

  O  Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin 

  O  Vakaa tuotto 

  O  Alhainen korrelaatio muihin omaisuusluokkiin nähden 

  O  Kiinteistöt antavat hyvän suojan inflaatiota vastaan 

  O  Kiinteistöt ovat strategisesti tärkeässä asemassa pitkän aikavälin tuotto-odotusten toteuttamisessa 

  O  Alhainen volatiliteetti 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Mahdollinen muu tärkeä ominaisuus tai merkitys kiinteistösijoittamisessa: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

OSIO 2 - KIINTEISTÖSIJOITUSTEN OSUUS 

Miten kiinteistösijoitustenne (suorat ja epäsuorat) suhteellinen osuus sijoituksistanne on muuttunut sijoi-

tussalkussanne viimeisten viiden vuoden aikana?  

  O  Kasvanut merkittävästi 

  O  Kasvanut jonkin verran 

  O  Ei muutosta 

  O  Vähentynyt jonkin verran 

  O  Vähentynyt merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

Miten teillä on määritetty strateginen tavoite muuttaa kiinteistösijoitusten suhteellista osuutta sijoitussal-

kussanne seuraavien kolmen vuoden aikana?  

  O  Vähentää merkittävästi 

  O  Vähentää jonkin verran 

  O  Ei muutoksia 

  O  Lisätä jonkin verran 

  O  Lisätä merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Mitä perusteluja edellä olevalle tavoitteelle on esitetty? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Miten suorat kiinteistösijoituksenne tulevat muuttumaan kiinteistötyypeittäin seuraavan kolmen vuoden 

aikana? 

 

Toimistokiinteistöt  

  O  Lisääntyvät merkittävästi 

  O  Lisääntyvät jonkin verran 

  O  Säilyvät nykyisellä tasolla 

  O  Vähenevät jonkin verran 

  O  Vähenevät merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Liiketilat  

  O  Lisääntyvät merkittävästi 

  O  Lisääntyvät jonkin verran 

  O  Säilyvät nykyisellä tasolla 

  O  Vähenevät jonkin verran 

  O  Vähenevät merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

Teollisuus- ja varastotilat  

  O  Lisääntyvät merkittävästi 

  O  Lisääntyvät jonkin verran 

  O  Säilyvät nykyisellä tasolla 

  O  Vähenevät jonkin verran 

  O  Vähenevät merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

Asunnot  

  O  Lisääntyvät merkittävästi 

  O  Lisääntyvät jonkin verran 

  O  Säilyvät nykyisellä tasolla 

  O  Vähenevät jonkin verran 

  O  Vähenevät merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Julkiset kiinteistöt (virastot, päiväkodit, koulut jne.)  

  O  Lisääntyvät merkittävästi 

  O  Lisääntyvät jonkin verran 

  O  Säilyvät nykyisellä tasolla 

  O  Vähenevät jonkin verran 

  O  Vähenevät merkittävästi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

  

Muu mahdollinen kiinteistötyyppi ja muutos seuraavan kolmen vuoden aikana: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Mikä on näkemyksenne mukaan suurin mahdollinen suorien + epäsuorien (välillisten) kiinteistösijoitus-

ten osuus sijoitussalkustanne seuraavan kolmen vuoden tähtäimellä?  

  O  5 - 9 % 

  O  10 - 15 % 

  O  16 - 20 % 

  O  21 - 25 % 

  O  26 - 30 % 

  O  31 - 35 % 

  O  36 - 40 % 

  O  Yli 40 % 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Mikä on näkemyksenne mukaan jakauma suorien ja epäsuorien kiinteistösijoitusten kesken kolmen 

vuoden kuluttua Suomessa ja ulkomailla?  

Suoria kiinteistösijoituksia yhteensä 

(%):  

___________________________________________________ 

joista Suomessa (%):  ___________________________________________________ 

ja ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

Epäsuoria kiinteistösijoituksia yhteen-

sä (%):  

___________________________________________________ 

joista Suomessa (%):  ___________________________________________________ 

ja ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

  

Mahdolliset perustelut: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Jos Suomeen saadaan toimiva kiinteistörahastolaki (mm. veroneutraali ja osakeyhtiömuotoinen), aiotteko 

korvata suoria kiinteistösijoituksianne epäsuorilla kiinteistösijoituksilla?  

  O  Kokonaan 

  O  Pääosin 

  O  Osittain 

  O  Ei lainkaan 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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Mahdolliset perustelut: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Jos Suomeen saadaan toimiva kiinteistörahastolaki (mm. veroneutraali ja osakeyhtiömuotoinen), mikä on 

näkemyksenne mukaan rahastoihin sijoitettu määrä (milj. euroa) kolmen vuoden kuluttua kotimaassa ja 

ulkomailla?  

