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Kiinteistöt ja infrastruktuuri ovat Suomen suurin varallisuuserä. Tämän pro gradu 
tutkielman tarkoituksena on selvittää alan kirjallisuuden sekä asiantuntijahaastattelujen 
avulla, onko Suomen kiinteistö- ja pääomamarkkinoilla tarvetta REIT mallin mukaisille 
kiinteistörahastoille, koska  
 
Suomen pääomamarkkinat ovat nykyään varsin toimivat, ja myös kiinteistömarkkinat ovat 
kehittyneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Institutionaaliset sijoittajat ovat 
perustaneet Suomeen lukuisia kiinteistörahastoja, mutta pääomamarkkinoiltamme puuttuu 
edelleen myös yksityisten sijoittajien ulottuvissa olevat kiinteistörahastot tilanteessa, jossa 
Suomalaisten yksityishenkilöiden osakesijoittamisen määrä varsinkin epäsuorasti 
osakerahastoihin on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana.  
 
Vuodesta 1997 alusta voimaan tulleen kiinteistörahastolain mukaisia kiinteistörahastoja ei 
Suomeen ole perustettu, koska kiinteistörahastoilla ei ole maailmalla käytössä olevan REIT 
kiinteistörahaston mukaista verovapautta.  
 
Tutkielmassa käydään läpi kiinteistöjen arvopaperistamisen nykytilanne kansainvälisesti 
sekä tutkitaan Suomen pääomaverotusta, ja löytyykö sieltä perusteita kiinteistörahastojen 
verovapaudelle. Tutkielmassa toteutettiin asiantuntijahaastattelu REIT-rahastojen 
tarpeellisuudesta, ja kysymyksiä verrattiin vuonna 1996 tehtyyn vastaavanlaiseen 
asiantuntijahaastatteluun.  
 
Tutkielman tuloksena saatiin että REIT mallin mukaiset kiinteistörahastot nähdään edelleen 
Suomen pääoma- ja kiinteistömarkkinoiden kehittämisen kannalta erittäin tärkeinä. 
Suomeen pitäisi saada perustettua uusia REIT mallin  mukaisen verotuskäytännön omaavia 
asuntoihin sijoittavia kiinteistörahastoja, mitkä olisivat suunnattu Suomalaisille 
yksityishenkilöille.  
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1. JOHDANTO  

 

Kiinteistöt ja infrastruktuuri ovat Suomen suurin varallisuuserä ollen noin 400 miljardia 

euroa eli yli 70 prosenttia 560 miljardin euron kansallisvarallisuudesta. Vuoden 2005 

lopussa Suomessa oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa rakennusta pois lukien vapaa-ajan 

rakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala oli yli 403 miljoonaa neliömetriä. 

Asuinrakennuksia kokonaismäärästä oli noin 1,2 miljoonaa kappaletta mikä pinta-alaltaan 

oli kokonaiskerrosalasta 63 prosenttia. Muita rakennuksia, eli liike-, toimisto-, teollisuus-, 

varasto-, opetus-, hoitoalan- ja liikenteen rakennuksia oli yhteensä noin 200.000 kappaletta 

pinta-alaltaan 37 prosenttia kokonaismäärästä. (Tilastokeskus, 2006). Suomen kiinteistö- ja 

rakentamisalan toiminnan arvo on noin 50 miljardia euroa vuodessa, josta rakentamisen 

liikevaihto vuonna 2005 oli noin 20 miljardia euroa. Ala työllistää suoraan- tai välillisesti 

yli 500.000 ihmistä ja tuottaa 20 prosenttia maamme verotuloista. (Rakli, 2001) 

 

Globalisaation seurauksena kansainvälinen pääoma on tullut keskeiseksi tekijäksi 

kiinteistöjen rahoittamisessa ja kiinteistösijoittamisessa. Koska nykyään pääoma maksaa 

käytännössä saman verran kaikkialla maailmassa vaikuttaa se merkittävästi 

kiinteistösijoitusmarkkinoiden kehitykseen. Poliittiset riskit ovat poistuneet ja pääoman 

käyttö on tehostunut. Vielä 1980- luvulla kiinteistöjen omistus perustui Suomessa paljolti 

laiskaan pääomaan eikä kiinteistöliiketoiminta perustunut tehokkuuteen. Pankit pitivät 

kiinteistöjään taseessa ja realisoivat niitä esimerkiksi yksittäisen tappion kattamiseen, 

teollisuusyritykset tarvitsivat kiinteistöjä voidakseen pantata niitä lainojen vakuudeksi, ja 

yksityistalouksille inflaatiosuojattu kiinteistö oli verokohtelun vuoksi varsin hyvä 

vaihtoehto. Nykyään kiinteistöjen riskikontrolli, likvidisyys ja kiinteistöjen hinnoittelu ovat 

parantuneet olennaisesti, minkä johdosta kiinteistöistä on saatu paljon parempaa tuottoa 

kuin aiemmin. Locus (1/2007) 

 

Vuodesta 1997 lähtien on Suomessa ollut voimassa kiinteistörahastolaki, mutta Suomeen ei 

ole kuitenkaan perustettu yhtään kiinteistörahastolain mukaista kiinteistörahastoa, mihin 

pääsyynä pidetään että rahastoilla ei ole maailmalla käytössä olevan REIT-

kiinteistörahaston  mukaista verovapautta. Samanaikaisesti Suomeen on kuitenkin 
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perustettu lukuisia kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja, ja samalla lukuisat 

kansainväliset rahastot hakevat aktiivisesti kiinteistökohteita Suomesta. Tutkielmassa 

käydään läpi Suomen verotuksen muutos vuodesta 1989 alkaen ja pyritään selvittämään 

löytyykö sieltä perusteita rahastojen verovapaudelle  

 

Viimeisten vuosien aikana kiinteistömarkkinat ovat  alkaneet kiinnostaa yhä enemmän 

pääomamarkkinoita, ja kiinteistöalalla olisikin erinomaiset edellytykset tulla yhtenä 

sijoituseränä osaksi monipuolisia kansainvälisiä pääomamarkkinoita. Tutkielmassa 

selvitetään minkälaisesta pääomamarkkinoiden osamarkkinasta kiinteistömarkkinassa 

yleisesti on kysymys, ja minkälaisia erityispiirteitä kiinteistömarkkinoilla on muihin 

pääomamarkkinoihin verrattuna. Arvopaperistamisen teoriaa selvitetään yleisellä tasolla, 

sekä minkälainen on kiinteistöjen arvopaperistamisen tämän hetken tilanne Suomessa  ja 

kansainvälisesti.  

 

Tutkielmassa toteutetaan kyselytutkimus Suomalaisille institutionaalisille sijoitus- ja 

rahastoyhtiöiden asiantuntijoille. Saatuja tuloksia verrataan aiemmin Hanna Kalevan ja Olli 

Olkkosen vuonna 1996 tekemään kyselytutkimukseen ja nähdään, ovatko  REIT- rahastot 

edelleen tarpeellisia ja kiinnostavia Suomessa,  sekä mitkä olisivat REIT- rahaston 

mahdolliset hyödyt ja tarpeet omistajille, sijoittajille sekä Suomen  pääoma- ja 

kiinteistömarkkinoille.  

Johtopäätöksenä kirjallisuuteen sekä toteutettuun kyselytutkimukseen perustuen arvioidaan 

toimivien pääomamarkkinoiden kannalta parasta arvopaperistamisen toteuttamismuotoa ja 

kenelle rahastot olisi lähtökohtaisesti suunnattava. 
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2.  KIINTEISTÖMARKKINAT 

 

2.1 Suomen kiinteistömarkkinoiden koko 

 

Kiinteistöt ovat Suomen suurin kansallisvarallisuuserä. Tämän merkittävän varallisuuserän 

omistus- ja rahoitusrakenne on kuitenkin useissa yhteyksissä todettu aiemmin olevan 

toistaiseksi osin kehittymätön. Perinteisin yleisen kiinteistösijoittamisen muoto on ollut 

Suomessa omistaa suoraan kiinteistö tai sen hallintaan oikeuttavat asunto- tai 

kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Suomen kiinteistömarkkinat muodostivat VTT:n vuonna 

1994  tekemän  arvion mukaan  koko kansallisvarallisuudestamme kaksi kolmasosaa 

muodostui kokonaisarvoltaan 170 miljardin euron arvoisesta kiinteistöomaisuudesta. 

Omaisuudesta puolet olivat toimitiloja eli liike-, toimisto- ja teollisuuskohteita pinta-

alaltaan yhteensä 100 miljoonaa neliömetriä. Olkkonen ym. (1997). Kiinteistöomaisuuden 

ja kiinteistötoimialan koko ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana ja tällä hetkellä kiinteistöt ja infrastruktuuri ovat Suomen suurin varallisuuserä ollen 

noin 400 miljardia euroa eli yli 70 prosenttia  560 miljardin euron kansallisvarallisuudesta. 

Vuoden 2005 lopussa Suomessa oli yhteensä noin 1,4  miljoonaa rakennusta pois lukien 

vapaa-ajan rakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala oli yli 403 miljoonaa 

neliömetriä. Asuinrakennuksia kokonaismäärästä oli noin 1,2 miljoonaa kappaletta pinta-

alaltaan 254 miljoonaa neliömetriä. Liike- , toimisto-, teollisuus-, varasto-, opetus-, 

hoitoalan- ja liikenteen rakennuksia oli yhteensä noin 200.000 kappaletta pinta-alaltaan 149 

miljoonaa neliömetriä (Tilastokeskus, 2006). Kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan arvo 

on noin 50 miljardia euroa vuodessa, josta rakentamisen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 

20 miljardia euroa. Ala työllistää suoraan- tai välillisesti yli 500.000 ihmistä ja tuottaa 20 

prosenttia maamme verotuloista. (Rakli, muistio 11.1.2007) 

 

2.2 Kiinteistölajit 

 

Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- 

tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön 

omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. Sanaa kiinteistö käytetään 
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puhekielessä yleisesti muun muassa pelkästä rakennuksesta (Rakli, 2001). 

Tässä tutkielmassa kiinteistöllä tarkoitetaan lähinnä rakennettua toimisto-, liike- asuintalo 

tai logistiikkarakennus kokonaisuutta. Kiinteistö voidaan omistaa joko kokonaan tai 

vaihtoehtoisesti kiinteistöyhtiömuotoisena, jolloin kiinteistöstä omistetaan kiinteistöyhtiön 

osakkeita vastaava osuus. Kiinteistöt voidaan jakaa erilaisiin kiinteistölajeihin seuraavasti:  

 

1. Maa-alueet (raakamaa, virkistys- ja vapaa-ajan alueet, metsämaa, maatalousmaa, 

öljykentät)  

2. Vakituiset asumiskohteet (omakotitalot, kerrostalot, rivitalot,  yksityiset hoitokodit)  

3. Tilapäiset asumiskohteet (hotellit, motellit, lomanviettokeskukset, hiihtokeskukset, 

kylpylät, hoivakodit  

4. Toimistokiinteistöt (valtion ja kunnan käytössä olevat, world trade centerit, yritysten 

pääkonttorit, toimistopuistot) 

5 Vähittäiskaupat- ja ostoskeskukset (lähikaupat, supermarketit, tavaratalot, ravintolat, 

fastfood, bensa-asemat, liikekeskukset, kauppakeskukset, pysäköintilaitokset, lentoasemien 

kauppapaikat)  

6. Teollisuuskiinteistöt ( Varastokiinteistöt, minivarastot, teollisuuspuistot) 

7. Virkistys- ja huvittelukiinteistöt (teatterit, golfkeskukset, keilahallit, kokouskeskukset, 

areenat eli suurhallit, tenniskeskukset, kuntokeskukset, terveyskylpylät) 

8. Kehittämiskiinteistöt (kiinteistötoimitukset, virkistysalueet, ajanvietepuistot, 

eläkeläisyhteisöt, kaupungin uudelleen kehittäminen, olemassa olevan peruskorjaaminen, 

uudet yhteisöt, uudet  kaupungit) 

9. Julkisten palvelujen kiinteistöt (sairaalat, koulut, julkiset rakennukset) 

10 Muut kohteet (kirkot, saaret, ulkomaiset investoinnit, "eksoottiset" kiinteistöt.  

(Pyhrr ym. 1989) 

 

Edellä olevista kiinteistölajeista  voidaan huomata, että sana "kiinteistö" pitää sisällään 

todella  laajan joukon  erilaisia rakennuksia sekä maa-alueita, ja luo siten 

kiinteistösijoittamiseen laajan sijoitusvalikoiman, jossa on mahdollisuus profiloitua ja 

erikoistua jollekin määrätylle erityisalueelle. Eri kiinteistölajit eroavat toisistaan kooltaan, 

toiminnaltaan ja sijainneiltaan, ja kiinteistösijoitukset poikkeavatkin merkittävästi muista 
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pääomamarkkinoiden sijoitusinstrumenteistä. 

 

2.2  Kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet 

 

Kiinteistön suurimmat fyysiset ja taloudelliset erot muihin sijoitusinstrumentteihin ovat 

kiinteistön   paikkasidonnaisuus, sijainnin ainutlaatuisuus sekä hävittämättömyys. 

Kiinteistö on sidottuna aina sijainniltaan ainutlaatuiseen yhteen paikkaan eikä sitä voi 

siirtää. Lisäksi rakennuksille jää yleensä merkittävä arvo, vaikka toiminta siinä hetkeksi 

loppuisikin. Vaikka rakennus hävitettäisiin kokonaan, jää maalle edelleen sen sijainnin 

mukainen arvo. Taloudellisina erityispiirteinä kiinteistöillä ovat niukkuus, pitkäikäisyys ja 

muunneltavuus, joista keskeisin on sijainnin ainutkertaisuuden aiheuttama niukkuus, mikä 

käytännössä ilmenee laadukkaiden sijaintipaikkojen niukkuutena. Kiinteistö on 

tuotannontekijänä ja sijoituskohteena poikkeuksellisen pitkäikäinen. Kiinteistöille lasketut 

eliniät ovat pidempiä kuin muiden tuotannollisten investointien maapohjan ollessa jopa 

ikuinen. Kiinteistön arvoa pystytään nostamaan esimerkiksi rakentamalla lisää, tekemällä 

perusparannus tai vaihtamalla rakennusten käyttötarkoitusta. Näitä toimenpiteitä kutsutaan 

jalostamiseksi ja kehittämiseksi. Sijainnillisuudella tarkoitetaan kiinteistön arvon 

voimakasta sidonnaisuutta ympäristöönsä. Merkittävä kiinteistö saattaa myös nostaa sen 

lähiympäristössä olevien kiinteistöjen arvoa, joten sijainnillisuus voidaan ymmärtää myös 

vuorovaikutussuhteeksi ympäristön kanssa (Olkkonen ym. 1997). 

 

Pääomamarkkinoilla sijoittajan ja käyttäjän näkökulmasta toimitilamarkkinoiden 

toimintaan vaikuttavat muutkin seikat kuin edellä esitetyt fyysiset ja taloudelliset 

erityispiirteet. Toimivien pääomamarkkinoiden keskeisiin sivulla 11 esitettäviin 

ominaisuuksiin verraten  kiinteistömarkkinat eroavat erityispiirteiltään seuraavasti.: 

 

1. Suuri yksikkökoko, eli kiinteistöt ovat fyysiseltä kooltaan ja arvoltaan yleensä varsin 

suuria.  

2. Alhainen likvidisyys, eli toimitiloihin rahansa sijoittaneiden on vaikeampi myydä kohde 

esimerkiksi pörssiosakkeisiin verrattuna.  

3. Julkisen sektorin interventiot, eli julkinen valta voi vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin 
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Syklikello kuvaa toimitilamarkkinoiden  suhdannevaihetta Suomen keskeisissä 

kaupungeissa  

 

6. Julkisen markkinapaikan puuttuminen. Suomen kiinteistömarkkinoilta puuttuu pörssin 

kaltainen markkinapaikka, jossa merkittävällä osalla kiinteistömarkkinakannasta käytäisiin 

kauppaa, ja jossa osto- ja myyntitarjousten perusteella syntyisi julkisia transaktioita, mitkä 

osaltaan lisäisivät markkinainformaation määrää sekä luotettavuutta.  

7 Korkeat transaktiokustannukset. Markkinoiden monimutkainen toiminta, informaation 

puutteellisuus, kauppoihin liittyvä verotus, toimitilan luonne duaalitekijänä sekä pääoma- ja 

tuotannontekijänä merkitsevät korkeita transaktiokustannuksia. Kiinteistösijoitusten rahaksi 

muuttaminen on hidasta ja kallista arviointi- ja välityspalkkioineen, markkinointi- ja 

neuvottelukustannuksineen sekä varainsiirtoveroineen.  Nykyään isojen 

kiinteistöportfolioiden palkkiot ovat myös merkittäviä, koska osaltaan kiinteistökaupan 

lainopilliset sekä due diligence toimet nostavat transaktiokustannuksia.  

8. Monipuolisten hallinnointiresurssien sekä ostopalvelujen tarve. Toimitila tuottaa koko 

ajan käytössä olevana tuotantohyödykkeenä jatkuvasti käytön ja ylläpidon kustannuksia. 

Lisäksi toimitilan tulevaisuuden tuottokyvystä on huolehdittava hankkimalla uusia 

vuokralaisia, ja hoitamalla olemassa olevia vuokrasuhteita sekä kehittämällä toimitilaa. 

Lisäksi toimintaan liittyvät monentyyppiset sopimukset vaativat myös juridista osaamista. 

(Olkkonen ym. 1997) 

 

Näistä rajoitteista huolimatta on kiinteistöillä monia ominaisuuksia, jotka tekevät 

kiinteistösijoitustoiminnasta houkuttelevia. Tällaisia ominaisuuksia ovat  

1) vakaa kassavirta, 2) pääoman arvonnousupotentiaali, 3) hajautushyödyt 4) aktiivisella 

liiketoiminnalla saavutettavat hyödyt Näiden vahvuuksiensa ansiosta 

kiinteistösijoittaminen  on vakiinnuttanut asemansa  yhtenä varallisuuslajina 

institutionaalisten sijoittajien portfolioissa  (Kaleva ym. 2003) 
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2.3 Kiinteistömarkkinat osana pääomamarkkinoita 

 

Pääomamarkkinat muodostuvat joukkovelkakirjalaina- osake-, korko- sekä 

kiinteistömarkkinoista. Toimivien pääomamarkkinoiden keskeiset ominaisuudet  ovat: 1. 

varojen oikeaoppinen allokoituminen 2. markkinoiden likvidisyys, 3. markkinoiden 

informaatiotehokkuus  4.  riskin hajautus  (Puttonen 2003). 

 

Rahoitusmarkkinoiden tärkein tehtävä on ohjata pääomia ylijäämäisiltä yksiköiltä 

alijäämäisille yksiköille mahdollisimman tehokkaasti, edullisesti ja luotettavasti. 

Taloustieteen teorian mukaisesti tehokkaasti toimivien kiinteistömarkkinoiden tulisi 

kohdentaa kiinteistöresurssit tuottavimpaan mahdolliseen käyttöön. Lisäksi markkinoiden 

tulisi välittää kiinteistöjen ja niiden avulla tuotettujen palvelusten kysyntäpuolen 

määrälliset ja rakenteelliset muutokset  tarjontapuolelle siten, että tarjonta sopeutuisi 

kysynnän muutoksiin tarjotun tilan määrän, laadun ja hinnan suhteen. Tällöin 

tarjontatilanteesta johtuvat hinnan sekä tuoton muutokset siirtyisivät lyhyellä aikavälillä, ja  

maan hinnan sekä tuotantokustannusten muutokset pitkällä aikavälillä markkinahintoihin. 

Edellä mainituin kriteerein kiinteistöpääomasta tulisi riskiinsä nähden kilpailukykyinen 

sijoituskohde omistajilleen ja sijoitusmarkkinoille. (Miettilä ym. 1993) . 