Kotimaassa (milj. euroa):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (milj. euroa):  ___________________________________________________ 

 

 

  

  

Mahdolliset perustelut: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

OSIO 3 - UUDET KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN PALVELUKONSEPTIT 

Minkä tyyppisiin kiinteistörahastoihin voisitte sijoittaa Suomessa?  

  O  Valtakunnallinen kiinteistörahasto 

  O  Alueellinen kiinteistörahasto 

  O  Valtakunnallinen kiinteistörahasto, jossa on tietyn tyyppisiä kiinteistöjä 

  O  Alueellinen kiinteistörahasto, jossa on tietyn tyyppisiä kiinteistöjä 
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  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

  

Joku muu kuin edellä mainittu sijoituskohde (rahasto), johon voisitte sijoittaa: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Mikä on eri kiinteistötyyppien kiinnostavuus kiinteistörahastomuotoisessa sijoittamisessa osaltanne?  

  

Ei lainkaan 

kiinnostava   

Erittäin kiinnos-

tava EOS 

Toimistokiinteistöt 1 2 3 4 5 EOS 

Liiketilat 1 2 3 4 5 EOS 

Teollisuus- ja varastotilat 1 2 3 4 5 EOS 

Asunnot 1 2 3 4 5 EOS 

Julkiset kiinteistöt (virastot, päiväkodit, koulut jne.) 1 2 3 4 5 EOS 

 

  

  

Muu mahdollinen kiinteistötyyppi ja sen kiinnostavuus: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Olisiko teillä halukkuutta hajauttaa kiinteistösalkkua maantieteellisesti Suomessa, jos löytyisi oikeanlai-

nen rahasto?  

  O  Suurelta osin kyllä 

  O  Joiltakin osin kyllä 

  O  Ei miltään osin 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

  

Jos teillä on halukkuutta hajauttaa maantieteellisesti kiinteistörahastoihin, niin millaisten reunaehtojen 

tulisi täyttyä ja millainen voisi olla sijoitettava summa? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Oletteko hajauttamassa kiinteistösijoituksianne kansainvälisesti pidemmällä aikavälillä?  

  O  Kyllä, erittäin merkittävissä määrin 

  O  Kyllä, jossakin määrin 

  O  Emme missään määrin 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

  

OSIO 4 - MUUT KYSYMYKSET 

  

Millaista tietoa koette tarvitsevanne epäsuorasta kiinteistösijoittamisesta? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Millaista palvelua koette tarvitsevanne epäsuorassa kiinteistösijoittamisessa? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Mitkä olisivat toivottavimmat ominaisuudet yhteistyökumppanilta (kiinteistörahaston hallinnasta vas-

taava taho) välillisessä kiinteistösijoittamisessa kotimaassa? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Mitkä olisivat toivottavimmat ominaisuudet yhteistyökumppanilta välillisessä kiinteistösijoittamisessa 

ulkomailla? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Haluatteko tuoda esiin joitakin asioita kiinteistömarkkinoiden ja -sijoituspalveluiden toimivuudesta, 

mitä? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Palautteenne tästä kyselystä: 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Muu palautteenne Eläkesäätiöyhdistys ESY ry:lle tai Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI 

ry:lle 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Liite 5: Haastattelukysymykset 2005b, eläkesäätiöille ja -kassoille 

JL/RAKLI 

Haastattelukysymykset  

ESY ry.:n ja RAKLI ry.:n tekemän kiinteistösijoituskyselyn täydentämiseksi 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet työeläkekassojen ja -säätiöiden sijoitustoi-

minnalle yleensä 

– tällä hetkellä ja 

– seuraavan kymmenen vuoden aikana 

 

Mikä on näkemyksenne mukaan kiinteistöjen rooli teidän sijoitussalkussanne? 

Kuinka työnantajayrityksen/-yritysten strategia vaikuttaa kiinteistösijoituksiinne? 

Mikä on suorien kiinteistösijoitusten osuus ja rooli sijoitustoiminnassanne seuraavan vii-

den vuoden aikana? 

Mikä parantaisi mielestänne kiinteistösijoittamisen houkuttelevuutta? 

Mitä hyötyjä näette epäsuorassa kiinteistösijoittamisessa 

– kotimaassa 

– Euroopassa 

– globaalisti 

 

Eroaako tuottovaatimus kotimaisissa ja ulkomaisissa epäsuorissa kiinteistösijoituksissa? 

Millaisena näette epäsuoran kiinteistösijoittamisen roolin organisaatiossanne vuosina 

– 2005 

– 2010 

– 2015 
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Esittely listaamattomista epäsuorista kiinteistösijoituksista eli kiinteistöpääomarahastois-

ta. 

Paljonko arvioitte sijoittavanne listattuihin epäsuoriin kiinteistösijoitusinstrumentteihin? 

Entä listaamattomiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin (esim. kiinteistörahastoihin)? 

Kyselyn vastaajista 13% on valmis korvaamaan pääosin ja 42% korvaamaan osittain suo-

rat sijoitukset epäsuorilla kiinteistösijoituksilla.  

Osaatteko kuvailla epäsuoran kiinteistösijoittamisen vahvuuksia ja heikkouksia? 

Miten heikkoudet tulee käsitellä, että ne eivät estä sijoittamista epäsuoriin kiinteistösijoi-

tuksiin? 

Mihin asioihin kiinnitätte huomiota, kun valitsette kiinteistösijoituskohdetta? 

Jos prosessi poikkeaa epäsuoran kiinteistösijoituksen kohdalla niin kuinka? 

Millainen on mielestänne kiinnostava kiinteistörahasto Suomessa? 

Millainen  

– management 

– rahoitusrakenne 

– kiinteistöportfolio 

rahastolla pitää olla? 

Pitäisikö rahaston olla alueellinen vai valtakunnallinen? 

Kyselyn vastaajista 17% vastaajista olisi valmis hajauttamaan salkkua suurelta osin ja 

50% joiltakin osin, jos löytyisi oikeanlainen rahasto. 

Osaatteko sanoa millainen tuon rahaston pitäisi olla? 

Paljonko olisitte valmiita sijoittamaan kiinteistörahastoon? 

Millaisia tuottoja edellytätte epäsuoralta kiinteistösijoitukselta? 

Salliiko sijoituspolitiikkanne sijoittamisen rahastoon, joka sijoittaa eri kiinteistötyyppei-

hin? 

Onko Suomessa maantieteellisellä hajautuksella rajoituksia? 
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Millainen olisi mahdollinen sijoitusaika? 

Millaista raportointia edellytätte rahastolta? 

Millainen olisi mielestänne rahaston optimaalinen henkilöstörakenne ja –osaaminen? 

Olisiko teillä kiinnostusta sijoittaa seuraavanlaiseen kiinteistöpääomarahastoon: 

Kuvaus alueellisesta kiinteistöpääomarahastohankkeesta: 

Kuntien omistama Jykes Kiinteistöt Oy on perustamassa kiinteistöpääomarahastoja, jotka 

koostuvat pääasiassa teollisuus- ja toimistokiinteistöistä. Rahastoon valittavat kiinteistöt 

sijaitsevat Jyväskylän seudulla ja tulevat pääosin Jykes Kiinteistöt Oy:ltä. Rahaston 

kooksi on suunniteltu noin 30-50 miljoonaa euroa. Sijoitusaika rahastoon olisi 10 vuotta 

ja rahasto toimisi kommandiittiyhtiöpohjaisena. Rahaston vahvuudet ovat paikallinen 

markkinatuntemus sekä kiinteistöosaaminen. 

 

ks. lisää www.jykeskiinteistot.fi 

Liite 6: Haastattelukysymykset, Vanhanen Pertti 17.11.2006 

 

Miten kuvailisit kiinteistösijoittamisen muuttumista viimeisen viiden vuoden aikana? 

Mikä on suurin ajuri käynnissä olevalle muutokselle? 

Miten uskot institutionaalisen suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen kehittyvän seu-

raavan kahden vuoden aikana? 

Miten teidän rooli on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana sijoittajan kumppanina? 

Mille alueille haluatte keskittyä jatkossa? 

Mikä alkaneessa rakennemuutoksessa on ollut tai tulee olemaan teille suurin muutos? 

Mitä se tarkoittaa liiketoiminnassanne 

Miten se heijastuu resurssitarpeisiinne (IT, henkilöstö, verkosto, muut) 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle yleensä 

tällä hetkellä ja seuraavan kymmenen vuoden aikana 
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Millainen näkemys teillä on Suomen maariskistä seuraavissa sijoitusinstrumenteissa: 

joukkovelkakirjoissa, 

osakkeissa, 

suorissa kiinteistösijoituksissa ja 

epäsuorissa kiinteistösijoituksissa? 
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Liite 7: Internetkysely 2006 institutionaalisille sijoittajille 

30.11.2006 

OSIO 1 - TAUSTATIEDOT 

Organisaatio (voit valita useamman kohdan esim. työeläkeyhtiö ja henkivakuutusyhtiö) 

  O  Työeläkeyhtiö (yksityiset ja julkiset VER, Kuntien eläkevakuutus) 

  O  Henkivakuutusyhtiö 

  O  Vahinkovakuutusyhtiö 

  O  Eläkesäätiö 

  O  Eläkekassa 

  O  Säätiö (muu kuin eläkesäätiö) 

  O  Institutionaalisten sijoittajan/sijoittajien valtuuttama salkun hoitaja 

  O  Muu 

 

  

Sijoitussalkun arvo (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, kiinteistöt, vaihtoehtoiset sijoitukset ja muut yh-

teensä)  

Mikä oli organisaationne koko sijoitussalkun 

arvo 31.12.2005 (milj. euroa)?  