 

Yleisesti kiinteistömarkkinoilla katsotaan toimivan kolme eri markkinaosapuolta eli 

käyttäjät, sijoittajat ja rakennuttajat, joiden kaikkien toiminta on altista monien ulkoisten 

tekijöiden vaikutukselle. Käyttäjän tilatarve on periaatteessa koko toimitilamarkkinoiden 

liikkeelle paneva voima. Käyttäjälle toimitila on panos tuotantoprosessissa eli 

tuotannontekijä eli  toimitilojen käyttöpäätökset ovat riippuvaisia yrityksen kasvusta ja 

menestyksestä, toimitilojen suhteellisesta hinnasta ja niiden tuotto-odotuksista 

tuotantoprosessissa. Periaatteessa sijoittaja toimii markkinoilla olemassa olevan tilakannan 

tarjoajana ja on kiinnostunut kiinteistösijoituksesta saatavasta tuotosta.  Sijoittajan 

näkökannasta katsottuna kiinteistöstä saatuja kokonaistuottoja verrataan muiden 

pääomamarkkinavälineiden (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, obligaatiot) tuottamiin 

kokonaistuottoihin.  Mikäli rahoitusmarkkinoiden muiden osien tuotto-odotuksissa 

tapahtuu muutoksia, on ilmeistä että ne heijastavat halukkuuteen sijoittaa 
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Kysyntäkäyrän eri pisteet kuvaavat kuinka paljon toimitilaa yritykset ovat halukkaita 

lisäämään kullakin vuokratasolla. Kysyntäkäyrän asento kuvaa toimitilakulutuksen 

jäykkyyttä tai joustavuutta vuokratason suhteen. Toimitilakulutuksen   ollessa  

joustamatonta vuokratason suhteen on kysyntäkäyrä pystysuora, ja yritykset lisäävät 

toimitilojensa määrää vuokratasosta riippumatta. Kysyntäkäyrän ollessa vaakasuora reagoi 

yritysten toimitilakysyntä herkästi vuokratason muutoksiin. Kuviossa oikean ylälohkon 

pystysuora katkoviiva kuvaa tarjontaa ja vaakasuora katkoviiva kuvaa tasapainovuokraa. 

 

Kuviossa vasemmanpuoleinen ylälohko kuvaa toimitilojen hintatasoa pääomamarkkinoilla, 

pystyakseli kuvaa toimitilojen vuokratasoa (€/m2) ja vaaka-akseli toimitilojen hintatasoa 

€/m2). Origosta yläviistoon vasemmalle suuntautuva viiva kuvaa vuokratason ja hintatason 

suhdetta, eli minkä suuruisen riskittömän nettovuokran sijoittajan on saatava pitääkseen 

hallussa em. neliöhintaisia toimitiloja. Toimitilapääoman hinta on tulevien nettovuokrien 

nykyarvo, kun diskonttaustekijänä käytetään korkotasoa, eli vaihtoehtoisen sijoituskohteen 

tuottoa vuodessa.  Tällöin toimitilojen hintaan vaikuttavat 1. kansantalouden pitkän ajan 

korkotaso 2. vuokratason odotettu muutos tulevaisuudessa 3. vuokratuottoihin liittyvä riski 

4. vuokrien ja toimitilasijoituksen  verokohtelu. 

 

Kuviossa vasemmanpuoleisessa alalohkossa määräytyy uusien toimitilojen rakentamisen 

määrä. Origosta viistoon alas vasemmalle suuntautuva käyrä on tuotantokustannuskäyrä, 

mikä kuvaa uusien toimitilojen hankinnan yksikkökustannusta sisältäen maanhankinta- ja 

rakentamis-kustannukset sekä rakentajan normaalivoiton. Tuotantokustannuskäyrän ja 

vaakasuoran hinta-akselin leikkauskohta kuvaa toimitilojen minimihintatasoa, jolla 

uudisrakentamista ylipäätään toteutuu.  Tuotannon volyymi saadaan selville vetämällä 

vaakasuora viiva toimitilojen tasapainohinnan ja tuotantokustannuskäyrän 

leikkauskohdasta rakentamisen määrää kuvaavalle pystyakselille.  

 

Kuviossa oikeanpuoleisessa alalohkossa vuosittainen toimitilatuotanto muuttuu pitkän ajan 

toimitilakannaksi. Kuviossa origosta alas oikealle kulkeva viiva on toimitilojen 

poistumakäyrä, mikä kuvaa toimitilakannan (oikeanpuoleisen puoliskon vaaka-akseli) ja 

toimitilatuotannon (alapuoliskon pystyakseli) välistä suhdetta. Poistumakäyrän 
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kulmakerroin määräytyy siten että tasapainossa uustuotanto on yhtä suuri kuin poistuma, 

jolloin toimitilakanta pysyy vakiosuuruisena, oletuksena että muut tekijät eivät muutu.  

Kiinteistötalouden instituutti ylläpitää kiinteistöindeksiä mikä kertoo Suomalaisten 

kiinteistösijoitusten vuotuisen kokonaistuoton. Kiinteistöindeksi julkaistaan vuosittain ja 

vuonna 2006 kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 10,1 prosenttia ollen korkein luku 

vuoden 2000 jälkeen. Kokonaistuotosta 6,9 prosenttia muodostui vuokratuotoista ja 3,2 

prosenttia kiinteistöjen positiivisesta arvonmuutoksesta. (Kauppalehti 2.3.2007 / KTI ). 

Vastaavasti vuonna 2006 riskitön korkotuotto oli noin 4 prosenttia. Suomalaiset 

arvopaperipörssissä noteraatut yhtiöt tuottivat osinkotuottoa vuodelta 2006 keskimäärin 3,5 

prosenttia suhteessa osakekursseihin (Balance Gonsulting, Kauppalehti 05.04.2007). 

Suomalaisten osakkeiden arvonnousu vuonna 2006 oli 17,9 prosenttia (Rahoitustarkastus 

2007) 
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3. ARVOPAPERISTAMINEN  

 

3.1  Arvopaperistaminen yleisesti 

 

Rahoitusmarkkinat ovat viimeisten 10―15 vuoden aikana muuttuneet huomattavasti 

markkinoiden kansainvälistymisen, julkisen vallan harjoittaman sääntelyn liberalisoinnin, 

tietotekniikan kehityksen sekä kansantaloudellisen toimintaympäristön muutosten vuoksi. 

Rahoitusliiketoimien määrän kasvu on ollut ripeää samalla kun sijoituskohteiden valikoima 

on laajentunut ja niiden hinnoittelumekanismit ovat tehostuneet. Keskeinen ilmiö 

rahoitusmarkkinoilla on arvopaperistaminen. (HE 77 / 1997)  Arvopaperistamisella 

tarkoitetaan erilaisia rahoitustekniikoita, joilla tuleviin kassavirtoihin oikeuttavia 

epälikvidejä ja osittain riskipitoisia omaisuuseriä saatetaan jälkimarkkinakelpoiseen 

riskittömämpään arvopaperimuotoon. Perustana olevat omaisuuserät toimivat tällöin 

pääoman ja kassavirtojen vakuutena. (Taipalus ym. 2003)  

 

Arvopaperistamisessa varallisuus myydään tätä tarkoitusta varten perustetulle 

erityisyhtiölle. Erityisyhtiö laskee liikkeeseen kaupan rahoittamiseksi arvopapereita joiden 

oikeudet rajoittuvat arvopaperistettuun varallisuuteen, ja joiden hinta heijastaa 

varallisuuden arvoa. Arvopaperistettavan varallisuuden erityisyhtiö ostaa ehdoilla, jotka 

velvoittavat varallisuuden myyjän huolehtimaan sen hallinnoinnista ja välittämään 

sijoittajille sen tuotot. Koska arvopaperistaminen aiheuttaa kustannuksia, tulee siirrettävän 

varallisuuden olla varsin suuri. Erityisyhtiön liikkeeseen laskemien arvopaperien 

turvallisuus taataan erilaisin takaus- ja vakuusjärjestelyin, joiden tarkoituksena on vähentää 

lopullisten sijoittajien luotto- ja likviditeettiriskejä. Kansainvälisillä markkinoilla on 

erityisyhtiöiden usein hankittava ulkopuolisen luokituslaitoksen riskiluokitus yhtiön 

liikkeeseen laskemille arvopapereille. (HE 77/1997)  Kiinteistövarallisuudesta puhuttaessa 

arvopaperistamisella voidaan tarkoittaa joko itse kiinteistöjen, näiden tuottamien 

kassavirtojen tai kiinteistövakuudellisten luottojen arvopaperistamista. (Kaleva ym. 2003) 

 

Ilmiönä arvopaperistaminen on verrattain nuori, ja sen juuret löytyvät 1970- luvulta 

Yhdysvalloista, jossa toiminta käynnistyi hypoteekkilainojen arvopaperistamisena. 
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Euroopassa arvopaperistaminen alkoi vuosikymmenen myöhemmin myös 

kiinnitysluottolainoista. Kiinnitysluottolainojen suosio ensimmäisenä arvopaperistamisen 

kohteena johtui siitä, että ne olivat riittävän yksinkertaisia ja  lisäksi ne olivat helposti 

käsiteltävissä vakuuksina. Varsinainen arvopaperistamisen kasvu alkoi 1990 -luvulla, 

jolloin arvopaperistamisen volyymit alkoivat merkittävästi lisääntyä ensin Yhdysvalloissa 

ja sen jälkeen Euroopassa. Kasvun taustalla oli monia tekijöitä joista tärkeimmät olivat: 1) 

arvopaperistettavien omaisuuserien joukko monipuolistui 2) niiden maiden joukko kasvoi, 

jossa arvopaperistaminen tuli mahdolliseksi esimerkiksi lainsäädännön uudistamisin 3) 

arvopaperistaminen tuli kannattavaksi toiminnaksi 4) arvopaperistamisen 

instrumenttirakenteet kehittyivät ja monimuotoistuivat 5) kansainvälisen 

vakavaraisuussääntelyn voimaan tulo vuonna 1988 loi kannustimen taseiden joustavaan 

purkamiseen arvopaperistamisen kautta. (Taipalus ym. 2003) 

 

Arvopaperistamisprosessissa on sijoittajien luottamuksen saavuttamiseksi  kiinnitettävä 

erityistä huomiota arvopaperistettavaksi aiotun varallisuuden ominaisuuksiin ja oikeaan 

arvostamiseen sekä siihen, että se tuottaa varmaa ja riittävää kassavirtaa. 

Arvopaperistaminen onnistuu parhaiten, mikäli arvopaperistettava omaisuus on 1) 

samanlaatuista, 2) sen tuotto- ja riskitasot ovat ennustettavissa 3) omaisuudesta on  

saatavilla luotettavaa ja pitkäaikaista informaatiota sen arvosta ja tuottokehityksestä sekä 4) 

saatavilla luotettavaa tietoa arvopaperistamista toteuttavasta yrityksestä ja sen johdosta. 

 

3.2 Arvopaperistamisen motiivit 

 

Yksi arvopaperistamisen tärkeimpiä motiiveja on hajauttaminen, jolloin rahoituslähteitä on 

mahdollista arvopaperistamisen kautta hajauttaa ja  varmistaa siten riippumattomuus vain 

yhdestä rahoituskanavasta tai lähteestä. Hajautustarve voi syntyä myös alullepanijan taseen 

sisältä. Yhteisinä syinä yrityksillä ja pankeilla arvopaperistamiseen on mahdollisuus saattaa 

tase-eriä likvidimpään ja jälkimarkkinakelpoiseen muotoon. Arvopaperistamalla voidaan 

taseesta siirtää pois epälikvidejä ja tuottamattomia eriä, jolloin jäljelle jäävät tase-erät 

saadaan tuottavampaan muotoon ja saadut varat pystytään sijoittamaan paremmin 

tukemaan keskeistä liiketoimintaa (Taipalus ym. 2003) 
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Belgian pankkiyhdistyksen vuonna 1995 tekemän selvityksen mukaan arvopaperistamisesta 

seuraa kuluttajalle sekä kokonaistaloudelle seuraavat hyödyt: 1) pankkien marginaalit 

voivat pienentyä, koska niiden kulut laskevat strategisemman  taseenhallinnan 

seurauksena 2) kiinteäkorkoisten lainojen tarjonta tulee mahdolliseksi 3) pankkien 

hinnoittelun helpottuminen transparenssien lisääntyessä 4) luoton saatavuus paranee ja 

luottolaman mahdollisuus pienenee 5) rahoitusmarkkinoiden parempi toimivuus 6) 

pitkäaikaiseen rahoituksen välittämiseen kanavoituu helpommin varoja 7) julkinen valta 

voi pienentää omia  rahoituskustannuksiaan. (Taipalus ym. 2003)  

 

Monissa maissa on luotu arvopaperistettuun kiinteistösijoittamiseen erityinen veroneutraali 

kiinteistörahastomalli, jonka välityksellä sijoittajat ovat tyypillisesti päässeet lähemmäksi 

suoran kiinteistösijoittamisen hyötyjä. Menestyneimmät rahastot ovat listattuja 

osakeyhtiöitä tai muita kiinteäpääomaisia yhteisöjä, joiden toimintaa säädellään tietyin 

reunaehdoin, ja nämä ehdot täyttäessään kyseessä olevat rahastot eivät itse maksa veroja 

liiketoimintansa tuotoista. Ehdoista keskeisin koskee tuottojen jakamista pääosin tai  

kokonaan osinkoina sijoittajille, jotka puolestaan maksavat niistä veroa oman 

verostatuksensa mukaisesti. Pisimmät perinteet ovat tällaisille erityisinstrumenteille on 

Yhdysvalloissa, jossa REIT (Real Estate Investment Trust ) ovat kasvattaneet voimakkaasti 

suosiotaan viime vuosina. REIT:ien esikuvien mukaan on vastaavia instrumentteja 

kehitetty myös muihin maihin  

 

Erityinen kiinteistörahastomuoto on niin kutsuttu open end –kiinteistörahastomalli, joka on 

nykytilanteessa toimiva sijoitusmuoto ainoastaan Saksan markkinoilla. Nämä 

vaihtuvapääomaiset rahastot muistuttavat periaatteiltaan Suomessakin tuttuja 

sijoitusrahastoja. Rahasto-osuuksien arvo määräytyy varallisuuden kunkin hetkisen arvon 

mukaisesti, ja rahasto on velvollinen lunastamaan osuudet sijoittajilta heidän sitä vaatiessa. 

Kiinteistöjen alhaisesta likviditeetistä ja päivittäisen noteerauksen puutteesta johtuen 

tämänkaltaisissa rahastomalleissa on riskinä törmätä vakaviin likviditeetti- ja 

uskottavuusongelmiin. (Kaleva ym. 2003)  
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Edellä mainittuja arvopaperistamisen hyötyjä on nähty Suomen rahoitusmarkkinoilla 2000- 

luvulla, joista yhtenä esimerkkinä on rahoituksen saatavuuden parantuminen sekä pankkien 

korkomarginaalien pienentyminen, joskin niiden ei voida sanoa niiden toteutuneen 

välttämättä  ainoastaan arvopaperistamisen ansiosta. 

 

3.2.1 Yritysten motiivit 

Yrityksille arvopaperistaminen tarjoaa joustavan rahoitustavan, jossa rahoituksen pituus 

pystytään sopimaan juuri oikean mittaiseksi sekä voidaan hajauttaa rahoituslähteitä, jolloin 

pystytään varmistamaan rahoituksen saatavuus myös mahdollisen luottolaman aikana. 

Arvopaperistamisen luomaa rahoituskanavaa pystyvät tehokkaasti hyödyntämään etenkin 

yritykset jotka kasvavat hyvin  nopeasti tai joiden oma riskiluokitus on heikohko jolloin 

heidän markkinarahoitus olisi tästä syystä kalliimpi. Muita yritysten arvopaperistamisen 

kannustimia ovat 1) sijoittajille annettavan informaation kustannukset alenevat, koska 

sijoittajille ei tarvitse antaa informaatiota koko yrityksen tilasta 2) arvopaperistamisesta 

saatavat varat voidaan sijoittaa uudelleen ja rahoittaa uusia investointeja 3) informaation 

epäsymmetrisyys, joka syntyy siitä että sijoittavat eivät tiedä yrityksen nykyisestä tilasta ja 

sen tulevaisuuden tavoitteista yhtä paljon kuin yrityksen nykyinen johto, jolloin se lisää 

sijoittajien riskiä joka on kompensoitava lisätuotolla. Tällöin on helpompi sijoittaa 

kokonaisuuksiin, jotka ovat hyvin arvioitavissa ja hallittavissa. Mitä pienempi ja selkeämpi 

kokonaisuus on kyseessä, sitä helpompaa on sen arviointi ja tuottaa riittävä informaatio 

päätöksenteon tueksi 4) yritysten halu parantaa yrityksen nykyisten omistajien asemaa, 

jolloin saadut varat voidaan sijoittaa tuottavasti, minkä johdosta tuotto-odotukset nousevat 

ja parantavat siten yrityksen omistajien asemaa, tai vastaavasti saadut tuotot maksetaan 

osinkoina yrityksen osakkeenomistajille. (Taipalus 2003) 

 

Informaation määrä ja sen läpinäkyvyys on lisääntynyt merkittävästi Suomessa ja 

todennäköisesti myös informaation tuottamisen kustannukset ovat alentuneet, koska 

systemaattista laajapohjaista yhdenmukaista informaatiota esimerkiksi 

kiinteistömarkkinoilta tuottaa muutama instituutti laajan omistajatahon sekä sijoittajien  

tarpeisiin.  
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3.2.2  Sijoittajien motiivit 

Sijoittajien motiiveina on löytää sopiva kombinaatio eri sijoitusinstrumenttien välillä, 

jolloin otetaan huomioon instrumenttien tuotto-odotusten korreloituneisuus sekä sijoitusten 

tuottojen myötä- ja vastasyklisyys sekä sijoituskohteiden riittävä hajautuneisuus. Sijoittajat 

kiinnostuivat arvopaperistamisesta sen luoman hajautumismahdollisuuden vuoksi.  

 

Arvopaperistaminen mahdollistaa sijoittamisen sellaisiinkin kohteisiin, joihin ei muuten 

olisi mahdollista sijoittaa. Tällaisia sijoituksia voivat olla muun muassa ulkomaiset 

kiinteistösijoitukset, joihin suoraan sijoittaminen voi olla vaikeaa esimerkiksi 

hallinnollisten tai muiden syiden vuoksi, ja arvopaperistettujen instrumenttien kautta 

voidaan tehdä sijoituksia maihin joihin ei kustannussyistä ole kannattavaa laajentua 

organisatorisesti. Varsinkin suomalaiset eläkeyhtiöt ovat viimeisten vuosien aikana 

sijoittaneet ulkomaisiin kiinteistöihin epäsuorasti kiinteistörahastojen kautta (Taipalus ym. 

2003). 

 

3.2.3 Arvopaperistamisen ongelmat 

Arvopaperistamisen ongelmina esimerkiksi pankkien luottojen ja yrityslainojen 

arvopaperistamisessa on ollut pankkien halu poistaa taseistaan luottoriskiltään parempia, 

mutta heikkotuottoisempia saamisia, ja vastaavasti jättää taseeseen luottoriskiltään 

huonompia mutta parempituottoisia saamisia.  

Rahoitusteoreettisen näkökulman mukaan yrityksen likviditeetin lisääntyminen voi 

heikentää tehtävien investointien harkintaa.  Mikäli arvopaperistamisen kautta saatuja 

varoja on hyvinkin runsaasti, luo se vaaraan, että uudelleen sijoitettavia varoja voidaan 

sijoittaa nopean tuottomahdollisuuksia hakiessa liian riskipitoisiin kohteisiin.  