___________________________________________________ 

 

  

Mikä on arvionne kiinteistösijoitustenne kokonaisarvosta sekä niiden jakaumasta vuosina 2006, 2010 ja 

2015?  

Yhteensä vuoden 2006 lopussa (MEUR):  ___________________________________________________ 

...joista suoria (%):  ___________________________________________________ 

...ja välillisiä (epäsuoria) (%):  ___________________________________________________ 

Yhteensä vuoden 2010 lopussa (MEUR):  ___________________________________________________ 

...joista suoria (%):  ___________________________________________________ 
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...ja välillisiä (epäsuoria) (%):  ___________________________________________________ 

Yhteensä vuoden 2015 lopussa (MEUR):  ___________________________________________________ 

...joista suoria (%):  ___________________________________________________ 

...ja välillisiä (epäsuoria) (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Kiinteistösijoitusten jakauma prosentteina per 31.12.2005?  

Suomi (%):  ___________________________________________________ 

Muut maat (%):  ___________________________________________________ 
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Kuinka arvioitte jakauman per 31.12.2010?  

Suomi (%):  ___________________________________________________ 

Muut maat (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Kuinka arvioitte jakauman per 31.12.2015?  

Suomi (%):  ___________________________________________________ 

Muut maat (%):  ___________________________________________________ 

 

  

OSIO 2 - KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN MUUTOKSET SEURAAVAN KAHDEN 

VUODEN AIKANA 

Miten arvioitte välillisen kiinteistösijoittamisen osuutta, volyymia ja vaikutuksia seuraavan kahden vuo-

den aikana? Asiaa tarkastellaan seuraavien väittämien pohjalta.  

  

Hyvin paljon 

eri mieltä   

Hyvin paljon 

samaa mieltä EOS 

Välillisten kiinteistösijoitusten osuus kasvaa merkittävästi 

sijoitussalkussamme 
1 2 3 4 5 EOS 

Välilliset kiinteistösijoitukset korvaavat merkittävissä mää-

rin suoria kiinteistösijoituksiamme Suomessa 
1 2 3 4 5 EOS 

Välilliset kiinteistösijoitukset kasvattavat kiinteistösijoitus-

ten osuutta sijoitussalkussamme 
1 2 3 4 5 EOS 

Välilliset kiinteistösijoitukset kasvattavat välillisesti kiin-

teistösijoituksiimme liittyvää velkavipua 
1 2 3 4 5 EOS 

Tulemme tekemään kansainväliset kiinteistösijoitukset 

pääasiassa välillisten kiinteistösijoitusinstrumenttien kautta 
1 2 3 4 5 EOS 

Siirtyminen välillisen kiinteistösijoittamisen muuttaa mer-

kittävästi henkilöstömme osaamisprofiilia 
1 2 3 4 5 EOS 
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Siirtyminen välilliseen kiinteistösijoittamiseen vähentää 

merkittävästi organisaatiomme tarvetta omiin kiinteistöalan 

henkilöresursseihin 

1 2 3 4 5 EOS 

Välilliset kiinteistösijoitusmahdollisuudet kasvattavat mer-

kittävästi kiinteistösijoitusmarkkinoita 
1 2 3 4 5 EOS 

 

  

Muut merkittävät välillisen kiinteistösijoittamisen lisääntymisen vaikutukset:  

 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Miten arvioit välillisten kiinteistösijoitusten suhteellisen osuuden kiinteistösijoitusmarkkinoista Suomessa 

ja muissa maissa muuttuvan seuraavan kahden (2) vuoden aikana?   

  

Vähenee mer-

kittävästi   

Lisääntyy 

merkittävästi EOS 

Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osuus Suomessa 1 2 3 4 5 EOS 

Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osuus muissa maissa 1 2 3 4 5 EOS 

Listaamattomien kiinteistörahastojen osuus Suomessa 1 2 3 4 5 EOS 

Listaamattomien kiinteistörahastojen osuus muissa maissa 1 2 3 4 5 EOS 

REIT tyyppisten listattujen kiinteistörahastojen osuus kiin-

teistösijoituksista Suomen ulkopuolella 
1 2 3 4 5 EOS 

 

 Tähän vielä EOS 

Miten seuraavat tekijät lisäävät/lisäisivät välillisten kiinteistösijoitusten käyttöönottoa osaltanne?   

  Ei lainkaan   Erittäin paljon 

Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen REIT lainsäädäntö 1 2 3 4 5 

Suomeen sijoittavat kansainväliset REITit (kotipaikka Suomen 

ulkopuolella) 
1 2 3 4 5 

Muualle kuin Suomeen sijoittavat REITit 1 2 3 4 5 

Useaan maahan sijoittavat REITit 1 2 3 4 5 

Vakavaraisuusluokittelun neutraalius suoran ja välillisen kiinteistö-

sijoittamisen kesken 
1 2 3 4 5 

Verotuksen neutraalius suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen 

kesken 
1 2 3 4 5 

Nykyistä monipuolisempi rahastotarjonta Suomessa 1 2 3 4 5 

Nykyistä läpinäkyvämmät markkinat välillisten kiinteistösijoitusten 

osalta 
1 2 3 4 5 
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Mitkä muut tekijät lisäävät/lisäisivät välillisen kiinteistösijoittamisen käyttöä osaltanne merkittävästi? 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Mitkä tekijät estävät tai rajoittavat välillisten kiinteistösijoitusten käyttöönottoa osaltanne merkittävästi 

ja miksi?  

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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OSIO 3 - KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTOJEN ORGANISAATIO- JA YHTEIS-

TYÖTAHOT SEKÄ MUUTOKSET TOIMIALALLA 

  

Minkälaisia uusia nimikkeitä (tittelit) organisaatiossanne on otettu käyttöön kiinteistösijoittamiseen 

liittyvissä toiminnoissanne (sijoitus- ja/tai kiinteistöyksikkö) viimeisten 2-3 vuoden aikana?  

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Minkälaisilla nimikkeillä (tittelit) organisaatioonne on palkattu uutta henkilöstöä kiinteistösijoittami-

seen liittyviin toimintoihin (sijoitus- ja/tai kiinteistöyksikkö) viimeisten 2-3 vuoden aikana?  

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Mikä kiinteistösijoittamiseen liittyvissä toiminnoissa työskentelevän (kiinteistö- ja sijoitusyksikössä) hen-

kilöstönne määrä on ollut ja miten arvioitte sen muuttuvan kokopäiväisiksi henkilöiksi laskettuna (henki-

löekvivalentteina)?  

Suorassa kiinteistösijoitustoiminnassa meillä 

oli henkilöitä v. 1996 (n. lkm):  

___________________________________________________ 

Suorassa kiinteistösijoitustoiminnassa meillä 

on henkilöitä v. 2006 lopussa (n. lkm):  

___________________________________________________ 

Suorassa kiinteistösijoitustoiminnassa arvioin 

meillä olevan henkilöitä v. 2008 lopussa (n. 

lkm):  

___________________________________________________ 

Välillisessä kiinteistösijoitustoiminnassa 

meillä oli henkilöitä v. 1996 (n. lkm):  

___________________________________________________ 

Välillisessä kiinteistösijoitustoiminnassa 

meillä on henkilöitä v. 2006 lopussa (n. lkm):  

___________________________________________________ 

Välillisessä kiinteistösijoitustoiminnassa 

arvioin meillä olevan henkilöitä v. 2008 lo-

___________________________________________________ 
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pussa (n. lkm):  

 

  

Miten seuraavien toimijoiden/yksiköiden merkitys tulee muuttumaan organisaationne sijoitusjohdon 

näkökulmasta seuraavan kahden (2) vuoden aikana?  

  

Vähenee mer-

kittävästi   

Lisääntyy 

merkittävästi EOS 

Oman kiinteistöyksikön merkitys suorien kiinteistösijoitus-

ten osalta 
1 2 3 4 5 EOS 

Oman kiinteistöyksikön merkitys välillisten kiinteistösijoi-

tusten osalta 
1 2 3 4 5 EOS 

Oman sijoitusorganisaation (muun kuin kiinteistöyksikön 

esim. osake, jvk, vaihtoehtoiset) merkitys välillisten kiin-

teistösijoitusten osalta 

1 2 3 4 5 EOS 

Kiinteistömanagerien merkitys (esim. API, Ovenia, New-

sec) oman kiinteistösalkkunne palvelutuotannossa 
1 2 3 4 5 EOS 

Investointipankkien merkitys kumppaninanne / palvelun-

tuottajananne kiinteistösijoituksissa 
1 2 3 4 5 EOS 

Kiinteistökonsulttien (Catella, Newsec, GVA) merkitys 

palveluntuottajananne kiinteistökaupoissa ja vastaavissa 

transaktioissa 

1 2 3 4 5 EOS 

Kiinteistöarvioitsijoiden merkitys koko kiinteistösijoitus-

toiminnassanne 
1 2 3 4 5 EOS 

Ulkopuolisten sijoitusanalyytikoiden merkitys kiinteistösi-

joitustoiminnallenne 
1 2 3 4 5 EOS 

Rahastomanagerien merkitys palveluntuottajananne välilli-

sessä kiinteistösijoittamisessa 
1 2 3 4 5 EOS 

Rahoittajien merkitys välillisessä kiinteistösijoittamisessa 1 2 3 4 5 EOS 

Rakennusliikkeiden merkitys välillisessä kiinteistösijoitta-

misessa 
1 2 3 4 5 EOS 
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Mitkä ovat mahdollisia muita kannaltanne keskeisiä palveluntuottajia / yhteistyökumppaneita kiinteistö-

sijoitustoimintaanne liittyen ja mikä on niiden merkitys kiinteistösijoitustoiminnallenne?   