Arvopaperistaminen on luonut täysin uuden, pankit ohittavan rahoituskanavan, minkä 

mukana on kasvanut myös valvojien huoli velkaantumisen sekä luottojen kehityksen 

valvomisesta. Isossa-Britanniassa vuonna 2001 rahoitusalan ammattilaisille suoritetun 

kyselyn mukaan arvopaperistamisen ei kuitenkaan nähty millään tavalla vahingoittavan 

arvopaperistavien yritysten osakkeiden arvoa, eivätkä he katsoneet arvopaperistamisen 

tarkoittavan ”kruunujalokivien” poistamista yritysten taseistaan.  (Taipalus. ym. 2003) 
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3.2.4 Arvopaperistaminen Suomessa 

 

Arvopaperistamisen historia  Suomessa on  varsin lyhyt,  ja merkittävin on vuodesta 1995 

alkaen toteutettu niin kutsuttu Fennica-ohjelma, jolla valtion asuntorahaston varainhankinta 

on hoidettu. Fennica-ohjelmassa ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö ja 

valtionkonttori ovat yhdessä valmistelleet ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa kuusi 

arvopaperistamistransaktiota, joita on tehty lähes vuosittain siten, että lainoja on laskettu 

liikkeelle yhteensä 2,7 miljardin euron arvosta. Emissiot ovat saaneet sijoittajilta 

erinomaisen vastaanoton ja valtaosa emissioista on myyty kansainvälisille sijoittajille. 

Valtion ohella myös muutamat kunnat myivät 1990-luvulla saataviaan sijoittajille. 

 

Viime vuosien aikana  sijoittaminen on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi. Euroopassa 

rahoitusmarkkinoiden kehityksen merkittävävin muutos on ollut yhteisen valuutta-alueen 

muodostuminen, joka poisti euroalueen sisäisiltä sijoituksilta valuuttakurssiriskit ja lavensi 

näin merkittävästi sijoittajien ulottuvilla olevien valuuttakurssiriskittömien 

sijoituskohteiden määrää. Esimerkiksi yritysjoukkolainamarkkinoilla suuri osa sijoittajista 

halusi yhtäkkiä strukturoida sijoituksiaan uudelleen, joka loi näin markkinoille 

ylikysyntätilanteen, jonka vaikutukset näkyivät  lainojen spreadeissa.   

 

Arvopaperistaminen on kehittynyt  Suomessa varsin hitaasti koska meiltä on puuttunut 

arvopaperistettavaksi sopivaa materiaalia, eikä arvopaperistamiseen ole tähän saakka ollut 

varsinaista tarvetta. Riittävän suurta ja homogeenisestä arvopaperistettavaa massaa on 

Suomesta ollut vaikea löytää, koska pienissä ja epälikvideissä emissioissa joudutaan aina 

tarjoamaan suurempaa riskilisää joka nostaa liikkeellelaskun kustannuksia. Yksittäisiä 

emissioita ei juurikaan kannata tehdä sillä emittointikustannukset nousevat aivan liian 

korkeiksi. Arvopaperistettaessa pitäisi alusta alkaen olla tarve useampaan emissioon tai 

peräti ohjelmaan. Muualla Euroopassa arvopaperistettavaan pooliin on hyvin usein koottu 

useampia satoja yrityksiä. Perinteisissä suomalaisissa lainaajien yhteenliittymissä yrityksiä 

on ollut enimmilläänkin noin kymmenkunta, minkä johdosta kotimaiset emissiot ovat olleet 

ulkomaisille sijoittajille aivan liian pieniä. Yleensä emission minimikokona voidaan pitää 

200 – 300 miljoonaa euroa, minkä lisäksi emissioiden tulisi lisäksi olla kansainvälisten 
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luottoluokittajien luokittamia. Riittävän suurten potentiaalisten poolien kuten 

asuntolainaomistusten kannalta ongelmaksi voi taas nousta sijoittajien sijoitusintressin 

kesto mikä ulottuu tällä hetkellä useimmiten kymmenen vuoden molemmin puolin. 

(Taipalus 2003) 
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4.0  KIINTEISTÖJEN ARVOPAPERISTAMINEN  

 

4.1  Kiinteistösijoittamisen vaihtoehdot 

 

Kiinteistösijoittaminen voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan sijoittamiseen. Suorassa 

sijoittamisessa on Suomessa mahdollista sijoittaa joko suoraan yksittäiseen kiinteistöön tai 

vaihtoehtoisesti asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, jotka oikeuttavat määrätyn 

huoneiston tai tilan hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa. Epäsuora 

kiinteistösijoittaminen tarkoittaa arvopaperistettua eli välillistä omistamista, jossa ei 

suoraan omisteta itse kiinteistöjä, vaan osuus kiinteistöjä omistavasta instrumentistä, eli 

esimerkiksi kiinteistörahaston osakkeita tai osuuksia.  Epäsuorat kiinteistösijoitukset 

voidaan tehdä joko listattuihin tai listaamattomiin kiinteistösijoitusinstrumentteihin. 

Listattuja kiinteistösijoitusinstrumentteja ovat esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöiden 

osakkeet tai listattu kiinteistösijoitusrahasto, joita Suomessa ei tosin vielä ole. 

Listaamattomia kiinteistösijoitusinstrumentteja ovat esimerkiksi listaamattomat 

kommandiittiyhtiö- tai osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot.  

 

4.2  Suomen kiinteistörahastolain  syntymisen  perusteet 

 

Suomen kiinteistömarkkinat olivat korkeasta varallisuusarvostaan huolimatta 1990 -luvulla 

varsin kehittymättömät eivätkä näin täyttäneet aiemmin sivulla 12 esitetyn talousteorian 

mukaisia vaatimuksia. Kiinteistövarallisuus kävi läpi murroskauden kaikkialla maailmassa. 

Kiinteistöjen hintojen ylikuumenemisesta seurannut syvä lama toi aiemmin vakaina 

pidetyille kiinteistösijoitusmarkkinoille uusia epävarmuustekijöitä. Kysynnän kasvu johti 

yritysten ja kotitalouksien voimakkaaseen velkaantumiseen, asuntojen ja kiinteistöjen 

hintojen rajuun nousuun sekä investointitoimintaan, joka perustui liian optimistisiin tulo-

odotuksiin. Nämä tekijät aiheuttivat vakavia vahinkoja kiinteistömarkkinoille mikä näkyi 

kiinteistöjen arvojen romahduksena.  Kiinteistöarvojen romahdettua kiinteistömarkkinat 

joutuivat kriisiin vieraan pääoman takaisinmaksun vaikeuduttua. (HE 77 / 1997)  

 

Suomessa tuli vuonna 1998 voimaan kiinteistörahastolaki, minkä tavoitteena oli luoda 



 20 

selkeä kansainvälisillä markkinoilla jo käytössä oleva toimintamuoto suomalaisten 

kiinteistöjen arvopaperistamiseksi ottaen huomioon suomalaisten kiinteistö- ja 

rahoitusmarkkinoiden koko sekä kehitysaste. Kiinteistörahastolain avulla oli tavoite lisätä 

sijoittajien luottamusta Suomen kiinteistömarkkinoihin sekä saavuttaa uusien 

kiinteistösijoittamiseen erikoistuneiden rahastojen toiminnan eroavuus  aiemmista 

kiinteistösijoitusyhtiöistä (HE 102/2006).  

 

Uusien kiinteistörahastojen keskeisenä tavoitteena oli luoda toimintapuitteet, joilla 

vaikeasti realisoitavat suuret kiinteistökohteet olisi saatu rahastojen avulla likvidimpään 

muotoon jolloin myös omistuspohjaa olisi voitu kasvattaa. Samalla kiinteistömarkkinoiden 

likvidiys ja läpinäkyvyys olisivat parantuneet, ja  omaisuuserien yksikkökoon 

pienentymisen johdosta kiinteistömarkkinat olisivat kiinteistörahastojen avulla tulleet 

yhdeksi uudeksi sijoitusvaihtoehdoksi pääomamarkkinoille, jolloin myös piensijoittavat 

olisivat pystyneet laajentamaan sijoitusnäkemystään pienemmästä yksikkökoosta johtuen. 

Kiinteistöjen arvopaperistamisen uskottiin vaikuttavan kiinteistömarkkinoihin kysyntää 

lisäävästi ja tulevan yhdeksi vaihtoehtoiseksi  sijoitusmuodoksi sekä kotimaisille että 

kansainvälisille sijoittajille. (Kaleva ym. 1995).  

 

4.3 Voimassa oleva kiinteistörahastolaki 

 

Kiinteistörahastoja koskeva laki tuli voimaan 01.03.1998 ja kiinteistörahastolakiin on tehty 

joitakin muutoksia 1.5.2007 päivitetyssä kiinteistörahastolaissa. Voimassa oleva 

kiinteistörahastolaki mahdollistaa sekä osakeyhtiömuotoiset että 

kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot. Laki määritetään  kiinteistörahaston varojen 

sijoittamisen kiinteistöihin, rajoitetaan  vieraan pääoman määrän 1/3- osaan  rahaston 

varoista sekä annnetaan tarkat ohjeet omaisuuden ulkopuolisesta puolueettomasta 

arvioinnista. Lisäksi kiinteistörahastolaissa korostetaan tiedonantovelvollisuutta 

kiinteistöomaisuudesta, jolla pyritään saamaan kiinteistörahastojen toiminta ns. 

läpinäkyväksi ja informaatio-tehokkaaksi. Kiinteistörahaston tulee sijoittaa varat 

pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin muussa kuin rakentamisen ja 

kiinteistöjalostamisen tarkoituksessa. Kiinteistöjalostamisen osuus saa olla enintään 20 
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prosenttia rahaston varallisuudesta. Kiinteistörahastot voivat sijoittaa varojaan ETA-

valtiossa sijaitseviin kiinteistöihin tai kiinteistöjä koskeviin arvopapereihin, kun aiempi 

mahdollisuus oli sijoittaa ainoastaan Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin ( HE102/2006)  

 

4.3.1 Kiinteistörahaston verotus 

 

Kiinteistörahastoja verotetaan normaalin yhtiöverotusjärjestelmän mukaisesti. 

Osakeyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja koskevaa verosääntelyä on tarkasteltu 

kansallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Tällä hetkellä osakeyhtiömuotoiset 

kiinteistörahastot eivät saa erityistä verovapautusta, vaan ne ovat pysyneet edelleen 

verotettavana yksikkönä. Perusteina nykyisen verotuskäytännön säilyttämiselle ovat olleet 

yhtiöoikeudelliset sekä tarkoituksenmukaisuus syyt. On tulkittu että 

kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön verovapaus täyttää EY:n 

perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitetun kielletyn valtiontuen edellytykset, eli 

REIT-malli asettaisi suomalaiset osakeyhtiöt verotuksellisesti eriarvoiseen asemaan sen 

mukaan, millä toimialalla ne toimivat, ja olisi myös omiaan vääristämään eri toimialojen 

tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Järjestelyn ei ole tämän vuoksi katsottu noudattavan 

Suomen verojärjestelmän perusperiaatteita, joiden mukaisesti verotus ei saa vaikuttaa 

verovelvollisen käyttäytymiseen (TaVM 31/2006vp ja HE 102/2006). Verovapaus 

merkitsisi kilpailun vääristymistä siinä tapauksessa, että yhtiö harjoittaa varsinaisen 

kiinteistösijoitustoiminnan lisäksi muuta kiinteistöliiketoimintaa (esim. isännöinti), jonka 

harjoittajia verotetaan yleensä normaalisti. Henkilösijoittajan kannalta sijoittaminen listatun 

osakeyhtiömuotoisen kiinteistösijoitusrahaston osakkeisiin on vaihtoehto sijoittamiselle 

muiden listattujen yritysten osakkeisiin, jolloin verovapaus yhtiötasolla ohjaisi 

piensijoittajien varat muista sijoituskohteista kiinteistöihin.  (Kiinteistörahastotyöryhmän 

väliraportti Dnro 298/62/2004) Lisäksi perusteluina on myös viitattu kiinteistösijoitusten 

kasvuun ja katsottu ettei ala tarvitse lisää tukitoimenpiteitä vaan pikemminkin 

ylikuumenemista hillitseviä toimenpiteitä. (TaVM 31/2006vp) 

 

EU:lla on kaksi tavoitetta yhtiöverotuksen alalla, eli  jäsenvaltioiden välisen haitallisen 

verokilpailun estäminen sekä pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen tukeminen. 
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Jäsenvaltioita sitovat toimintasäännöt, joilla niitä estetään myöntämästä 

investointipäätöksiä vääristäviä verohelpotuksia. EU:n verotusta koskevilla säännöillä 

varmistetaan, että EU:n alueella eri aloilla toimivia yrityksiä verotetaan pääpiirtein samalla 

tavalla. Esim. sisar- ja emoyhtiöille rajojen yli maksettavien osinko-, korko- ja 

rojaltimaksujen verokohtelu on sama kaikissa jäsenvaltioissa, eli EU:ssa noudatetaan 

periaatetta, jonka mukaan tulo verotetaan tulonsaajan maassa. Parhaillaan käydään 

keskusteluja yritysten veropohjan yhtenäistämisestä eli eri liiketoimia koskevien sääntöjen 

yhdenmukaistamisesta EU:n sisällä, jotta kaikilla olisi tasapuoliset kilpailuedellytykset. 

Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin edelleen valita itse vapaasti omat verokantansa (europa.eu) 

 

Tutkimukset, perustelut sekä päätökset koskien kiinteistörahastojen verotusta ja  REIT-

malliin perustuvaa verovapautta ovat keskittyneet pääosin yksityisoikeudellisiin, 

verotuksellisiin sekä oikeudelliseen sääntelyyn, jolloin kansantaloudelliset näkökulmat ovat 

jääneet toissijaisiksi.  

En ole tutkimuksessani löytänyt sellaista kirjallisuutta tai tutkimusta, joissa tutkimuksen 

lähtökohtana  olisi ollut vertailu kansantaloudellisin lähtökohdin siten, että Suomen 

kiinteistörahastolainsäädäntöä olisi verrattu niiden maiden  kiinteistörahastojärjestelmiin 

joissa REIT-malliin perustuva järjestelmä on käytössä, ja tutkimuksessa olisi verrattu 

REIT-mallilla saavutettuja kansantaloudellisia hyötyjä tai vastaavia kansantaloudellisia 

haittoja.  

 

Tutkimuksissa on todettu edellä mainitun EU:n perustamissopimuksen 87 artiklassa 

tarkoitetun kielletyn valtiontuen edellytykset, mitkä asettaisivat suomalaiset osakeyhtiöt 

eriarvoiseen asemaan sen mukaan millä toimialalla ne toimivat. Muissa EU:n maissa on 

myös vastaava 87 artikla käytössä, ja kuitenkin osassa EU:n maita on käytössä REIT- 

mallin mukaisia kiinteistörahastoja. Tutkimuksissa onkin keskitytty lähinnä 

kotimarkkinoilla tapahtuvaan yhtiöiden eriarvoiseen asemaan eikä ole arvioitu kiinteistö- ja 

pääomamarkkinoiden sekä Suomalaisten yritysten eriarvoista asemaa kansainvälisellä 

tasolla, vaikka kansainvälinen kilpailukyky on ensiarvoisen tärkeä asia Suomen 

kansantaloudelle. 
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Tutkielman verotusosiossa huomataan, että Suomi on tehnyt hyvin määrätietoisesti 

verotukseen muutoksia jo suuren verouudistuksen alkuajoista lähtien, ja uusinut 

verotusperusteita. verotuksellisen kilpailukyvyn sekä pääomamarkkinoiden kansainvälisen 

kilpailukyvyn ehdoilla useasti viimeisen vuosikymmenen aikana.   

 

EU:n päätavoitteina on talouden kehittäminen jossa EU-maiden väliset kaupan esteet 

saadaan poistetuksi sekä luoda yhtenäismarkkinat, missä tavarat, ihmiset, raha ja palvelut 

voivat liikkua vapaat tasavertaiset kilpailulliset olosuhteet luovan järjestelmän mukaisin 

lähtökohdin. Edellä mainituilla perusteilla myös Suomen mahdollisilla REIT- 

kiinteistörahastoilla voisi olla vastaavanlainen verovapaus kuin vastaavilla muiden EU 

maiden REIT- mallin mukaisilla rahastoilla 

 

4.4  Kiinteistöjen arvopaperistamisen nykytilanne Suomessa  

 

Kiinteistömarkkinoiden arvopaperistaminen Suomessa jakaantuu tällä hetkellä kolmeen 

arvopaperistettuun varallisuuserään joita ovat 1. Pohjoismaisessa Pörssissä noteeratut 

kiinteistösijoitusyhtiöt 2. Kommandiittiyhtiömuotoiset toimitiloihin sijoittavat 

kiinteistörahastot 3. Asuinkiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot. 

Pohjoismaisessa Pörssissä on Suomalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä noteerattuna yhteensä  5 

kappaletta joiden omistamien kiiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo vuoden 2006 

lopussa oli 4.525 miljardia euroa ja vuokrattavaa pinta-alaa oli yhteensä 3,12 miljoonaa 

neliömetriä. Kiinteistösijoitusyhtiöistä merkittävimmät ovat Sponda Oyj, Citycon Oyj sekä 

Technopolis Oyj, joiden kiinteistövarallisuuden keskeiset tiedot alla olevassa kuviossa nro. 

2, minkä lisäksi pieninä yhtiöinä mukana  pörssissä ovat Julius Talberg- Kiinteistöt Oyj 

sekä Interavanti Oyj 
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Kuvio 3 Merkittävimmät Suomalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt Pohjoismaiden Pörssissä  

(Citycon Oyj, Sponda Oyj, Technopolis Oyj vuosikertomukset vuosilta 2005- 2006).   

 

 

 

Edellä mainitut kolme kiinteistösijoitusyhtiötä ovat aktiivisiä Suomalaisia 

kiinteistösijoitusyhtiöitä, joiden osakkeita ostamalla voi sijoittaa epäsuorasti Suomalaisiin 

kiinteistöihin. Yhtiöiden kiinteistöjen markkina-arvo on yhteensä  4.5 miljardia euroa, josta 

Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen markkina-arvo on yhteensä noin 4,1 miljardia eli noin 

15 prosenttia Suomen 26 miljardin euron suuruisesta kiinteistösijoitusmarkkinasta. 

Kiinteistösijoitustoimiala yhtenä pörssissä noteerattavana toimialana on nykyään 

mielenkiintoinen, ja yritysten likvidiys on parantunut oleellisesti aiempiin vuosiin 

verrattuna. Kiinteistösijoitusyhtiöt kilpailevat sijoittajien pääomista 

arvopaperimarkkinoilla, joissa monien sijoittajien sijoituskriteerit perustuvat enemmänkin 

osakkeen arvonnousuun kuin vuotuiseen vakaaseen osinkotuottoon. 

Kiinteistösijoitusyhtiöiden kilpailuetuna on aiemmin ollut nimenomaan vakaa vuotuinen 

osinkotuotto, mutta tällä hetkellä osakkeen tulevaisuuden arvonnousu on 

pääoamarkkinoilla voimakkaasti mukana.  

 

Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden lisäksi on Suomeen perustettu noin kymmenen 

kiinteistötoimialalle sijoittavaa osakerahastoa, joita ovat muun muassa Mandatum 

kiinteistörahasto, Tapiola kiinteistörahasto, Aktia kiinteistö, ja OP-kiinteistö. Ice Capital 

Oy perusti neljän Suomalaisen eläkevakuutusyhtiön kanssa vuonna 2006 Suomen 

Tilanne 31.12.2006 
Kiinteistösijoitusyhtiöt 
Kiinteistöt 4,525 milj.€ 
Pinta-ala  3,12 milj. m2 

Omavaraisuusaste  
20-84% 

Sponda Oyj  
Kiinteistöt 2.686 milj. € 
Pinta-ala 1.9 milj. m2  

Omavaraisuusaste 20 % 
(2006),  45 % (2005) 

Citycon Oyj 
Kiinteistöt 1.433 milj. €  
Pinta-ala 0,74 milj. m2 

Omavaraisuusaste  39 % 
(2006), 37 % (2005)   

Technopolis Oyj 
Kiinteistöt 392,2 milj. € 
Pinta-ala 0,35 milj. m2 
Omavaraisuusaste 39 % 
(2006), 46,4 % (2005) 
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ensimmäisen vuokra-asuntoihin sijoittavan 200 miljoonan euron suuruisen 

kiinteistöpääomarahaston, joka on edelleen tällä hetkellä ainoa Suomessa oleva asuntoihin 

sijoittava rahasto, minkä perustamishetken arvo oli 100 miljoonaa euroa. Loput 100 

miljoonaa euroa rahasto investoi seuraavan kolmen vuoden aikana. Rahasto on  suljettu 

rahasto, eli siihen eivät voi sijoittaa muut kuin edellä mainitut eläkeyhtiöt. 

 

Suomen hallitus hyväksyi tammikuun 2007 lopussa sijoitusrahastolakimuutoksen, minkä 

johdosta erikoissijoitusrahastot voivat sijoittaa asuinkiinteistöihin ilman kaksinkertaista 

verotusta. Lain muutoksen jälkeen on Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Vuokraturva Oy 

ilmoittaneet lanseeraavansa sekä yksityishenkilöille että institutionaalisille sijoittajille 

suunnatun  kasvukeskuksien vuokra-asuntoihin sijoittavan erikoisrahaston keväällä  2007. 

Asuntorahaston koko ei ole vielä tiedossa.  Asuntoihin sijoittavia erikoisrahastoja voidaan 

näin ollen arvioida olevan vuoden 2007 aikana noin 200  miljoonan euron arvosta. 

 

4.5 Kiinteistöjen arvopaperistamisen muualla maailmassa 

 

Maailmalla on ollut erilaisia kiinteistöarvopapereita jo vuosikymmeniä. Vuodesta 1985 

lähtien ovat markkinat kasvaneet varsin nopeasti. Vuosien 1985 - 1995 aikana 

rahastoyhtiöiden määrä kolminkertaistui 430 yhtiöön ja yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-

arvo oli kymmenkertaistunut 221 miljardiin euroon. Tällä hetkellä maailman 

arvopaperistetun kiiinteistömarkkinoiden koko on noin 875 miljardia dollaria. Keskeisten 

maiden kiinteistövarallisuuden määrä sekä maiden osuus maailman arvopaperistetuista 

kiinteistömarkkinoista näkyy taulukosta nro 1. 
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TAULUKKO 1. Maailman kiinteistömarkkinoiden kokoluokkia ja maiden osuus maailman 

arvopaperistetusta kiinteistövarallisuudesta. (Rakli muistio 11.1.2007, EPRA)  

 

Maanosa Kiinteistömarkki-

noiden kokoluokka 

mrd $ 

Listatun kiinteistö-

varallisuuden osuus 

markkinoista 

EU 

%-

osuus 

Usa 4.997 mrd $ 7,18 % (359 mrd $ ) 50 % 

Eurooppa 3.562 mrd $ 

(Saksa,UK,Ranska,

Italia 

Saksa (0,49%),  

UK (4,59%) Ranska 

3,47 %, Italia (0,9 

%)  

(yhteensä 169 mrd $) 

22 % 

Japani 1.966 mrd $ 4,23 % (83 mrd $) 17 % 

 

Taulukosta huomataan että USA on kiinteistöjen arvopaperistamisen edelläkävijä maa 

edustaen viittäkymmentä  prosenttia maailman arvopaperistuista kiinteistömarkkinoista 

Euroopan maista edistyksellisin maa on ollut Englanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

5. VEROTUKSEN MUUTOKSET VUOSINA 1989 - 2006 

5.1 Verotuksen tehtävät 

Verot ovat tärkein keino rahoittaa julkisen sektorin toimintaa. Kansantalouden 

näkökulmasta julkisen sektorin tehtävät voidaan jaotella seuraavasti. 1. Voimavarojen 

kohdentamistehtävä, eli budjettipolitiikalla jaetaan voimavarat yksityisten hyödykkeiden ja 

julkisten hyödykkeiden välillä. 2. Jakopoliittinen tehtävä, eli  julkisen vallan tehtävänä on 

sopeuttaa tulojen ja varallisuuden jakaumaa siten, mitä yhteiskunnassa pidetään 

oikeudenmukaisena ja tavoiteltavana jakona. 3. Stabilisaatiotehtävä, eli talouspolitiikan 

tehtävänä on huolehtia kansantalouden vakaasta kehityksestä (työllisyys, hintataso, 

taloudellinen kasvu ja ulkoinen tasapaino). (Tikka 1990).  

Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia ovat 1. neutraliteetti, eli verotus ei vaikuta 

verovelvollisen käyttäytymiseen 2. oikeudenmukaisuus, eli verorasitus jakaantuu tasaisesti   

verovelvollisten kesken 3. ennakoitavuus, eli verovelvollisilla on mahdollisuus ennustaa 

veroratkaisujen sisältö 4. oikeusvarmuus, eli veroratkaisut ovat lainmukaisia 5. 

hallinnollinen tehokkuus, eli lainsäädännön mukaiset verot määrätään ja myös peritään 

verovelvollisilta 6 kansainvälinen kilpailukyky. (Kilpailukykyiseen verotukseen 2002). 

 

Tärkeä merkitys pääomaverotuksessa on myös pääomatulojen ja korkomenojen kohtelun 

symmetrisyydellä, sillä epäsymmetrisyys saattaa aiheuttaa verokeinottelua, jolloin 

lainarahalla tehtyyn sijoitukseen saatetaan ryhtyä veroedun tavoittelemiseksi. 

Pääomaverotukseen kohdistetaan usein myös vaatimus, että sen tulee olla kotitalouksien 

säästämistä kannustava. Säästämistä kannustavien verotukien osalta on kuitenkin vaikea 

todeta, vaikuttavatko ne kotitalouksien kokonaissäästämiseen, vai ainoastaan 

säästökohteiden valintaan. Esimerkiksi aikanaan pitkään käytössä ollut pankkitalletusten 

veronhuojennusjärjestelmä oli ehkä kilpailua rajoittavine piirteineen toiminut enemmänkin 

subventointina pankeille myötävaikuttaen pääomamarkkinoiden pankkikeskeisyyteen, kuin 

tehokkaana keinona nostaa kotitalouksien säästämisastetta. Säästämisen kannustamiseen 

voidaan pyrkiä vain jotakin sijoituskohdetta koskevalla verotuella tai yleisesti säästämiseen 

verokohtelua lieventävällä veromuutoksella. Edelliseen menettelyyn liittyy kuitenkin se 
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ongelma, että kannustinvaikutus saattaa ainoastaan muuttaa sijoituskohteiden valintaa. 

(Tikka 1990). 

 

5.2 Vuoden 1989-1992 kokonaisverouudistus 

Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Suomen yritys- ja pääomaverojärjestelmän 

luonteenomaisia piirteitä olivat korkeat nimelliset verokannat, huojennuksista ja 

vapautuksista johtuva veropohjan kapeus sekä pääomatulojen verotuksen epäyhtenäisyys, 

jolloin pääomatulojen veropohja ei ollut kattava, mutta korkojen vähennysoikeus oli laaja. 

Vastaavat verotuksen rakenteet olivat yleisiä myös muissa teollistuneissa maissa. OECD-

maissa alettiin kuitenkin 1980-luvulla pyrkiä kohti neutraalisempaa verojärjestelmää. 

Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa toteutettujen verouudistusten myötä useimmissa OECD-

maissa asetettiin veropoliittiseksi tavoitteeksi pyrkimys veropohjan laajentamiseen ja 

nimellisten verokantojen alentamiseen.  (Penttilä 1998) 

Ennen vuonna 1989 käynnistynyttä kokonaisverouudistusta pääomatulojen verotus ei 

tuottanut käytännössä mitään, sillä pääomaverotuksessa vähennysten määrä ylitti 

veronalaisten tulojen määrän. Veropohja kapeuden syinä olivat pääomaverotuksen 

toimiminen asuntopoliittisen tuen kanavointikeinona, luovutusvoittoverotuksen 

edustaminen suppeaa tulokäsitettä sekä  kotitalouksien säästämistä kannustaneet verotuet. 

(Tikka, 1990) 

Suomen vuoden 1989 kokonaisverouudistuksen keskeinen tavoite oli, että verojärjestelmän 

tulisi kohdella erilaisia tuloja verotuksessa pitkälti samalla tavalla. Ilman 

kokonaisverouudistusta Suomen tuloverojärjestelmä olisi poikennut hyvin suuresti 

kansainvälisestä käytännöstä veroprosenttien alennuttua useissa maissa huomattavasti 

1980-luvun puolivälin jälkeen. Epäneutraalin pääomaverotuksen ohjausvaikutukset olivat 

osoittautuneet kokonaistaloudellisesti yhä kielteisemmiksi. Suomen verotuksessa oli ollut 

pitkät perinteet sille ajatustavalle, jonka mukaan pääomatuloja tuli verottaa ansiotuloja 

ankarammin. Käytännössä tämän ajatuksen toteuttaminen oli  kuitenkin monesta syystä 

osoittautunut vaikeaksi, koska pääomatulojen verotus oli ollut ansiotulojen verotusta 

tiukempaa lähinnä näennäisesti, koska pääomatulojen verotukseen oli liitetty monenlaisia 
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huojennuksia, joiden ansiosta keskimääräinen todellinen verorasitus oli jäänyt lieväksi. 

Lisäksi kun otetaan huomioon korkovähennyksen vaikutus, pääomatuloverotuksen 

kokonaistuotto oli ollut negatiivinen. Verotuksen yhtenäistäminen jäi silti etenkin 

pääomatulojen osalta vajavaiseksi, koska eri pääomatulojen verorasitus vaihteli edelleen 

täydestä verovapaudesta yli 60 prosentin marginaaliverotukseen tavalla, joka ei ole ollut 

voimavarojen kohdentumisen ja pääomamarkkinoiden toimivuuden kannalta oikeaoppinen 

tilanne. HE 200/1992 I/II VP  

 

Lisäksi verouudistuksen erityistavoitteena oli kaventaa pääomatulolajien verotuksen eroja. 

Kokonaisverouudistuksessa luovutusvoittojen verovapauksia supistettiin ja talletuskoroille 

säädettiin lähdevero. Osinkojen kahdenkertainen verotus poistettiin vuonna 1990 voimaan 

tulleella yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän tavoitteena oli 

poistaa kokonaan osinkotuloon kohdistuva taloudellinen kahdenkertainen verotus. Tällöin 

yhtiön voitostaan maksama vero hyvitettiin osingonsaajan verotuksessa, jolloin osinkona 

jaettuun yritystuloon kohdistui ainoastaan yhdenkertainen verotus. Osingonsaajan 

verotuksessa pörssiyhtiöstä saatu osinkotulo katsottiin kokonaan pääomatuloksi. 

(Kilpailukykyiseen verotukseen12/2002) 

 

Taloudellinen integraatio ja pääomaliikkeiden kansainvälinen vapautuminen 1990-luvun 

alussa muuttivat verotuksen epäneutraalisuuden taloudelliset vaikutukset olennaisesti 

erilaisiksi kuin mitä ne olivat pääomamarkkinoiden laajan säännöstelyn aikana ennen 1980-

luvun loppupuoliskoa. Rahamarkkinoiden vapauduttua pääomat pystyivät varsin vapaasti 

hakeutumaan kohteisiin, joissa niiden taloudellinen tuotto oli suurin, minkä lisäksi 

pääomien kohdentumiseen vaikutti osaltaan myös verotus. Tämä  loi Suomessa tarpeen 

verotuksen kehittämiselle, koska esimerkiksi muissa Pohjoismaissa vastaavat muutokset oli 

tehty jo aiemmin.  Tuloverolain uudistuksen lähtökohdaksi otettiin se, että Suomen verotus 

ei voinut olennaisesti ylittää kansainvälistä tasoa.  HE 200/1992 I/II VP 
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5.3 Eriytetty tuloverojärjestelmä vuodesta 1993 alkaen 

 

Tuloverolain muutos oli keskeinen osa pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen 

uudistusta, jonka tavoitteena oli verotuksen kehittäminen entistä yhtenäisemmäksi ja 

neutraalimmaksi. Eriytetyllä tuloverojärjestelmällä luotiin rakenne, jossa yhtiöveroprosentti 

oli sama kuin pääomatulojen verokanta, minkä ajateltiin helpottavan yrityksiin tehtävien 

erityyppisten pääomansijoitusten verorasituksen yhtenäistämistä siten, että se samalla 

vähensi kannustimia siirrellä tuloja tai menoja yritysten ja henkilökohtaisen talouden välillä 

veroetujen saavuttamiseksi.  HE 200/1992 I/II VP 

Tämä uudistus oli selvästi merkittävämpi uudistus kuin vuoden 1989 

kokonaisverouudistus, sillä eriytetty tuloverojärjestelmä merkitsi olennaista 

tuloverojärjestelmän rakenteellista muutosta. Aikaisemmin käytössä olleesta 

yhtenäisverojärjestelmästä poiketen pääomatuloja ryhdyttiin nyt verottamaan erillään 

ansiotuloista. Samalla eriytetyn tuloverojärjestelmän käyttöönotto merkitsi luopumista 

siihen asti vallinneesta lähtökohdasta, jonka mukaan pääomatuloja tuli verottaa ansiotuloja 

ankarammin. (Penttilä, 1998)  

Eriytetyn tuloverojärjestelmän keskeinen piirre oli pääomatulojen yhtenäinen verokohtelu. 

Lähtökohtana oli, että verokohtelulla ei tullut  olla vaikutusta sijoituskohteiden valintaan, ja 

että järjestelmä toteutti sijoitusneutraliteetin periaatetta. Sijoitusten juoksevan tuoton ja 

arvonnousun verottaminen yhtenäisellä verokannalla merkitsi sitä, että erilaisten sijoitusten 

tuotto verotettiin realisointitavasta riippumatta neutraalisti. Pääomatulojen erilainen 

verokohtelu olisi johtanut väistämättä pyrkimyksiin muunnella tuloja erilaisilla 

järjestelyillä verotuksellisesti edullisimpaan muotoon. Erilaisten pääomamarkkinoiden 

sijoitusinstrumenttien jatkuvasti kehittyessä raja eri tulotyyppien kuten luovutusvoiton ja 

koron välillä oli hämärtynyt. Esimerkiksi optioiden, futuurien, termiinien ja 

nollakorkolainojen verotuksen nähtiin huomattavasti yksinkertaistuvan , jos verokanta oli 

tulotyypistä riippumatta aina sama. (Kilpailukykyiseen verotukseen 2002), 

Eriytettyyn tuloverojärjestelmään siirtymisen keskeisimmät tavoitteet olivat pääomatulojen 

verotuksen yhtenäistäminen sekä verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn 
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turvaaminen. Pääomatulojen verokohtelun yhtenäistämisellä pyrittiin toteuttamaan 

verotuksen neutraliteettia. Kun verotus on mahdollisimman yhdenmukaista eikä siten 

vaikuta sijoituspäätöksiin, tulisi pääoman tällöin kohdentua taloudellisesti tehokkaimmalla 

tavalla. Pääomaverouudistuksen taustalla vaikutti pääomamarkkinoiden vapautuminen ja 

siitä aiheutunut kansainvälisen pääomaverokilpailun kiristyminen, jossa kehityssuuntana 

oli pääomaverokantojen alentuminen, minkä voitiin olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

Tällöin pääomaverotuksen taso oli mitoitettava sen mukaan, ettei pääomamarkkinoilla 

aiheutunut häiriöitä pääomapakona.   

 

Vastaavasti yritysverotuksen kilpailukyky katsottiin voitavan turvata riittävän alhaisella 

yhteisöverokannalla, jolloin yhteisöverotuksen verokanta sekä luonnollisten henkilöiden 

pääomatulojen verokanta säädettiin 25 prosentiksi. Verokantojen yhdenmukaisuus 

säilytettiin uudistuksen jälkeenkin, sillä vuosina 1996 ja 2000 toteutetuissa verokantojen 

muutoksissa (28 % ja 29 %)  nostettiin sekä yhteisö- että pääomatuloveroa.  

Yhdenmukaista pääoma- ja yhteisöverokantaa perusteltiin pääomaverouudistuksessa 

erityisesti sillä, että se helpotti yrityksiin tehtävien erityyppisten pääomasijoitusten 

verorasituksen yhtenäistämistä, jolloin sen katsottiin lisäävän järjestelmän selkeyttä sekä 

läpinäkyvyyttä,  ja sen nähtiin edistävän verojärjestelmän pysyvyyttä. 

Kiinteistösijoittamisen kannalta siirtyminen eriytettyyn tulovero- ja yhtiöveron 

hyvitysjärjestelmään teki suorien kiinteistösijoitusten tekemisen edullisemmaksi kuin 

kiinteistöarvopapereiden kautta tehtävät  kiinteistösijoitukset. Kun sijoittajana oli 

verovapaa yhteisö, eläkelaitos tai vakuutusyhtiö pystyivät he erityisiä 

tuloksentasauskeinoja käyttäen käytännössä välttymään suorien kiinteistösijoitusten 

tuottaman voiton tosiasialliselta verotukselta. Osakeyhtiön kautta tapahtuva sijoittaminen 

oli edellä mainituilla. tahoilla aina yhdenkertaisen verotuksen piirissä. (Kilpailukykyiseen 

verotukseen, 2002)  

 

5.4 Tuloverolakimuutos 2004  

HE 92/2004 Pääomaverotuksen uudistaminen liittyi pääomamarkkinoiden vapauttamiseen 

ja siitä seuranneeseen pääomaverokilpailun kiristymiseen. Suomen asema verokilpailussa 

katsottiin voitavan turvata riittävän alhaisella yhteisö- ja pääomaverokannalla. 
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Verokantojen alentamisen vastapainona yritys- ja pääomaverotuksen veropohjaa 

laajennettiin merkittävästi. 

Yritystoiminnan kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtui vuoden 1993 jälkeen 

merkittäviä muutoksia. Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU) vuoden 1995 alussa, ja 

yhteisön oikeus tuli osaksi Suomen voimassa olevaa oikeutta. Perustamissopimuksen 

määräykset pääomien vapaasta liikkuvuudesta ja niiden tulkintaa koskeva EY-

tuomioistuimen käytäntö oli otettava huomioon verolainsäädännössä. Jäsenyyden ja 

yhteisvaluuttaan siirtymisen myötä pääomien liikkuvuus kasvoi entisestään. Lainsäädännön 

esteiden poistumisen lisäksi pääomien liikkuvuutta lisäsi tietotekniikan kehitys, ja 

portfoliosijoitukset Suomesta ulkomaille  olivat monikymmenkertaistuneet  vuodesta 1995 

lähtien. 

Helposti liikkuvana kohteena pääomaan ja yleensäkin yrityksiin kohdistuva verokilpailu 

kasvoi, ja se pakotti valtiot keventämään näiden kohteiden verotusta. Yhteisöjen 

verokannat useimmissa vanhoissa EU:n jäsenvaltioissa olivat alentuneet huomattavasti 

1994 - 2004 välisenä aikana, ja kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen unionin 

jäseneksi 1.5.2004 lisäsi entisestään verokilpailun aiheuttamia paineita, koska useimpien 

uusien jäsenvaltioiden verotuksen taso oli huomattavasti Suomea alempi. 

Keskeisinä ongelmina vuodesta 1993 lähtien voimassa olleessa tuloverolaissa olivat 

pääomatulojen verokannan ja ansiotulojen marginaaliveroasteiden välinen suuri ero, mikä 

nähtiin ongelmana myös oikeudenmukaisuuden ja verojärjestelmän maturiteetin kannalta, 

koska verokantojen ero loi esimerkiksi paineita muuttaa ansiotuloja pääomatuloiksi niiden 

edullisemmasta verotuksesta johtuen.  

Valtionvarainministeriö asetti työryhmä selvittämään sellaista verojärjestelmää, jota 

voitaisiin pitää verojärjestelmän tavoitteiden, voimistuvan verokilpailun ja 

eurooppaoikeuden näkökulmasta katsottuna kilpailukykyiseksi verojärjestelmäksi. 

Esityksinä työryhmällä oli ansiotulojen sekä yhteisöverokannan alentaminen sekä 

yhtiöverotuksen hyvitysjärjestelmästä luopuminen. yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä 

luopuminen perusteltiin sillä, että järjestelmä ei sellaisenaan soveltunut nykyiseen 
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kansainvälistyneen talouden olosuhteisiin, ja pääosa EU-maista oli luopunut tai oli 

luopumassa em. järjestelmästä. 