 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

Miten arvioitte seuraavien väittämien toteutumista seuraavan neljän (4) vuoden aikana?  

  

Erittäin epätoden-

näköisesti   

Erittäin toden-

näköisesti EOS 

Teemme merkittävästi enemmän yhteistyötä managerien 

kanssa 
1 2 3 4 5 EOS 

Lisäämme merkittävästi kiinteistöyksikön henkilöstön 

kokonaismäärää 
1 2 3 4 5 EOS 

Lisäämme merkittävästi resursseja välillisen kiinteistösi-

joittamisen tehtäviin 
1 2 3 4 5 EOS 

Teemme merkittävästi enemmän yhteistyötä muiden 

sijoittajien kanssa 
1 2 3 4 5 EOS 

Tulemme luopumaan huomattavassa määrin suorassa 

omistuksessa olevasta kiinteistökannastamme 
1 2 3 4 5 EOS 

 

  

Miten suhtaudutte seuraaviin väittämiin koskien välillisen kiinteistösijoittamisen vaikutuksia kiinteistö-

alalle?   

  

Hyvin paljon 

eri mieltä   

Hyvin paljon 

samaa mieltä EOS 

Kiinteistöjen management liiketoiminta kasvaa merkittäväs-

ti 
1 2 3 4 5 EOS 

Omistusrakenteet muuttuvat merkittävästi 2010 mennessä 1 2 3 4 5 EOS 
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Sijoittamisen riskit muuttuvat huomattavasti vaikeammin 

arvioitaviksi 
1 2 3 4 5 EOS 

Erittäin paljon kiinteistövarallisuutta tulee siirtymään sijoi-

tusmarkkinoille käyttäjäomistajilta ja julkiselta sektorilta 
1 2 3 4 5 EOS 

Vaikutus tulee jatkossa pienenemään 1 2 3 4 5 EOS 

 

  

Mitä muita merkittäviä muutoksia välillinen kiinteistösijoittaminen tuo kiinteistöliiketoimintaan oman 

organisaationne näkökulmasta?   

 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

  

OSIO 4 - KIINTEISTÖSIJOITUSTEN JAKAUMA 2006 

Miten kiinteistösijoituksenne ovat jakautuneet tällä hetkellä (30.6.2006) 

 

Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt (30.6.2006)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 



 203 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat Ky-muotoiset rahastot (30.6.2006)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Muut listaamattomat rahastot (30.6.2006)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat REITit (30.6.2006)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listatut REITit (30.6.2006)   
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Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Suorat kiinteistösijoitukset (30.6.2006)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Paljonko olette tehneet sitoumuksia listaamattomiin kiinteistörahastoihin 31.10.2006 mennessä?  

Suomeen (MEUR)  ___________________________________________________ 

Eurooppaan (MEUR)  ___________________________________________________ 

USA:han (MEUR)  ___________________________________________________ 

Venäjälle (MEUR)  ___________________________________________________ 

Aasiaan (MEUR)  ___________________________________________________ 

Muualle (MEUR)  ___________________________________________________ 

 

  

OSIO 5 - KIINTEISTÖSIJOITUSTEN JAKAUMA 2008 

Millaiseksi arvioitte jakauman / osuudet vuoden 2008 lopussa? 

 

Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt (31.12.2008)  
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Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat Ky-muotoiset rahastot (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Muut listaamattomat rahastot (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 
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Listatut REITit (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Listaamattomat REITit (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 

 

  

Suorat kiinteistösijoitukset (31.12.2008)   

Milj. euroa:  ___________________________________________________ 

Prosenttia kiinteistöallokaatiosta:  ___________________________________________________ 

Kotimaassa (%):  ___________________________________________________ 

Ulkomailla (%):  ___________________________________________________ 
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Mikäli haluatte kutsun lisensiaatintyön esittelytilaisuuteen, joka pidetään tammi-helmikuussa 2007, pyy-

dämme teitä täyttämään seuraavat yhteystiedot itsestänne. Mikäli ette halua kutsua, voitte jättää kentät 

tyhjiksi.  