Klassisen verojärjestelmän nähtiin soveltuvan osinkoveromalleista parhaiten 

kansainvälisesti kilpailukykyiseen ja taloudellista kasvua tukevaa ja riittävästi verotuloja 

kerryttävään yritys- ja pääomaverojärjestelmään. Samalla se kavensi voimassa ollen 

järjestelmän osinkotulojen ja palkkatulojen marginaaliverokantojen eroja, koska 

voimassaolevassa järjestelmässä osinkoverotus oli kansainvälisesti poikkeuksellisen lievää. 

(Kilpailukykyiseen verotukseen, 2002). Tämä näkyy myös kuvion 4 funktionaalisesta 

tulonjaosta, jossa työtulojen osuus bruttokansantuotteesta putosi 75 prosentista noin 57 

prosenttiin vuoden 1991 jälkeen.  

 

Kuvio 4: Funktionaalisen tulonjaon muutos vuoden 1991 jälkeen (VATT) www.vatt.fi 

Tulonjako: funktionaalinen tulonjako.
Työtulojen osuus BKT:sta

55

60

65

70

75

80

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003

%

 

 

Yritys- ja pääomaverouudistuksen lähtökohtana oli, että kiristyvän verokilpailun oloissa 

julkiselle vallalle voitiin turvata riittävät verotulot. Ilman verojärjestelmän muutosta nähtiin  
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vanhan järjestelmän johtavan kilpailuasemien menetyksen myötä pidemmällä aikavälillä 

myös verotulojen menetyksiin. Hyvinvointivaltio voidaan turvata vain taloudellisen kasvun 

avulla, jolloin myös verojärjestelmän on tuettava kasvua, ja tämän katsottiin edellyttävän 

yritys- ja pääomaverokannan alentamista. Vaikka sellaisenaan staattisesti tarkastellen 

verokantojen alentaminen vähentäisi verotuottoja, pidemmällä aikavälillä yritysten 

säilyminen Suomessa ja taloudellinen kasvu kompensoivat verotulojen menetykset ja 

tuovat lisää verotuloja. Osinkoverotusta koskeva yhtiöveron hyvitysjärjestelmä nähtiin 

ongelmallisena sisämarkkinoiden kehityksen ja EU:n perustamissopimuksen määräysten 

kannalta. 

Tämän johdosta yritysverotusta kevennettiin Suomen verojärjestelmän kansainvälisen 

kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kuviossa  5 näkyy vastaavasti EU 15 maiden sekä vuonna 

2004 EU:in liittyneiden maiden yhteisöjen jakamattoman voiton perusveroprosentit. 

 

Kuvio 5. Yhteisöjen jakamattoman voiton perusveroprosentit EU15-maissa vuonna 2005 

(VATT 29.9.2005)  

 

Uudet jäsenmaat alensivat EU:n keskimääräistä veroastetta noin viidellä prosenttiyksiköllä. 

Yhteisöveroprosenttien jatkuva lasku kertoo maiden verorakenteen muutoksesta ja osaksi 

myös verokilpailun kiristymisestä. Vuonna 2005 Suomen 26 prosentin yhteisöverokanta oli 
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EU-maiden keskivaiheilla, ja se oli vanhoista EU-jäsenmaista neljänneksi matalin, mutta 

vastaavasti uusista jäsenmaista vain Maltalla oli Suomea korkeampi verokanta. 

 

Osinkoverotusta uudistettiin luopumalla yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja saattamalla 

osingot osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin pienten ja keskisuurten yritysten ja 

niiden maksamien osinkojen verotusta kuitenkaan kiristämättä.  Uudessa verojärjestelmässä 

osinkotuloihin kohdistui osittain kahdenkertainen verotus. Kiinteistösijoittamisen 

verotuskohtelu muodostui  samalla verotuksellisesti raskaammaksi, jos sijoitus tehdä 

suoran kiinteistösijoituksen sijaan osakeyhtiöön tai kiinteistörahastoon. Yhteisöjen saamien 

osinkotulojen verotus toteutettiin siten, että suorasijoitusosinkojen osalta ei syntynyt 

useampikertaista verotusta.  (HE 92/2004) 
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6.0 REIT KIINTEISTÖRAHASTOT ARVOPAPERISTAMISMUOTONA 

 

6.1 Kiinteistösijoitusten ominaisuuksien kehitystarpeet  

 

Asiantuntijat näkevät Suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden keskeisimpänä 

ongelmana kiinteistösijoitusten heikon likviditeetin ja aktiivisten toimijoiden vähyyden 

markkinoilla. Muu sijoitussektori on keskittynyt arvopaperimuotoisiin ja usein listattuihin 

sijoitusinstrumentteihin, kun kiinteistösijoittaminen on omien erityispiirteidensä johdosta 

jäänyt omaksi erilliseksi liiketoiminnan alaksi. Eläkeyhtiöiden näkökulmasta 

kiinteistösijoitusyhtiöt ovat jääneet väliinputoajan asemaan nykyisen verokohtelun tehdessä 

niistä useimmille institutionaalisille kiinteistösijoittajille kannattamattoman vaihtoehdon. 

(Kaleva ym. 2003)  

 

Tutkimusten mukaan kiinteistösijoituksen tuotto ja riski on suurempi kuin  

joukkovelkakirjasijoituksessa ja vastaavasti pienempi kuin osakesijoituksessa. 

Yhdysvalloissa on tutkittu  tammikuun 1976 ja kesäkuun 1993 väliseltä aikaväliltä eri 

sijoituslajien riskiä ja tuottoa, ja tutkimustulos näkyy alla olevasta taulukosta numero 2. 

 

Taulukko 2. Eri sijoituslajien keskimääräinen kuukausituotto ja riski aikavälillä 1/1976 - 

6/2003 (Brueggeman ym., Property Investment, 2000.).  

 

 Average monthly return Risk (SD) 

Equity REITs 1,46 % 0,0385 % 

Shares 1,31 % 0,0444 % 

Small-value Shares 1,75 % 0,0634 % 

Bonds 0,90 % 0,0191 % 

 

Tulos osoittaa että joukkovelkakirjan kuukausituotto sekä riski on ollut pienin ja 

vastaavasti Small-value osakkeilla suurin. Huomioitavaa kuitenkin on että REIT sijoitus on 

edellä mainitulla aikavälillä tuottanut enemmän kuin tavalliset osakkeet ja myös riskitaso 

on ollut pienempi. 
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Lyhytaikaisten kiinteistösijoitusten ei ole todettu tuottavan inflaatio suojaa, minkä lisäksi 

kiinteistösijoitusyhtiöiden arvokehityksen on todettu seuraavan enemmän 

osakemarkkinoiden muutoksia kuin kiinteistömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia, minkä on 

sanottu olevan hinta likvidiyden lisääntymisestä. 

 

Edellä mainituista seikoista johtuen parempi toteuttamisvaihtoehto kiinteistöjen 

arvopaperistamiselle olisi kiinteistörahastot. Kiinteistörahastot toisivat vaihtoehtoisen 

sijoitusmuodon pääomamarkkinoille lähinnä osake-, joukkovelkakirja- ja 

obligaatiolainamarkkinoiden kanssa, joihin sijoittavien tahojen  sijoitusstrategiana on 

sijoittaa riskittömämpiin sijoituskohteisiin (Kaleva ym. 2003). Kiinteistöarvopapereiden 

tulevan menestyksen kannalta niiden olennaisina kehitystekijöinä nähdään: 1) 

kiinteistömarkkinoiden tuottokehitys 2) arvopaperien likviditeetti 3) sijoittajien luottamus 

4) markkinainformaation kehittäminen 5) lainsäädännön yksityiskohtien kehittäminen, 

joista tärkeimpänä olisi saada erityislainsäädäntö kiinteistörahastoille lähinnä verovapauden 

osalta. (Olkkonen ym. 1997). 

 

6.2 Perusteluja kiinteistösijoittamisen erityistoimintapuitteille 

 

Kiinteistöt ovat muista sijoittamisen muodoista poikkeava varallisuuslaji. Sivulla 9 

esitettävien kiinteistöjen erityisominaisuudet erottavat kiinteistösijoittamisen 

perusluonteeltaan niin varsinaisesta sijoitus- kuin perinteisesti ymmärretystä 

liiketoiminnastakin. Monet sijoittajat ovat jossakin määrin haluttomia ylläpitämään 

kiinteistösijoittamisen edellyttämää suurta organisaatiota ja harjoittamaan niin kutsuttua 

aktiivista kiinteistöliiketoimintaa, jota muun muassa kiristyvä kilpailu maksukykyisistä 

vuokralaisasiakkaista nykymarkkinoilla välttämättä edellyttää. Tämä rajoittaa 

potentiaalisten kiinteistösijoittajien määrää. Liiketoiminnan näkökulmasta 

kiinteistösijoittamisella on monia erityispiirteitä. Kiinteistöt sitovat runsaasti pääomia 

joiden tuottavuus ei aktiivisestikaan johdettuna useinkaan saavuta muilta toimialoilta 

odotettuja lukuja. Lisäksi kiinteistöliiketoiminta on perusominaisuuksiltansa johtuen muita 

toimialoja joustamattomampaa ja hitaammin sopeutuvaa. Kiinteistöjä ei esimerkiksi 
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muiden liiketoimintojen tapaan voida siirtää markkinoilta toisille edullisimpien tuotanto- 

tai kysyntäolosuhteiden niin edellyttäessä. Lisäksi Suomen kiinteistömarkkinoilla on ollut 

viime vuosina monia yrityksiä, jotka mielellään sijoittaisivat kiinteistöihin sitoutuneet 

pääomansa omaan ydinliiketoimintaansa, mutta eivät ole sitä pystyneet tekemään 

todellisten vaihtoehtojen puuttuessa kiinteistörahoitus- ja vuokramarkkinoilta.  

 

Kiinteistösijoituksen roolina sijoitussalkussa on hajauttaa portfolioiden kokonaisriskiä, 

sekä tuoda salkkuun vakaata kassavirtaa ja kohtuullista tuottoa vähäisellä volatiliteetilla ja 

alhaisella korrelaatiolla muihin varallisuusluokkiin nähden sekä toimia suojana inflaatiota 

vastaan. Korrelaation kannalta kiinteistösalkun katsotaan toimivan vastapainona 

korkosalkulle näiden syklien eritahtisuudesta johtuen, ja toisaalta suojaavan salkkua 

osakemarkkinoiden notkahduksilta. (Kaleva ym. 2003) 

 

6.3 Kiinteistörahaston toteuttamismuotoja   

 

Valtionvarainministeriö on tehnyt vuonna 2004 kansainvälisen vertailututkimuksen eri 

maiden kiinteistörahastolainsäädännöstä sekä kiinteistörahastojen verotuksesta, ja 

tutkielman liitteessä nro. 2 on esitettynä yhteenveto edellä mainitun vertailututkimuksen 

keskeisistä asioista.   

 

Kiinteistörahastomalleista on olemassa muutamia eniten käytettyjä malleja. 

Vaihtuvapääomaista sijoitusrahasto on niin kutsuttu  open-end rahasto, jolla on velvollisuus 

lunastaa omat osuutensa sijoittajilta rahaston varallisuuden arvioituun hintaan perustuvaan 

arvoon, ja joka sijoittajakysynnän kasvaessa laskee liikkeeseen uusia rahasto-osuuksia. 

Kiinteäpääomainen rahasto on niin kutsuttu Closed-end rahasto. Kiinteäpääomainen 

rahasto on julkisesti noteerattu rahasto, jonka osuuden hinta määräytyy markkinoilla 

kysynnän ja tarjonnan mukaisesti osakeyhtiöiden tapaan, eikä rahaston osuuksien 

lukumäärää  voida muuttaa ilman erillistä emissiopäätöstä. (Kaleva ym.1995 ) 

 

Vaihtuvapääomainen kiinteistörahasto vaatii aina erittäin suuren, riskiltään hajautetun 

varallisuusmassan sekä hajautuneen omistajapohjan, jolla ei ole tarpeita reagoida luhyen 
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tähtäimen markkinahäiriöihin. Vaihtuvalla pääomalla toimivien kiinteistörahastojen 

ongelmat alkavat, kun laskusuhdanteessa sijoittajat samanaikaisesti kiihtyvällä tahdilla 

lunastavat osuuksiaan, joiden hinnan he katsovat olevan niiden todellista arvoa 

korkeammalla tasolla. Vaihtuvapääomaisten rahastojen toimintaedellytyksien 

turvaamisessa on luottamus kiinteistöarviointeja kohtaan erittäin olennaisessa asemassa. 

Mikäli kiinteistöarviointitoimialan uskottavuus on heikko, ei vaihtuvapääomaisella 

rahastolla katsota olevan juurikaan toimintaedellytyksiä. 

 

Kiinteäpääomaisella rahastolla on olemassa erilaisia juridisia toimintamalleja, mitkä 

johtuvat eri maiden lainsäädännöistä. Kiinteäpääomainen rahasto on yksinomaan 

kiinteistösijoittamista varten perustettu julkisesti noteerattu yhteisö, minkä toiminnalle on 

luotu omat lainsäädännölliset puitteet. Kiinteäpääomaisten rahastojen esikuvana ovat 

useissa tapauksissa olleet USA:ssa kehitetyt REIT-tyyppiset rahastot. REIT:en toiminta on 

keskittynyt ainoastaan kiinteistösijoitustoimintaan, ja niiden verovapauden säilyttäminen 

on sidottu voittojen jakamiseen osinkoina sijoittajille. Kiinteäpääomaisten rahastojen 

hyvinä puolina ovat selkeät toimintapuitteet, ennakoitavissa oleva kassavirta, julkisen 

noteerauksen tuoma likviditeetti sekä viranomaisvalvonta. Kiinteäpääomaisen rahaston 

huonoina ominaisuuksina on nähty osakeyhtiötä joustamattomampi toimintamuoto, 

lisääntynyt volatiliteetti sekä mahdollinen ero varallisuuden arvon ja osuuden hinnan 

välillä. (Kaleva, Olkkonen 1996). 

 

6.4  Yhdysvaltojen REIT- rahastomalli 

 

Yhdysvallat, josta jäljempänä käytetään lyhennettä USA, on arvopaperistettujen 

kiinteistömarkkinoiden edellä kävijä. Useissa maissa onkin otettu REIT tyyppisiin 

rahastoihin mallia USA:ssa on jo vuodesta 1961 lähtien olevista Real Estate Investment 

Trust -nimisestä rahastomallista, josta käytetään lyhennettä  REIT. REIT:in 

toimintamuodot täyttävät mm. seuraavanlaisia taulukosta nro.3 näkyviä kriteerejä.  
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TAULUKKO 3.  USA:n REIT:n ominaisuudet. (Hoesli ym. 2000. Property Investment) 

 

 

Omistajia 

 

Vähintään 100 

 

Omistusosuus 

 

Yli 50 %:n omistusosuus on oltava vähintään   

6:lla eri omistajalla 

 

Sijoitettu 

varallisuus 

 

Vähintään 75 %:a varallisuudesta on oltava 

sijoitettuna kiinteistöihin, valtion 

velkakirjoihin tai käteiseen rahaan 

 

Tulon 

muodostuminen 

 

Vähintään 95 %:a tuloista on tultava 

vuokrista, koroista, käteisestä rahasta tai 

niiden myyntivoitosta 

 

Osingon maksu    

 

95  %:a verotettavasta tuloista jaettava 

vuosittain osakkaille 

 

 

Kiinteistöjen 

myynti 

 

Ei saa omistaa kiinteistöjä vain 

myyntitarkoituksessa 

 

Verotus 

 

 

REIT yhteisönä ei maksa veroja 

 

 

REIT:in 

osakkaiden    

verotus 

 

Korot, osingot ja myyntivoitot ovat 

tuloverotettavia 
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REIT:ien toiminnassa keskeistä on pyrkimys vakaaseen vuokratuloon, määräävän  

omistusosuuden eliminoimiseen, sekä korkeaan vuotuiseen osingonjako-osuuteen. 

 

USA:n REIT rahastolajeja on kolmea päätyyppiä jotka ovat lueteltuna alla olevassa 

taulukossa. 

 

 

Taulukko 4  USA:n  REIT:ien päälajit (Brueggeman ym. 2001. Real estate Finance & 

Investment.) 

 

1.Equity trusts Sijoitukset suoraan kiinteistövarallisuuteen: 

1.Teollisuus/toimisto 2. Kauppa 3. Asunnot 4. 

Hajautettu 5. Hotellit ja lomakeskukset 6. 

Terveydenhoito 7.Varastot 8. Erikoistilat (Metsä, golf-

kentät jne.) 

 

2.Mortgage trust Sijoitus  arvopaperistettuihin kiinteistöluottoihin 

3. Hybrid trusts Kombinaatio  eguity ja mortgage trusteista 

 

Suoraan kiinteistövarallisuuteen sijoittavat REIT rahastot ovat suurin REIT sijoittamisen 

muoto.  

 

6.5  Rahastojen menestyksen tunnusmerkkejä Iso-Britanniassa 

 

Iso-Britanniassa  kiinteistöjen arvopaperistaminen on ollut Euroopan edistyksellisintä.  

Alla lueteltu Iso-Britannian kiinteistösijoitusyhtiöiden hyvin menestyneiden ja huonosti 

menestyneiden yhtiöiden eroavaisuudet toiminnassa erot näkyvät taulukosta numero 5.  
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TAULUKKO 5. Hyvin ja huonosti menestyneiden yhtiöiden erot. (Kaleva ym. 1995. 

Kiinteistöjen arvopaperistaminen) 

 

 

Hyvin menestyneet yhtiöt 

 

Huonosti menestyneet 

yhtiöt 

 

Pitkä aikainen toiminta 

 

Yhtiön perustaminen väärin 

ajoitettu 

 

Suuri koko 

 

Pieni koko 

 

Pitkäjänteinen sijoitustoiminta 

 

Kehitystoiminnan  suuri 

osuus 

 

Vuokratuottojen osuus 

liikevaihdosta on  suuri 

 

Myyntivoittojen suuri 

merkitys 

 

Erikoistuminen 

maantieteellisesti tai käyttö-

tarkoituksittain 

 

Erikoistuminen 

maantieteellisesti väärin 

 

Selkeät rahoitussuunnitelmat 

ja aktiivinen hallinnointi 

 

Velkaantuneisuus ja lyhyt-

aikaisen pääoman suuri 

osuus 

 

Toiminnan selkeä suunnitel-

mallisuus 

 

Kilpailu 

kiinteistöhankinnoista 
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Kilpailevat yrityskuvan ja 

maineen avulla 

 

Peukalosääntöjen käyttö 

 

Taulukosta 5 huomataan pitkäjänteisen vuokratuloihin perustuvan liiketoiminnan olleen 

kannattavaa. Vastaavasti huonosti menestyneillä kiinteistöyhtiöillä on kehitystoiminnan 

suurella osuudella sekä myyntivoitoilla ollut suuri merkitys.  

 

6.6  REIT rahastolla saavutettavat hyödyt 

 

Verotuksellisesti läpinäkyvällä kiinteistörahastoila saavutettavina hyötyinä nähdään: 

1) Suoran ja epäsuoran kiinteistösijoittamisen välillä oleva verotuksellinen eriarvoisuus 

kyetään poistamaan.  

2) REIT rahaston avulla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen hinnoitteluvaikeuksia, ja 

lisäksi on  mahdollista hallinnoida kiinteistöportfoliota kuten osake- ja korkosalkkua. 

3) Kiinteistöarvopaperien parempi jaettavuus mahdollistaa paremman riskienhajautuksen  

4) Mahdollistaa pienempien institutionaalisten ja yksityissijoittajien osallistumisen 

suurinkin hankkeisiin  

5) Suomeen muodostuu toimivat jälkimarkkinat, jolloin markkinoiden aktiivisuus ja 

toimijoiden määrä kasvaa, mikä johtaa kiinteistöarvopaperien likviditeetin lisääntymiseen. 