Nimi  ___________________________________________________ 

Organisaatio  ___________________________________________________ 

Sähköpostiosoite  ___________________________________________________ 

 

  

Seuraavaan kenttään voitte halutessanne kirjoittaa vapaamuotoista palautetta RAKLI:lle  

 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Liite 8: Haastattelukysymykset, Kiesi Jouko, 1.12.2006 

 

Miten kuvailisit kiinteistösijoittamisen muuttumista viimeisen viiden vuoden aikana? 

Mikä on suurin ajuri käynnissä olevalle muutokselle? 

Miten uskot institutionaalisen suoran ja välillisen kiinteistösijoittamisen kehittyvän seu-

raavan kahden vuoden aikana? 

Miten teidän rooli on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana sijoittajan kumppanina? 

Mille alueille haluatte keskittyä jatkossa? 

Mikä alkaneessa rakennemuutoksessa on ollut tai tulee olemaan teille suurin muutos? 

Mitä se tarkoittaa liiketoiminnassanne 

Miten se heijastuu resurssitarpeisiinne (IT, henkilöstö, verkosto, muut) 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle yleensä 

tällä hetkellä ja 

seuraavan kymmenen vuoden aikana 

 

Millainen näkemys teillä on Suomen maariskistä seuraavissa sijoitusinstrumenteissa: 

joukkovelkakirjoissa, 

osakkeissa, 

suorissa kiinteistösijoituksissa ja 

epäsuorissa kiinteistösijoituksissa? 
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Liite 9: Round table: Kiinteistömarkkinoiden kehittyminen ja vä-

lillisen kiinteistösijoittamisen vaikutukset kiinteistötoimialalle 

 

Työskentelytapa ohjeet: 

Oma paperi 5 min. Nimi:_____________________________(vapaaehtoinen) 

työparin kanssa keskustelu 5 min. 

esittely lyhyesti toimikunnalle 2 min. / työpari 

 

1. Miten kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinat kehittyvät? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________ 

 

 

2. Miten kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden kehittyminen vaikuttaa 
a. sijoitt-

jiin________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. rahoi-

jiin________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c. omist-

jiin________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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d. käyttä-

jiin________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. palveluiden tuotta-

jiin_____________________________________________ 

___________________________________________________________

__ 

f. yksityisen / julkisen sektorin toimin-

taan______________________________ 

___________________________________________________________

__ 

g. Suomen kilpailuky-

kyyn___________________________________________ 

___________________________________________________________

__  

3. Mitkä ovat merkittävimmät tekijät, jotka lisäävät/vähentävät välillistä kiinteistö-
sijoittamista? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________ 

_______________________________________________

_____ 

 

 

4. Miten oma roolinne (organisaatio, toimintatavat jne.) muuttuu? 
_______________________________________________

_____ 
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_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 

 

5. Miten uskotte, että seuraavien toimijoiden rooli muuttuu välillisen kiinteistösijoit-
tamisen kehittyessä 

a. sijoittaji-

en_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. käyttäjien (käyttäjäomista-

ja/vuokralainen)____________________________ 

___________________________________________________________

__ 

c. infraomistaji-

en_________________________________________________________

____________________________________________________ 

d. kiinteistörahoittaji-

en_________________________________________________________

_________________________________________________ 

e. palveluiden tuottaji-

en____________________________________________ 

___________________________________________________________

_ 

f. rakennusliikkei-

den________________________________________________________

___________________________________________________ 

g. jonkun muun? 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________

__ 

Round table tuloksia tullaan hyödyntämään RAKLIn strategiatyössä ja Jaakko Leinosen 

lisensiaatintyössä.  
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Liite 10: Tarkastuskierroksen kysely huhtikuu 2007.  

OSIO 1 - TAUSTATIEDOT 

Edustamanne organisaatio (voit valita useamman kohdan)  

  O  Työeläkeyhtiö (yksityiset ja julkiset VER, Kuntien eläkevakuutus) 

  O  Henkivakuutusyhtiö 

  O  Vahinkovakuutusyhtiö 

  O  Eläkesäätiö 

  O  Eläkekassa 

  O  Säätiö (muu kuin eläkesäätiö) 

  O  Institutionaalisten sijoittajan/sijoittajien valtuuttama salkun hoitaja 

  O  Muu 

 

 

  

Tässä tutkimuksessa esitettävät väittämät perustuvat kyselyyn, joka toteutettiin suomalaisille institutio-

naalisille sijoittajille vuoden 2006 lopulla. 

 

Vastasitteko itse mainittuun kyselyyn?  

  O  Kyllä 

  O  En 

  O  En osaa sanoa 
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OSIO 2 - KIINTEISTÖSIJOITTAMISEN TRENDI 

Pyydämme teitä ottamaan kantaa alla oleviin väittämiin. Väittämät perustuvat kyselyyn, joka toteutettiin 
suomalaisille institutionaalisille sijoittajille vuoden 2006 lopulla. Kysely lähetettiin 24 institutionaalisen 
sijoittajan edustajalle. Kyselyn vastausprosentti oli 42. Aiemmin tehdyn kyselyn tulokset ja tämän kyselyn 
tulokset esitellään 2.5. KTI Iltapäivässä. 

Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat kas-

vamaan vuodesta 2006 vuoteen 2010 yhteensä noin 40-50 prosenttia?  

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni huomattavasti pienempi 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni jonkin verran pienempi 

  O  Väittämässä esitetty suuruusluokka on oikea 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni huomattavasti suurempi 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni jonkin verran suurempi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

 

  

Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoitukset tulevat kas-

vamaan vuodesta 2010 vuoteen 2015 yhteensä noin 20-30 prosenttia?  

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni huomattavasti pienempi 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni jonkin verran pienempi 

  O  Väittämässä esitetty suuruusluokka on oikea 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni huomattavasti suurempi 

  O  Kasvu tulee olemaan mielestäni jonkin verran suurempi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

 

  

Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoituksista vuonna 

2010 noin 65-80% tulee olemaan suorissa ja noin 35-20% välillisissä kiinteistösijoituksissa?  

  O  Osuus suorissa kiinteistösijoituksissa tulee olemaan mielestäni huomattavasti suurempi 

  O  Osuus suorissa kiinteistösijoituksissa tulee olemaan mielestäni hieman suurempi 
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  O  Väittämässä esitetty suuruusluokka on oikea 

  O  Osuus välillisissä kiinteistösijoituksissa tulee olemaan mielestäni huomattavasti suurempi 

  O  Osuus välillisissä kiinteistösijoituksissa tulee olemaan mielestäni hieman suurempi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 

 

 

  

Pidättekö uskottavana, että suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kiinteistösijoituksista noin 15-

25% on ulkomailla vuonna 2010?  

  O  Osuus tulee olemaan mielestäni huomattavasti pienempi 

  O  Osuus tulee olemaan mielestäni jonkin verran pienempi 

  O  Väittämässä esitetty suuruusluokka on oikea 

  O  Osuus tulee olemaan mielestäni huomattavasti suurempi 

  O  Osuus tulee olemaan mielestäni jonkin verran suurempi 

  O  En osaa sanoa / ei vastausta 
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OSIO 3 - VÄLILLISTÄ KIINTEISTÖSIJOITTAMISTA KOSKEVAT VÄITTÄMÄT 

Pyydämme teitä ottamaan kantaa alla oleviin väittämiin. Väittämät perustuvat kyselyyn, joka toteutettiin 
suomalaisille institutionaalisille sijoittajille vuoden 2006 lopulla. 

Miten suhtaudutte seuraaviin väittämiin?  

  

Hyvin paljon 

eri mieltä   

Hyvin paljon 

samaa mieltä EOS 

Suoria kiinteistösijoituksia ei korvata välillisillä kiinteistösi-

joituksilla 
1 2 3 4 5 EOS 

Välillisten kiinteistösijoituksien osuus kasvaa nykyisestä 2-

3-kertaiseksi kahden vuoden aikana 
1 2 3 4 5 EOS 

Sijoitukset listaamattomiin kiinteistösijoitusyhtiöihin kak-

sinkertaistuvat nykyisestä seuraavan kahden vuoden aikana 

(nyt keskimäärin 3 prosenttia kiinteistöallokaatiosta, vuonna 

2008 keskimäärin 6 prosenttia) 

1 2 3 4 5 EOS 

Sijoitukset listaamattomiin kiinteistöpääomarahastoihin 

(Ky- muotoiset) tulevat kolminkertaistumaan seuraavan 

kahden vuoden aikana 

1 2 3 4 5 EOS 

Sijoitukset muihin listaamattomiin kiinteistörahastoihin 

tulee nelinkertaistumaan seuraavan kahden vuoden aikana 
1 2 3 4 5 EOS 

Kiinteistörahastojen osuus Suomen kiinteistömarkkinoista 

tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan kahden vuoden 

aikana 

1 2 3 4 5 EOS 

Listaamattomien kiinteistörahastojen osuus muiden maiden 

kaupallisista kiinteistömarkkinoista tulee kasvamaan mer-

kittävästi seuraavan kahden vuoden aikana 

1 2 3 4 5 EOS 

Toimiva REIT-lainsäädäntö lisäisi merkittävästi institutio-

naalisten sijoittajien kiinnostusta listattuja kiinteistösijoi-

tusinstrumentteja kohtaan 

1 2 3 4 5 EOS 

 

 

  

 



 216 

Muu palaute:  

 

  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 