6) Kiinteistösalkun hallinnan työintensiivisyys poistuu  

7) Kiinteistöarvopaperin noteerauksen johdosta volatilisuus ja korrelaatio 

osakemarkkinoihin kasvaa, mutta todennäköisesti tilanne ei merkittävästi muutu nykyiseen 

käytössä olevaan IFRS- käytäntöön verrattuna, koska jo tällä hetkellä IFRS vaatii 

muuttamaan kiinteistöille sen todellisen arvon muutoksen yhtiöiden taseeseen (Kaleva ym. 

2003)  

 

Arvopaperistamisen avulla arvopaperipörssissä noteerattavien kiinteistörahasto-osuuksien 

kaupoista ei peritä lainkaan varainsiirtoveroa ja pörssivälittäjien välityspalkkiot sekä muut 

kustannukset ovat pienet, jolloin sijoituksen välilliset kustannukset jäävät olennaisesti 

alhaisemmaksi verrattuna suoraan kiinteistösijoitukseen. Kiinteistöarvopaperien likvidiys 
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sekä alhaiset kaupankäyntikustannukset luovat mahdollisuuden myös lyhyen ajanjakson 

sijoituksiin toisin kuin suorat kiinteistösijoitukset, joissa varainsiirtoverokustannus on 1,6  

tai 4 prosenttia riippuen siitä, onko kyseessä kiinteistökauppa tai kiinteistöosakeyhtiön 

kauppa. Lisäksi kauppaprosessissa on mukana useita kaupallisia-, teknisiä- sekä juridisia 

asiantuntijoita, jolloin kiinteistökaupan muut kustannukset muodostuvat myös suuriksi.   

 

Suurille kiinteistöjen omistajatahoille arvopaperistaminen luo mahdollisuuden pilkkoa 

ylisuuret kiinteistöomistuksensa pienemmiksi yksiköiksi sekä hajauttaa heidän 

kiinteistöomistuksia kansainvälisesti sekä eri kiinteistöluokkien mukaisesti, jolloin 

riski/tuotto suhde saadaan optimoitua, sekä kiinteistöjen likvidiys lisääntymään. Myös 

pankeille, jotka ovat mukana perustamassa yhtiöitä, avautuu mahdollisuus lainoittaa osa 

kiinteistö- tai rahastoyhtiöiden kiinteistöhankintoihin tarvitsemasta vieraanpääoman 

tarpeesta.   

 

Sijoitusriskin hajauttaminen alueellisesti tai eri toimialojen  kiinteistöihin tulee 

mahdolliseksi kiinteistö- ja rahastoyhtiöiden monipuolisen omaisuuden kautta, mikä 

suorissa kiinteistösijoituksissa on mahdotonta ilman suurta kiinteistöomaisuutta. Myös 

sijoituksen hallinnointi ja riskin hallinta muodostuvat helpommaksi, koska 

kiinteistörahastoilla- tai rahastojen manageerausyhtiöillä on päätoiminen asiantunteva 

henkilöstö  

 

Lisäksi kiinteistömarkkinat kehittyisivät  markkinainformaatioltaan sekä likvidiydeltään 

samansuuntaisesti muihin sijoitusmuotoihin verrattuna, jolloin kiinteistösijoituksia 

voitaisiin verrata muihin sijoitusmuotoihin mikä mahdollistaisi kansainvälisten sijoittajien 

tulon suomen markkinoille. (Olkkonen ym. 1997). Tällä hetkellä kansainvälisiä 

kiinteistösijoittajia löytyy Suomesta jo yli 50. Kansainväliset kiinteistösijoittajat ovat 

tehneet suoria kiinteistösijoituksia Suomessa ostamalla kiinteistöjä omiin rahastoihinsa. 

Viimeisten vuosien aikana kaikista Suomessa tehdyistä kiinteistökaupoista on ulkomaisten 

ostajien osuus ollut noin  40 - 50 prosenttia ( Catella 2007 ) 

 

 



 45 

6.7 Public private partnership hankkeet 

 

Public private partership (PPP) mallin mukaiset hankkeet ovat usein kokoluokaltaan suuria 

mitkä vaativat suuren pääomamäärän, sekä ovat lisäksi elinkaareltaan pitkäaikaisia 

esimerkiksi infrastruktuurin rakentamishankkeita, mitkä vaativat jo projektin suunnittelusta 

lähtien erittäin korkean sitoutumisen, joka kestää yleensä hankeen jopa useiden 

vuosikymmenien pituisen elinkaaren. Näissä hankkeissa riskit ovat tavanomaista 

suurempia, koska kaikkia hankkeen riskejä ei pystytä arvioimaan tarkasti 

suunnitteluvaiheessa, ja lisäksi erilaiset uudet riskit kuten esimerkiksi poliittiset- ja 

lainsäädännölliset riskit voivat syntyä vasta myöhemmässä vaiheessa hankkeen  elinkaarta. 

Esimerkkinä Suomessa PPP hankkeesta on Helsingin ja Lahden välisen moottoritien 

rakentamisen toteuttaminen PPP mallin mukaisesti. 

 

 Kiinteistörahastoilla voisi olla erinomainen mahdollisuus olla mukana sijoittajana edellä 

mainituissa PPP hankkeissa. Tällöin hankkeille  saataisiin kilpailukykyinen rahoitus ja 

hankeen omistus saataisiin jaettua pienempiin osiin. Tällöin hankkeen likvidiys lisääntyisi 

ja hankkeen riski sijoituskohteena pienenisi edellä mainitun paremman likvidiyden ja 

jaettavuuden ansiosta. PPP kohde tarjoaisi sijoittajille hajautushyötyä sekä pitkää 

kassavirtatuloa. Sijoituskohteen  riski- / tuotto suhde alenisi merkittävästi, jolloin myös 

kohteesta sijoittajien vaatima tuotto kohteesta pienenisi, ja hankkeen toteuttamisen pitäisi 

näin tulla edullisemmaksi, mikä vaikuttaisi positiivisesti Suomen kansantalouteen. 

Kiinteistörahasto voisi luoda mahdollisuuden laajaan uuteen omaisuusarvopaperiin, jota 

voitaisiin tarjota  institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. 
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7.  SUOMALAISET ELÄKEYHTIÖT JA SIJOITUSRAHASTOT 

 

7.1 Suomalaiset  eläkeyhtiöt 

 

Eläkevakuutusyhtiöt  sekä eläkekassat ovat Suomen suurin institutionaalinen 

sijoittajaryhmä, joka hallitsee suurta sijoitettavaa varallisuuserää. Kaikkien 

työeläkesijoitusten markkina-arvo oli vuonna 1994 87,9 miljardia euroa ja määrä ylitti 100 

miljardia euroa vuoden 2005 lopulla. Yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden ja julkisen 

sektorin työeläkesijoituksista 34,3 prosenttia oli kotimaisissa sijoituksissa ja 65,7 prosenttia 

ulkomaisissa  sijoituksissa. Suurimmat Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat Varma 27 miljardin 

omaisuudella sekä Ilmarinen 23 miljardin euron omaisuudella (Työeläkejärjestelmä 

sijoitustoimintaa koskeva selvitys, 2006) 

 

Työmarkkinoiden keskusjärjestön aloitteesta eläkeneuvotteluryhmän  27.01.2006 

valmistuneen  työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskevan selvityksen päätehtävinä oli 

selvittää, voisiko työeläkelaitosten (työeläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt) sijoituksia 

Suomeen lisätä, jolloin tavoitteena olisi koko kansantalouden tuottavuuden ja työllisyyden 

parantaminen. Lisäksi selvitettiin miten työeläkelaitosten riskikantokykyä voitaisiin lisätä, 

tavoitteena työeläkerahastojen tuoton parantaminen ja siten työeläkemaksujenn 

nousupaineen vähentäminen.  Työeläkeyhtiöiden toimintaa säätelevä laki kannusti liikaa 

riskien kaihtamiseen, jolloin vakavaraisuusmekanismi antaa riittämättömät mahdollisuudet 

nykyistä suurempien sijoitustuottojen tavoittelulle riskisijoituksia painottamalla.  

 

Suomen työeläkejärjestelmässä  sovelletaan osittain ennalta rahastoivaa tekniikkaa, jolloin 

vuotuisista eläkemaksuista rahastoidaan noin yksi neljäsosa ja kolme neljäsosaa käytetään 

vuotuisiin työeläkemenoihin. Ennakkorahastoinnin johdosta työeläkejärjestelmään on 

kertynyt merkittävä määrä eläkevaroja, joille saatavalla tuotolla on olennainen vaikutus 

työeläkemaksun tulevaan kehitykseen.  Työeläkevarojen sijoittamisen peruslähtökohtana 

tulevaisuudessakin on että työeläkelaitokset ovat kukin vastuussa eläkelaitoskohtaisesti 

vastuussa  edellä mainitusta rahastoidusta osasta, jota kutsutaan myös vastuuvelaksi. 

Työeläkelaitosten varat ovat tästä aiheutuvan vastuun katteena, ja siltä osin kuin varat 
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ylittävät vastuun, ne toimivat sijoitusriskien kantokykyä tukevana puskurina, jota 

nimitetään toimintapääomaksi.  

 

Vuodesta 1997 lähtien vastuuvelan laskennassa on käytetty 3 prosentin diskonttokorkoa, 

joka muodostaa pitkällä aikavälillä vastuuvelkaa kattavien varojen 

minimituottovaatimuksen. Kolmen prosentin tason ylittäviä tuottoja käyetään 

vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuksiin. Mitä suuremmaksi nämä eläkkeiden 

osat kyetään kasvattamaan, sitä pienemmäksi jäävät vastaavasti eläkkeiden yhteisesti 

kustannettavat tasausosat. Kun nämä eläkkeiden osat kustannetaan vuotuisilla 

työeläkemaksuilla, rahastoitujen eläkkeen osien kasvu alentaa tarvetta työeläkemaksujen 

korottamiseen. (Työeläkejärjestelmää koskeva selvitys, 2006). Työeläkevaroille saatavilla 

sijoitustuotoille on työeläkemaksun nousupaineen hillitsemiseksi olennainen merkitys.   

 

Väestön ikääntymisen seurauksena rahastoitavan osuuden vuotuinen tuotto on entistä 

tärkeämmässä asemassa koko Suomen kansantalouden kannalta. Mikäli tulevaisuudessa 

kerättäviä  työläkemaksuja ei tarvitse korottaa jää kotitalouksilla käytettäväksi enemmän 

varallisuutta kulutukseen, mikä vahvistaa Suomen kansantaloutta. Mikäli eläkemaksuja 

joudutaan korottamaan, heikentää se suoraan kulutusmahdollisuuksia ja heikentää siten 

myös kansantaloutta, mikä vastaavasti voi aiheuttaa lisätarpeen eläkemaksun korotukselle.  

Tällöin parempaan riski-/tuottosuhteeseen tehtävillä uudistuksilla pystytään vähentämään 

tarvetta eläkemaksujen tulevaisuuden korottamisille. 

 

Eläkeyhtiöt ovat määrätietoisesti 2000 -luvulla ruvenneet hajauttamaan sijoitussalkun riskiä 

myös maantieteellisesti  yhteiseen euro-valuuttaan siirtymisen yhteydessä poistuneesta 

euro-alueen valuuttakurssiriskistä, jolloin ulkomaille tehtyjen sijoitusten määrä on 

kasvanut. Myös erilaisten sijoitusinstrumenttien valikoima on kasvanut viime vuosina 

voimakkaasti, mikä osaltaan monipuolistaa eläkeyhtiöiden sijoitusmahdollisuuksien 

kenttää. Eläkeyhtiöiden Suomeen tekemät sijoitukset  riippuvat Suomalaisten 

sijoituskohteiden kannattavuudesta verrattuna kansainvälisiin sijoituksiin. 

 

Nykyiset eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa koskevat säännökset nähdään sisällöltään 
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vanhentuneiksi, eivätkä ne ota huomioon sijoitusmaailmassa viimeisen 10 vuoden aikana 

tapahtunutta sijoitusmaailman sekä eläkelaitosten harjoittaman sijoitustoiminnan kehitystä 

Eläkeneuvotteluryhmän mukaan sijoitusmarkkinoiden houkuttelevuuteen vaikuttaa se, 

kuinka julkisen vallan vero- ja elinkeinopoliittisten ratkaisujen ja lainsäädännön muiden 

keinojen avulla voidaan tukea kotimaisten sijoitusmarkkinoiden kehittymistä.  Eräänä 

sijoitusmarkkinoiden kehityksen olennaisena osana neuvotteluryhmä näki sijoitusten 

arvopaperistamisen, minkä johdosta syntyvät sijoitusinstrumentit kuuluvat osana 

instituutiosijoittajan sijoitusvalikoimaan eikä niiden käyttöä tulisi tarpeettomasti estää 

sääntelyllä. Selvityksen mukaan  kiinteistömarkkinoiden aktiivinen kehittäminen vaatisi 

kansainvälisesti uskottavan veroneutraalin REIT-kiinteistörahastomallin kehittämistä 

Arvopaperistettujen sijoitusinstrumenttien etuna on muun muassa, että ne ovat hajautettu 

hyvin useisiin eri kohteisiin ja näin riskitaso on yksittäistä sijoituskohdetta matalampi. 

(Työeläkejärjestelmää koskeva selvitys). 

 

Esimerkiksi seuraavan taulukon 6 mukaisesti kiinteistömarkkinoilla täysi hajautushyöty 

saavutetaan tutkimusten mukaan noin 30 kiinteistöllä.  

 

Taulukko 6. Kiinteistösalkun riskin hajauttaminen  (Ball jne.) 

 

Kiinteistöjen lkm Kokonaisriski 

% 

% kiinteistökohtaisesta riskistä 

hajautettu pois 

10 15,30 72,5 

30 13,19 90,0 

100 12,37 96,9 

500 12,07 99,4 

1000 12,04 99,7 

 

 

Myös infrastruktuurihankkeet olisivat työeläkesijoittajille houkuttelevia sijoituskohteita, jos 

niiden vakavaraisuusvaatimukset sovitettaisiin edellä mainittujen lainmuutosten kautta 

vastaamaan niiden todellista riskiä. Suomen työeläkejärjestelmän ollessa valtaosin 
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jakojärjestelmä eläkevarojen sijoittaminen ulkomaille merkitsisi järjestelmän tekemistä 

vähemmän riippuvaiseksi kotimaisesta talouskehityksestä. Jos kansainväliset 

sijoituskäytännöt, markkinoille pääsy, markkinatiedon saatavuus ja kustannukset olisivat 

täysin neutraalit, olisi kotimaisten sijoitusten osuus tällöin todennäköisesti vain 1 – 5 

prosenttia kokonaissijoitusten määrästä, mikäli Suomi-painoa tarkasteltaisiin erilaisissa 

kansainvälisissä indekseissä. Nykyisin varoista on sijoitettu suomeen noin kolmannes, eli 

tältä kannalta katsottuna kotimaisia sijoituksia on työeläkevarojen sijoittamisessa 

ylipainotettu voimakkaasti, mikä osittain johtuu eläkeyhtiöiden nykyisistä vakavaraisuus ja 

katesäännöksistä, joissa mm. OECD- alueen ulkopuolelle tehtäviä sijoituksia on 

voimakkaasti rajoitettu. 

 

Eläkeyhtiöt ovat sijoittaneet kiinteistöihin 11,4 miljardia euroa, eli 7,6 prosenttia 

sijoitusvarallisuudestaan. Sijoitukset ovat tehty perinteisesti suoraan omistettuihin 

kiinteistöihin sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöihin Suomessa. Ulkomaalaiset 

eläkeinstituutiot eivät perinteisesti ole sijoittaneet kiinteistöihin samassa mittakaavassa 

kuin Suomen eläkeyhtiöt.  Sijoitussalkkujen kehittyessä on ulkomaisten 

kiinteistösijoitusten osuus useissa instituutioissa noussut 5-10 prosenttiin. Nämä sijoitukset 

ovat kohdistuneet listattuihin kiinteistöyhtiöihin ja kiinteistöjen omistusmuotojen rinnalle 

kehitettyihin erilaisiin rakenteisiin, joiden avulla kiinteistösijoituksista on saatu 

likvidimpiä, ja hinnoittelultaan läpinäkyvämpiä sekä usein myös perinteisiä 

kiinteistösijoituksia tuottavampia. Samalla on saatu tehtyä sijoituksen laaja hajauttaminen 

alueellisesti sekä eri kiinteistölajeihin. 

 

Kotimaisten eläkeyhteisöjen on lisätuottojen ja riskienhallinnan vaatiman hajautuksen 

vuoksi kehitettävä kiinteistösijoitustoimintaa samaan suuntaan . Vaikka osa 

kiinteistösijoituksista on hajautussyistä järkevää sijoittaa ulkomaille tulee kotimaisen 

kiinteistöomistuksen osuus säilymään edelleen suurena 

 

Tutkielman liitteessä 2 esitetään tietoja eräiden maiden eläkevarojen määristä ja 

eläkesijoitusten kohdentumisesta. Eri maiden eläkevarat kohdentuvat hyvin erilaisesti eri 

sijoituslajeihin, eikä taulukosta voi tehdä suoranaista johtopäätöstä Suomen eläkeyhtiöiden 
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sijoituslajien jakautumisen optimaalisuudesta muihin maihin verrattuna. Yhdysvaltoihin, 

Saksaan ja Britanniaan verrattuna Suomen eläkevaroista on osakkeisiin sijoitettuna noin 10 

prosenttiyksikköä vähemmän, ja vastaavasti julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin 

korkopapereihin noin 10 - 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellä mainituissa maissa, 

eli Suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoituspolitiikan voidaan huomata olevan painottunut 

riskittömämpiin sijoituslajeihin. Seuraavassa taulukossa  numero 6 on esitetty 

Yhdysvaltojen ja Euroopan suurimpien eläkerahastojen varallisuuden määrä sekä 

keskituotto vuosien 1998 - 2004 väliseltä  

 

Taulukko 7 

Yhdysvaltojen ja Euroopan suurimpien eläkerahastojen keskituotto ajalla 1998 - 2004  

( Työeläkejärjestelmä sijoitustoimintaa koskeva selvitys Helsinki 2006) 

 

Rahasto 

 

Varat 2004, 

mrd. € 

Korko-

sijoitusten  

osuus 2004 % 

Sijoitusten 

keskituotto 

1998-2004, 

% /vuosi 

ABP, Hollanti 168 mrd. € 43 % 5,5 % / vuosi 

CalPERS, USA 161 mrd. € 27% 6,5 % / vuosi 

Statens 

Petroleumfond,

Norja 

147 mrd. € 59 % 5,5 % / vuosi 

CalSTRS, USA 110 mrd. € 26 % 6,5 % / vuosi 

AP Fonden 1-4 

ja 6-7, Ruotsi 

 66 mrd. € 38 % 3,6 % / vuosi 
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PGGM, 

Hollanti 

 60 mrd. € 30 % 7,3 % / vuosi 

ATP, Tanska  44 mrd. € 69 % 6,1 % / vuosi 

TELA, 

yksityisalat 

 64 mrd. € 64 % 6,5 % / vuosi 

 

Taulukosta 6 voidaan huomata että Suomen yksityisalojen työeläkevakuuttajat ovat 

päässeet  sijoitusten keskituotossa vastaaville tasoille, kuin kaksi yhdysvaltojen suurinta 

eläkerahastoa sekä viisi suurinta eurooppalaista eläkerahastoa vaikka korkosijoitusten 

osuus on ollut suurempi kuin taulukon muilla vertailumailla Tanska pois lukien, eli voisi 

olettaa Suomen yksityisalojen työeläkevakuuttajien riski-/ tuottosuhde ollut taulukon 

vertailumaista paras. 

 

Todennäköisesti Suomalaiset eläkeyhtiöt tulevat lähivuosina hajauttamaan 

kiinteistösijoituksiaan merkittävästi  ulkomaille, ja vastaavasti portfolioteorian mukaisesti 

suomeen tehtävien sijoitusten osuus tulisi olla pieni, mutta vastaavasti ulkomaisten 

eläkeyhtiöiden suuret eläkevarat ja niistä esimerkiksi prosentin osuuden kohdistuminen 

Suomeen toisi Suomen kiinteistömarkkinoille tarjottavaa pääomaa merkittävissä määrin 

 

 

      7.2 Suomalaiset sijoitusrahastot 

 

Rahastosäästäminen on kasvanut Suomessa voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. 

Rahastosäästämisen välineenä ovat erilaiset sijoitusrahastot, joita omistavat siihen 

sijoittaneet yksityishenkilöt, yhteisöt ja säätiöt.  Sijoitusrahaston toimintaideana on kerätä 

yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä sijoitusvaroja. Vuoden 2006 lopussa 

yksityishenkilöiden osuus rahastosijoituksista oli noin 28 prosenttia ja yhteisöjen osuus 
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noin 72 prosenttia, mikä suhde  on ollut koko 2000 luvun. (Rahoitustarkastus, 2007).  

Sijoitusrahastojen pääoman kasvuvauhti näkyy kuviossa 7.   

 

Kuvio 7 Rahastopääoman kasvu Suomalaisissa sijoitusrahastoissa (Suomen 

sijoitusrahastoyhdistys ry) 
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Suomessa olevien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli joulukuussa  60,9 miljardia 

euroa, kun se vuonna 1992 oli vain 0,1  miljardia euroa. Viimeisen viiden vuoden aikana 

rahastot ovat kasvaneet todella vauhdikkaasti 45 miljardia euroa johtuen sekä rahastoihin 

tulevasta uudesta pääomasta sekä eri varallisuuslajien arvonmuutoksista.    

 

Sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt, joita on Suomessa tällä hetkellä 27 kappaletta. 

Suurimmat rahastoyhtiöt ovat Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (19,2 mrd €), OP-

rahastoyhtiö Oy (13,2 mrd.€), Sampo Rahastoyhtiö Oy (11,1 mrd €), SEB Gyllenberg 

Rahastoyhtiö Oy (3,3 mrd€) ja Evli-Rahastoyhtiö Oy (2,5 mrd€). Näiden viiden 

Rahastoyhtiön markkinaosuus koko Suomen sijoitusrahastomarkkinoista oli vuoden 2006 

lopussa yli 80 prosenttia. (Rahoitustarkastus, 2007). Sijoitusrahastot ovat verotuksellisesti 

eriarvoisessa asemassa, ja heiltä ei peritä veroja, vaan vero peritään vasta sijoitusrahaston 

osuuden omistavalta taholta heidän verostatuksensa mukaisesti. 
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Rahastoyhtiöt sijoittavat keräämiään sijoitusvaroja neljään eri sijoituslajiin. Kuviossa 8  

esitetään rahastoyhtiöiden rahastopääoman jakautuminen sijoituslajeihin Suomessa ja 

Euroopassa. 

 

Kuvio 8.   Rahastopääoman jakautuminen eri sijoituslajeihin Suomessa ja Euroopassa 2006  

( Suomen sijoitusrahastoyhdistys ry.  2007) 
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Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma oli jakautunut Eurooppalaisiin rahastoihin 

verrattuna vuoden 2006 lopussa siten, että Suomalaisissa rahastoissa rahastopääomaa oli 

sijoitettuna osakerahastoihin 6 prosenttiyksikkö vähemmän kuin Eurooppalaisissa 

rahastoissa. Sijoitusrahastojen riski- /tuottosuhde vaihtelee sijoitusrahastosta riippuen 

kuvion 9 mukaisesti. 

 

 





 55 

8. ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT 

 

8.1 Asiantuntijahaastattelu vuonna 1996 

 

Kaleva ja Olkkonen toteuttivat vuonna 1996 kansainvälisen asiantuntijahaastattelun 

koskien kiinteistöjen arvopaperistamisessa huomioon otettavia asioita. Keskeisimmät 

kyselyn johtopäätökset kiinteistöjen arvopaperistamiselle olivat:   

1) Lähtökohtana kiinteistöarvopapereiden markkinoille tulon ja toiminnan onnistumiselle 

olivat sopivan  markkinatilanteen määrittely, ajoitus ja että arvopaperistamisen varsinainen 

toteutus on tehtävä huolellisesti.  

2) Rahaston varallisuutta hallinnoivan johdon pätevyys ja uskottavuus ovat ensisijaisen 

tärkeitä asioita.  

3) Rahastoa perustettaessa on tavoitellun sijoittajakunnan määrittely sekä sijoittajien 

näkökulman korostettu esille tuonti  tärkeää.  Yhä useammat institutionaaliset sijoittajat 

keskittyvät etenkin kansainvälisissä sijoituksissaan vain epäsuoran sijoittamisen muotoihin, 

jolloin Suomalaista kiinteistöinstrumenttiä kehitettäessä on  otettava huomioon 

kansainvälisten sijoittajien toiveet sekä tarpeet.  

4) USA:n REIT -mallin mukainen kiinteäpääomainen rahasto on tutkimuksessa  

haastateltujen asiantuntijoiden mielestä toimivin vaihtoehto Suomen kiinteistöjen 

arvopaperistamiselle.  

5) Rahastojen keskittyminen kapealle ja erityisen hyvin tunnetulle markkinasektorille 

uskotttiin tuovan parhaimman lisäarvon sijoittajille. Esimerkiksi USA:ssa REIT:it ovat 

erikoistuneet kapeille markkinasektoreille, kun alkuaikoina heidän salkut olivat 

hajautuneina eri markkinasektoreille.  

6) Arvopaperistamisen tärkeänä tavoitteena on luoda likviditeettiä varallisuuslajille, jolla 

sitä ei luontaisesti ole.  

7) Riskiltä hajautettu kiinteistösalkku voi olla monille syy sijoittaa kiinteistöarvopapereihin  

8) Todellinen likviditeetin syntyminen kiinteistörahastomarkkinoille edellyttää toisistaan 

poikkeavien odotusten näkemysten olemassaoloa, mitä edesauttaisi mahdollisimman 

monentyyppisten sijoittajien mukaantulo.  
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9) Lisääntynyt likviditeetti ja joustavuus mahdollistavat sijoittajille paremman  sijoitusten 

allokoinnin. Vastaavasti kiinteistöarvopapereiden  volatitiliteetti lisääntyy 

väistämättömästi,  mutta toisaalta se korjaa kiinteistöjen hinta-arvioinnin aiheuttamaa 

jäykkyyttä. 

10) Viranomaisten tärkeimpänä tehtävänä markkinoilla on kontrolloida ja valvoa 

informaatiovelvollisuuden sekä informaation määrän, laadun ja yhdenmukaisuuden 

toteutumista. Tämä luo markkinoille edellytykset sille että rahastotoiminnalla on 

mahdollisimman suuri avoimuus. Riskin hajauttamisen sekä velkapääoman käytön osalta 

pieni määrä säätelyä lisäisi rahastojen uskottavuutta ja luotettavuutta, mutta suuri määrä 

säätelyä rajoittaisi toiminnan kehittymistä sekä eri yksiköiden profiloitumista toisistaan 

poikkeaviksi   

11) Velkapääoman käytön osalta yleisin mielipide oli rajoittaa velkapääoman käytön määrä 

50 - 60 prosentin tasolle sijoittajien suojaamiseksi. Koska  sijoittajien tarpeena on vakaa ja 

ennakoitavissa oleva kassavirta, niin vieraan pääoman käyttö ei välttämättä  tue tätä 

tavoitetta. 12) Tärkeätä rahastolle on positiivisen imagon luominen sekä sijoittajasuhteiden 

hoito onnistuneella informaatiolla 

13) Erittäin tärkeätä on saada sijoittajat käymään kauppaa arvopapereilla, koska muuten 

arvopaperistamisella ei ole saavutettu sen tärkeintä päämäärää, eli likviditeetin 

lisääntymistä.  

14) Riskeinä kiinteistöjen arvopaperistamisprosessissa voi olla epäonnistuminen kriittisen 

massan hankkimisesta kiinteistörahastoon, markkinoiden riittävän koon saavuttaminen, 

sijoittajakohderyhmän väärä määrittely, väärän sijoitusinstrumentin lanseeraaminen, 

varallisuuden väärä hinnoittelu, vääränlaisen esimerkiksi liian pienen salkun  

muodostaminen  (Kaleva ym. 1996)  

 

Samassa yhteydessä toteutettiin myös Suomalaisten asiantuntijoiden haastattelu. 

Vastaustulokset vastasivat pääpiirteiltään kansainvälisen kyselytutkimuksen vastauksia. 

Tärkeinä asioina nousivat esille markkinoiden tehostuminen, markkinainformaation 

lisääntyminen, uusien markkinaosapuolien tulo kiinteistömarkkinoille sekä 

kiinteistöarviointikulttuurin kehittyminen. Merkittävimpänä tuottovaatimusta alentavana 

tekijänä nähtiin likviditeetin lisääntyminen. Myös toimivien arvopaperimarkkinoiden 
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uskottiin pienentävän markkinariskiä. Suomalaisten asiantuntijoiden mielestä kiinteistöjen 

arvopaperistaminen mahdollistaa kiinteistösijoittamisen myös sellaisille sijoittajille, joilla 

sijoittaminen kiinteistöihin ei aiemmin ollut mahdollista kiinteistöjen suuresta 

yksikkökoosta johtuen. Hallinnointivelvoitteista vapautuminen nähtiin myös tärkeänä 

tekijänä. Arvopaperistamisen avulla saavutettava likviditeettiriskin alentuminen nähtiin 

tärkeimmäksi markkinatuottovaatimusta alentavaksi tekijäksi. 

 

Suomen kiinteistömarkkinoilla on informaatio lisääntynyt ja yhdenmukaistunut 

vertailukelpoiseksi materiaaliksi. Kiinteistötalouden instituutti on jo useita vuosia 

toteuttanut vertailututkimuksia kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueista, joissa  on 

benchmargattu Suomen merkittävimpien kiinteistönomistajien kiinteistöjä eri 

kiinteistöliiketoiminnan osa-alueilta, esimerkiksi vuokratasoja, hoitokuluja, 

asiakastyytyväisyyttä sekä kiinteistöjen arvonmuutoksia.  Lisäksi Suomen 

kiinteistöarviointiin on luotu auktorisoitu kiinteistöarviointijärjestelmä, minkä 

tarkoituksena on varmistaa asiantuntevaa, tasalaatuista ja puolueetonta kiinteistöarviointia 

Suomalaisten ja ulkomaalaisten sijoittajien sekä kiinteistöomistajien tarpeisiin.  Suomen 

kiinteistömarkkinoiden likviditeetin lisääntyminen on osaltaan vaikuttanut edellä mainitun 

informaation sisällön kehittymiseen, koska informaation tuottamisessa on otettu huomioon 

kansainvälisten markkinaosapuolien informaation vaatimustaso ja tarpeet. Vastaavasti 

informaation parantuminen on johtanut Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden 

kasvamiseen, mikä on lisännyt Suomen kiinteistömarkkinoiden likviditeettiä. 

Samanaikaisesti informaation parantumisen ja likviditeetin lisääntymisen yhteydessä ovat 

Suomen kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimukset pudonneet monta prosenttiyksikköä. 

Esimerkiksi Helsingin toimistotilojen tuottovaatimukset ovat alentuneet vuoden 2002 

vajaan 7 prosenttiyksikön tasolta 5 prosenttiyksikön tasolle vuonna 2006. (Catella 2007). 

Se onko tuottovaatimusten lasku nimenomaisesti johtunut informaation ja läpinäkyvyyden 

lisääntymisestä, vai yleisesti ottaen maailman eri sijoitusinstrumenttien  ja velkavivun 

käytön johdosta on mielenkiintoinen kysymys. Tähän kysymykseen pyrittiin saamaan 

ainakin osittainen vastaus toteutetulla kyselytutkimuksella. 

. 
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8.2  Asiantuntijahaastattelu vuonna 2003  

 

Kaleva ym. toteuttivat vuonna 2003 Finn Reits kirjassaan haastattelututkimuksen. 

Kiinteistörahastomallin tulisi haastattelujen perusteella olla osakeyhtiömuotoinen, julkisesti 

noteerattava, kiinteäpääomainen sekä verotuksellisesti läpinäkyvä kiinteistörahasto. 

Kiinteäpääomaisella rahastolla vältettäisiin erityisesti pienille markkinoille ominainen riski 

rahaston likviditeettikriisistä. Kiinteistörahastojen  toimintaa tulisi valvoa ja rajoittaa 

kuitenkin siten että rahastot voivat harjoittaa järkevään kiinteistöliiketoimintaan ja rahastot 

voisivat erilaistua keskenään.  Tärkeimpinä rajoitettavina ja valvottavina  asioina tulisi olla: 

1) rahastojen sijoitusvarallisuuden rajoittaminen kiinteistövarallisuuteen, 2) spekulatiivisen 

kiinteistökehitystoiminnan rajaaminen, 3) vieraan pääoman rajaaminen maksimissaan 60-

70 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta, 4) osingonjakovelvoite eli osinkoa olisi jaettava 

vuosittain 80 – 100 prosenttia nettotuotoista 5) sakeomistuksiin kohdistuvien rajoitusten 

tulisi  olla yhtenäisiä EY-lainsäädännön kanssa.  (Kaleva ym. 2003) 

 

8.3  Asiantuntijahaastattelu tutkielmaan toukokuussa 2007  

 

Toteutin toukokuussa 2007 kyselytutkimuksen, jossa haastattelin Suomen 

kiinteistömarkkinoiden kannalta keskeisiä Suomalaisia institutionaalisia eläkeyhtiöiden 

edustajia, Suomen suurimpia rahastoyhtiöitä, suurimpia kiinteistösijoittajia sekä 

kiinteistörahaston edustajia. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden 

näkemyksiä Suomen tämän hetken kiinteistö- ja pääomamarkkinoista sekä selvittää REIT 

mallin rahastojen tarvetta Suomessa, sekä sitä, toisivatko REIT -mallin rahastot uusia 

mahdollisuuksia pääomamarkkinoille sekä mahdollisia kansantaloudellisia etuja. 

Seuraavaksi esitetään haastattelututkimuksen kyselyjen vastausten yhteenveto. 

 

1. Suomalaiset eläkeyhtiöt kiinteistömarkkinassa tällä hetkellä ? 

 

Suomalaisilla eläkeyhtiöillä on edelleen suuri kiinteistöomaisuus kotimaassa, minkä osuus 

eläkeyhtiöiden koko sijoitusomaisuudesta on pääosin 8 - 12 prosenttia. Suomalaiset 

eläkeyhtiöt ovat hajauttaneet kiinteistöomaisuuttaan epäsuorin kiinteistösijoituksin 
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ulkomaille, epäsuorien kiinteistösijoitusten osuus ulkomaille tulee lähivuosien aikana 

kasvamaan edelleen. Vaikka eläkeyhtiöt hajauttavat kiinteistöomaisuutta epäsuorin 

kiinteistösijoituksin ulkomaille, tulevat eläkeyhtiöt olemaan edelleen merkittäviä 

kiinteistöomistajia Suomessa myös tulevaisuudessa. Epäsuoraa kiinteistösijoittamista 

Suomessa eläkeyhtiöt harjoittavat kommandiittiyhtiömuotoisella suljetulla rahastomallilla, 

joissa yhtiömiehinä on vain muutama institutionaalinen sijoittaja. Kyseisten rahastojen ei 

voida sanoa olevan varsinaisesti likvidejä, mutta eläkeyhtiöiden sijoitusperiodi on 

kuitenkin pääosin pitkäaikaista sijoittamista jolloin likvidiyden merkitys ei ole yhtä tärkeä 

kuin esim. yksityissijoittajilla. Rahastojen avulla eläkeyhtiöt pystyvät käyttämään 

velkavipua, mikä suorissa kiinteistösijoituksissa ei eläkeyhtiöille ole mahdollista. 

 

2. Mitkä ovat Suomen kiinteistömarkkinoiden  merkittävimmät muutokset viimeisten 

vuosien aikana ? 

 

Suomen kiinteistömarkkinat ovat viimeisten vuosien aikana kehittyneet voimakkaasti ja 

kiinteistömarkkinoiden likviditeetti on parantunut oleellisesti aiempiin vuosiin verrattuna 

ulkomaisten kiinteistörahastojen suuren ostokysynnän johdosta. Suurimpana muutoksena 

kiinteistömarkkinoilla asiantuntijat näkivät kansainvälisten sijoittajien tulon Suomen 

kiinteistömarkkinoille. Kansainvälisten Suomalaisiin kiinteistöihin sijoittaneiden 

instituutioiden ja rahastojen lukumäärä on tällä hetkellä yli 50,  ja esimerkiksi 

viimevuotisista toimitilakaupoista yli 50 prosenttia noin 5 miljardin euron  vuotuisesta 

kokonaisvolyymista on mennyt ulkomaisten sijoittajien, lähinnä kiinteistörahastojen  

omistukseen. Kansainvälisten toimijoiden lisääntyminen on lisännyt voimakkaasti 

kiinteistöjen kysyntää ja lisännyt siten Suomen kiinteistömarkkinoiden likviditeettiä. 

Samalla Suomen kiinteistömarkkinoiden nähdään ammattimaistuneen mm. informaation 

tuottamisen sekä kiinteistöraportoinnin kehittymisen myötä.. 

Toinen kiinteistösijoittamisessa tapahtunut muutos on ulkoistamisen trendi. 

Kiinteistösijoittamista katsotaan  vain osana kiinteistöportfoliota, jossa institutionaaliset 

sijoittajat hakevat ainoastaan optimaalista riski- / tuottosuhdetta. Kiinteistöjen varsinaiset 

hoito- ja hallinnointitehtävät on pääosin ulkoistettu, koska suurille yrityksille sekä 
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institutionaalisille sijoittajille kiinteistöliiketoiminta ei ole päätoimiala, jolloin kiinteistöjen 

muuta sijoittamista suuremmasta hallinnointityöstä on haluttu luopua. 

 

3. Miksi kiinteistöjen kauppahinnalle vaadittava alkutuotto on laskenut voimakkaasti viime 

vuosien aikana ? 

 

Tärkeimpänä syynä kiinteistöjen voimakkaasti alentuneille tuottovaatimuksille nähtiin 

kansainvälisten sijoittajien lukumäärän voimakas kasvu Suomen kiinteistömarkkinoilla, 

minkä seurauksena kiinteistöistä on syntynyt voimakas ylikysyntä tilanne, joka on johtanut 

kiinteistöjen tuottovaatimuksen alentumiseen ja siten kiinteistöjen voimakkaaseen hintojen 

nousuun. Suomen kiinteistöjen voimakkaan kasvun syiksi esitettiin Suomen 

kansantalouden hyvät tulevaisuuden näkymät sekä Suomalaisiin kiinteistöihin kohdistuva 

tulevaisuuden vuokrannousupotentiaali.  Lisäksi kiinteistöjen alentuneisiin 

tuottovaatimuksiin on vaikuttanut se, että kiinteistöstä vaadittu tuottotaso riskittömään 

korkoon verrattuna oli aiemmin Suomessa korkeampi muihin Keski-Euroopan maihin 

verrattuna, ja tällä hetkellä tuottoero on lähentynyt Keski-Euroopan maiden tasolle. Lisäksi 

Suomen kiinteistömarkkinoiden likvidiys on lisääntynyt sekä kiinteistöistä saatavissa 

olevan informaation määrä ja laatu ovat parantuneet, .jolloin aiemman huonon likvidiyden  

johdosta laskettu lisätuottovaade eli likvidittömyyslisä  on poistunut.  

 

Lisäksi pääomamarkkinoilla yhteisen rahavaluutan ja alhaisen korkotason johdosta vieraan 

pääoman käyttö kiinteistösijoituksissa on lisääntynyt, jonka nähdään myös alentaneen 

tuottovaatimuksia, koska taloudellisen nousukauden aikana velkavipua käyttämällä on 

päästy edelleen korkeisiin omanpääoman vuosituottoihin. Myös ulkomaalaisten  yhtiöiden 

ja rahastojen kotimaassa saamat verotusedut ovat osan vastaajien mielestä osaltaan 

vaikuttaneet alentuneisiin tuottovaatimuksiin. 

 

Osa asiantuntijoista näki että kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset voivat Suomessa 

edelleen laskea nykytasoltaan vuoden 2007 aikana kiinteistöjen kovasta kysynnästä 

johtuen. Osalla asiantuntijoista oli havaintoja, joissa ulkomailla oli kiinteistön ostohinnalle 



 61 

laskettu tuottovaade ollut jopa alhaisempi kuin 10 vuoden joukkovelkakirjalainan tuotto 

tällä hetkellä. 

 

4. Onko kiinteistösijoituksista saatavissa helposti ja riittävästi informaatiota (myös 

maksutonta) myös yksityissijoittajien kannalta katsottuna ? 

 

Suuri osa kiinteistöalan informaation kehittymisestä voidaan sanoa olevan  

Kiinteistötalouden Instituutin (KTI) johdolla vuosittain kerättyä sekä raportoitua 

informaatiota kiinteistömarkkinoista. Informaation määrä ja laatu ovat kasvaneet vuosittain 

ja informaation voidaan sanoa olevan tällä hetkellä varsin hyvätasoista pääkaupunkiseudun 

ja keskeisten kasvukeskusten osalta. Uusien kansainvälisten sijoittajien markkinoille tulon 

myötä kiinteistöistä tarvittavan informaation kysynnän määrä on kasvanut. Asiantuntijat 

näkevät, että suurten sijoittajien tarvitsemaa markkinainformaatiota kiinteistömarkkinoilta 

on saatavissa heille riittävissä määrin. Myös yksityissijoittajalle on tarjolla riittävästi 

maksutonta ja suhteellisen helposti saatavaa makrotason markkinainformaatiota 

esimerkiksi KTI:n, Catellan sekä eri rahastoyhtiöiden kiinteistöraporttien muodossa, joiden 

avulla tavallinen yksityissijoittaja pääsee käsitykseen kiinteistömarkkinoiden ja esimerkiksi 

kiinteistösijoitusyhtiöiden markkinatilanteesta. Markkinainformaation puutteina  nähtiin 

hintainformaation sekä yksilöityjen tuottotietojen puuttuminen. Ulkomaalaisten 

kiinteistösijoittajien markkinoille tulon myötä ei markkinainformaation määrä ole 

varsinaisesti vielä kasvanut, mutta uudet toimijat kasvattavat kuitenkin tietokannan määrää, 

ja heidän saaminen mukaan esimerkiksi KTI:n toteuttamaan ja tuottamaan  

markkinainformaatioon voisi kasvattaa osaltaan markkinainformaation määrää ja laatua  

sekä  kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä. 

 

5. Onko REIT- tyyppisille kiinteistörahastoille tarvetta Suomessa ? 

 

Asiantuntijoiden mielestä REIT- mallin mukaisille rahastoille on tarvetta Suomessa.  Tarve 

REIT- kiinteistörahastolle nähtiin lähinnä pääoma- ja kiinteistömarkkinoiden 

yhtenäisyyden kannalta. REIT- rahastomallilla Suomessa olisi käytössä vastaava REIT-

rahastomalli joka on ollut ulkomailla käytössä jo pitkään ja lisäksi ollaan useissa maissa 



 62 

ottamassa käyttöön. Nykyisten kommandiittiyhtiömallisten rahastojen nähtiin palvelevan 

lähinnä kotimaisten institutionaalisten sijoittajien tarpeita, joissa edellä mainittu 

rahastomalli on toiminut hyvin,  mutta  on kuitenkin ulkomaalaisille sijoittajille vieras 

sijoitusmuotona. 

 

6. Mitä hyötyjä REIT-rahastolla saavutetaan nykyiseen kommandiittiyhtiö malliin 

verrattuna 

 

Asiantuntijat näkivät keskeisimpänä REIT –rahaston  etuina seuraavat asiat: 

• Kansainvälisesti tunnettu, ja jo muualla käytössä oleva rahastomalli  verrattuna 

Suomessa käytössä olevaan  kommandiittiyhtiö malliin  

• Likvidi rahastomuoto nykyiseen epälikvidiin kommandiittiyhtiö malliin verraten. 

• Kommandiittiyhtiö malli on suljettu rahasto, mikä on vain harvojen, lähinnä suurten 

institutionaalisten sijoittajien rahastomalli. 

• Kommandiittiyhtiö malliin on erittäin vaikea päästä sijoittajaksi ja se vaatii suuren 

sijoitettavan pääoman,  ja on näin ollen piensijoittajien sijoitusvaihtoehtojen 

ulkopuolella 

• REIT-malli on uskottava ja joustavampi rahastomalli kuin kommandiittiyhtiö malli 

 

7. Mitä hyötyjä REIT-rahastolla on saavutettavissa Suomen kiinteistömarkkinoille ? 

 

• Kiinteistömarkkinoilla olevan informaation yhdenmukaistuminen 

• REIT-rahastot ovat kaikkien sijoittajien ulottuvilla, jolloin myös piensijoittajilla on 

mahdollisuus osallistua kiinteistösijoituksiin, ja siten hajauttaa  sijoitusriskiään  eri 

toimialoille 

• Rahastojen manageripalkkioiden läpinäkyvyyden parantuminen 

• Suomen kiinteistömarkkinoiden kehittyminen 

 

8. Mitä uusia kansataloudellisia etuja REIT rahastolla on saavutettavissa ? 
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REIT -rahaston kansantaloudellisina etuina nähdään, että ne kehittäisivät 

kiinteistömarkkinat yhdeksi pääomamarkkinoiden osaksi, jolloin myös piensijoittajilla olisi 

mahdollista osallistua kiinteistömarkkinoille pienellä pääomapanoksella REIT-rahastojen 

kautta. Lisäksi kiinteistömarkkinat toimisivat osaltaan kuten tehokkaat pääomamarkkinat 

jonka keskeiset ominaisuudet ovat esitetty tutkielman sivulla 12.  

 

• Kiinteistömarkkinoiden toimivuus osana pääomamarkkinoita kasvaa 

• Kiinteistömarkkinoiden likvidiyden lisääntyyminen 

• Uusi säästämisen muoto 

• Kansainvälisesti toimivan rahastomuodon kautta myös epäsuorat sijoitukset 

Suomeen ovat mahdollisia. Nyt Suomalaiset kiinteistöt siirtyvät ulkomaisiin 

rahastoihin 

 

9. Minkälainen tuottovaatimuksen   ja  riskipreemion tulisi olla korko- ja osakesijoitukseen 

verrattuna ? 

 

Tuottovaatimukset ja riskipreemiot  vaihtelevat eri rahastojen strategiasta ja riskitasosta 

riippuen  eikä kysymykseen näin ollen löytynyt yksiselitteistä näkemystä. 

 

10. Mikä teidän sijoitusstrategiassanne on kiinteistöjen osuus kokonaissijoituksista, ja 

kasvaako kiinteistösijoitustenne painoarvo lähivuosien aikana ? 

 

Kiinteistöjen painoarvo salkussa vaihteli 8 - 12 prosentin välillä, minkä asiantuntijat 

näkivät myös sijoitussalkun kiinteistöjen optimimääränä. Kiinteistösijoitusten 

prosenttiosuuden  kokonaissijoituksista ei myöskään nähty nousevan, mutta 

kiinteistösijoitusten euromääräiseen kasvuun uskottiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koko 

sijoitusomaisuuden arvon nähtiin nousevan seuraavan vuoden aikana. 

 

11. Kasvaako epäsuorien kiinteistösijoitusten osuus kiinteistösijoituksistanne ja miten ? 
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Epäsuorien kiinteistösijoitusten prosenttiosuus kaikista kiinteistösijoituksista on vielä tällä 

hetkellä alhaisella tasolla ollen osalla epäsuoria kiinteistösijoituksia tehneillä tahoilla noin 

10 – 20 prosentin tasolla. Epäsuorien kiinteistösijoitusten osuuden nähtiin kasvavan 

seuraavien vuosien aikana merkittävästi. Osa asiantuntijoista näki epäsuorien 

kiinteistösijoitusten osuuden kasvavan siten, että vuonna 2009 epäsuorien sijoitusten osuus 

koko kiinteistösijoituksista olisi  25 - 30 prosenttia ja osalla  noin 50 prosenttia. Eräs 

vastaajista piti mahdollisena että heidän kiinteistösijoitukset olisivat tulevaisuudessa 

kokonaisuudessaan epäsuoria sijoituksia. Epäsuoria sijoituksia tullaan tekemään pääosin 

ulkomaisiin kohteisiin, jolloin saadaan toteutettua salkun maantieteellinen hajautushyöty 

sekä hyödynnettyä järkevästi velkavipua, mitä eläkeyhtiöiden ei ole mahdollista käyttää 

suorissa sijoituksissa. 

 

12. Miksi eläkeyhtiöiden kiinteistöomaisuus on nykyiseen saakka ollut Suomessa ? 

 

Asiantuntijoiden mielestä pääsyy siihen että, eläkeyhtiöiden kiinteistöomaisuus on ollut 

viimeiseen vuoteen saakka pääosin Suomessa on aiemmat huonot kokemukset ulkomaille 

1980- luvun lopussa tehdyistä pääosin  epäonnistuneista suorista kiinteistösijoituksista. 

Lisäksi ulkomaille sijoitettaessa kohderiski kasvaa suureksi esimerkiksi yhden suuren 

kohteen oston johdosta. Eläkeyhtiöillä on ollut kotimaisista kiinteistömarkkinoista parempi 

markkinatuntemus, minkä avulla on päästy pienempään kohderiskiin. Myös 

kiinteistösalkun hajautus on ollut helpompaa muun muassa Suomalaisten kiinteistöjen 

pienemmän yksikköhinnan johdosta. Tällä hetkellä eläkeyhtiöt ovat hajauttaneet 

kiinteistösijoituksiaan Suomen ulkopuolelle. Kiinteistöjen suuren yksikkökoon, 

epälikvidiyden sekä kohderiskin hajauttamiseksi on Suomen ulkopuolelle tehdyt 

kiinteistösijoitukset tehty ainoastaan epäsuoriin kiinteistösijoituksin lähinnä erityyppisiin 

rahastoihin sijoittamalla, mikä on osoittautunut toimivaksi sijoitusmuodoksi. 

 

13. Minkälainen olisi  mielestänne optimi REIT kiinteistörahasto Suomessa ? 

 

• Yhtiömuoto ? 
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• Vastaajilla ei ollut yhtenäistä kantaa siitä, olisiko kommandiittiyhtiö vai osakeyhtiö 

parempi rahaston yhtiömuotona. Jos yhtiömuotona olisi kommandiittiyhtiö, niin sen 

tulisi olla rakenteeltaan sellainen, että se voitaisiin myöhemmin muuttaa 

osakeyhtiöksi. Osa vastaajista näki että toimivana yhtiömuotona institutionaalisille 

sijoittajille olisi kommandiittiyhtiömalli ja yksityissijoittajille osakeyhtiö 

 

• Kiinteäpääomainen vai vaihtuvapääomainen rahasto ? 

Yksityissijoittajille suunnattu rahasto voisi olla mieluummin kiinteäpääomainen- 

kuin vaihtuvapääomainen rahasto johtuen vaihtuvapääomaisen rahaston ongelmista 

esimerkiksi Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla.  

 

• Listattu vai listaamaton kiinteistörahasto ? 

Yksityisille sijoittajille suunnatun kiinteistörahaston tulisi olla listattu rahasto. 

Institutionaalisille sijoittajille suunnattu rahasto voisi olla myös listaamaton, mutta 

rahaston tulisi olla kuitenkin helposti listattavissa. 

 

• Kiinteistörahaston koko ? 

Kiinteistörahastot voisivat olla erikokoisia rahastoja niiden erillaisten strategioiden 

mukaisesti. Rahaston minimikokona pidettiin noin 200 miljardia euroa. Yleisin 

optimikoko asiantuntijoiden näkemysten mukaan oli  200 – 300 miljardia euroa ja  

suurin kiinteistörahaston optimikoko 500 – 1.000 miljardia euroa. 

 

• Kiinteistörahaston velkaosuuden määrä ? 

Asiantuntijoiden mielestä kiinteistörahaston on huomioitava velkavivun järkevä 

käyttö kulloisestakin korkotasosta riippuen. Velkavivun käytön tulee olla sellainen, 

että rahasto pystyy kilpailemaan kiinteistömarkkinoilla. Tällöin velan määrä 

rahastossa tulisi olla maximissaan 60 prosenttia. Mikäli velkaosuus kasvaa yli 60 

prosentin kasvaa myös rahaston volatiliteetti liikaa, ja tällöin sijoitus on enemmän 

riskisijoitus kuin perinteiden kiinteistösijoitus. Velkaosuus voi olla myös suurempi 

esimerkiksi strategian mukaisessa  lähinnä institutionaalisille sijoittajille 

suunnatussa korkean riski- ja tuottotason kiinteistörahastossa 
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• Rahastojen erikoistuminen maantieteellisesti tai käyttötarkoituksittain ? 

Markkinoilla voi olla erilaisia rahastoja erilaisten strategioiden mukaisesti sekä eri 

sijoittajakohderyhmälle erilaisiin tarpeisiin suunniteltuja eri riskitason omaavia 

rahastoja. Yksityisille sijoittajille suunnatun optimirahaston nähtiin alkuvaiheessa 

olevan paljon asuntoja sisältävä pienen volatilisuuden omaava kiinteistörahasto. 

 

• Kiinteistörahaston informaatio ? 

Kiinteistörahaston tulee olla erittäin läpinäkyvä,  ja sen on tiedostettava sijoittajille 

selkeästi sen toimintatapa ja strategia. Lisäksi varsinkin rahaston toiminnan 

alkuvaiheessa sen tunnetuksi tekeminen esim. markkinoinnin keinoin on erittäin 

tärkeää 

 

• Rahaston taloudellisesti tärkeät ominaisuudet ? 

o Kiinteistörahaston on tuotettava vuosittain vakaa kassavirta  

o Kiinteistörahaston omaisuuden on oltava vakaa inflaation suhteen 

o Kiinteistörahaston arvon pysyvyys  on tärkeää 

o Kiinteistörahaston on varmistettava sykleissä toiminnan jatkuvuus  

o Kiinteistörahaston on varmistettava sen jatkuva likvidiys 

o Kiinteistörahaston sijoitusten on oltava riskittömiä ja järkeviä 

o Rahstolla on oltava korkea vuotuinen tuloksenjakovaatimus 

 

• Tarvitseeko rahasto REIT –mallin mukaisen verotuskohtelun ? 

 

REIT mallin mukainen verotuskohtelu missä  veron maksaa vasta osingon saaja,  

nähtiin ainoana oikeana mallina, mikäli kiinteistörahastot aiotaan saada toimivaksi 

markkinavälineeksi 

 

 

• Minkälainen kiinteistörahaston kiinteistökehittämisen kehitystoiminnan osuus  voi 

olla ? 
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Kiinteistökehittämisen osuus kiinteistörahastossa tulee perustua kiinteistörahaston 

strategiaan, eikä kiinteistökehittämistä sinänsä nähty ongelmaksi 

kiinteistörahastossa. Mikäli kiinteistörahasto on keskittynyt 

kiinteistökehittämiseen, on se tuotava sijoitusstrategiassa sijoittajille tiedoksi ja 

tiedostettava mitä se vaikuttaa esimerkiksi riski- ja tuottotavoitteisiin alhaisen 

riskitason kiinteistörahastoon verrattaessa.  Normaalissa ei kiinteistökehittämisen 

erikoistuneessa kiinteistörahastossa tulee kiinteistökehittämisen osuuden olla 

vähäinen. Osa vastaajista näki kiinteistökehittämisen osuudeksi optimirahastossa 

noin 15 – 25 prosenttia koko pääomasta 

 

14. Olisitteko valmiit sijoittamaan REIT- tyyppiseen kiinteistörahastoon, jonka  

kiinteistösijoitukset muodostuisivat kuntien kiinteistöomaisuudesta tai erilaisista 

infrastruktuurihankkeista ? 

 

Kaikki vastaajat näkivät kuntien kiinteistöomaisuutta tai erilaisia infrastruktuurihankkeita 

sisältävän REIT-rahaston mielenkiintoisena sijoitusmuotona. Rahastossa olevien kuntien 

kiinteistöomaisuuden laatu ja sen sijainti tulisi olla sellainen, että niillä on 

kiinteistöomaisuutena tulevaisuutta, eivätkä esimerkiksi lakkautettavia kouluja, virastoja tai 

sairaaloita. Kiinteistörahaston vakaa tuotto sekä alhainen riskitaso nähtiin erittäin tärkeänä 

tekijänä, minkä johdosta rahaston tulisi sisältää lähinnä pitkäaikaisia vuokrasopimuksia.  

Vastaavasti infrastruktuurihankkeet voisivat olla erityyppisiä kansallisia hankkeita, joissa 

riskitason tulisi olla alhainen ja vuokrasopimusten pitkäaikaisia. 

 

15. Olisiko johonkin määrättyyn  tilatyyppiin erikoistuneet REIT-rahastot mahdollisia ? 

 

Esimerkiksi ainoastaan hotelleja sisältävä -REIT rahasto nähtiin mahdollisina Suomessa, 

mutta hotellien pitäisi sijaita ainoastaan Helsingin talousalueella. 

 

16. Olisiko kaupungeilla motivaatiota siirtää kiinteistöomaisuutta tai 

infrastruktuurihankkeita kiinteistörahastoon ? 
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Tampereen kaupungin tilakeskuksen johtajan Ilkka Ojalan mukaan kiinteistöomaisuuden 

tai jonkin infrastruktuurihankkeen myyminen kiinteistörahastoon ei sinällään luo 

kaupungeille mitään erityistä etua. Suurimpien kaupunkien rahoitusasema ja 

neuvotteluasema rahoitusmarkkinoilla on varsin hyvä ja jopa parempi kuin 

kiinteistörahastoilla. Lisäksi kunnille jäisi kiinteistörahastoon myydyistä kiinteistöistä  

pääosin edelleen vuokravastuu sekä mahdollisesti myös kiinteistön hoitovastuu, eli tilanne 

ei oleellisesti muuttuisi alkulähtötilanteeseen verrattuna, eikä näin ollen toisi merkittäviä 

etuja. Sekä kiinteistöjen että infrastruktuurihankkeiden kiinteistörahastoon siirron taustalla 

tulee olla, että kiinteistörahaston toiminnan strategiana ja toteutustapana olisi uusien 

innovaatioiden kehittäminen ja käyttäminen, sekä toiminnan tehokkuuden kasvattaminen 

jolloin on mahdollista saavuttaa sekä kaupungille että sijoittajille parempi taloudellinen 

lopputulos, mikä tällöin kasvattaisi myös Suomen kansantaloutta.  . 

 

17. Sijoittaisitteko  Infrastruktuuri- tai PPP hankkeita toteuttavaan REIT -rahastoon ? 

 

Erilaisiin infrastruktuurin rakentamiseen tai julkisiin PPP hankkeisiin keskittyvä REIT-

rahastö herätti laajasti mielenkiintoa ja kiinnostusta, ja osalla vastaajista olikin jo jotakin 

kokemuksia edellä mainitun tyyppisistä rahastomalleista 
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9 . JOHTOPÄÄTÖKSET   

 

Ulkomaalaisten sijoittajien tulo Suomen kiinteistömarkkinoille on tehnyt Suomalaisista 

kiinteistömarkkinoista aktiivisen ja likvidimmän sijoitusluokan, jossa informaation ja alan 

asiantuntemuksen taso ovat kasvaneett merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 

Kiinteistömarkkinoilla toimivat tahot ovat edelleen pääosin Suomalaisia institutionaalisia 

sijoittajia ja sijoitusyhtiöitä  sekä ulkomaalaisia kiinteistörahastoja ja sijoitusyhtiöitä. 

Suomen kiinteistömarkkinoille kiinteistörahastot ovat tulleet voimakkaasti suorien 

kiinteistökauppojen markkinaosapuoliksi. Kiinteistörahastot ovat pääosin kansainvälisiä 

rahastoja tai suomalaisten institutionaalisten sijoittajien suljettuja rahastoja. Varsinaisia 

Suomessa toimivia myös yksityisten sijoittajien ulottuvissa olevia rahastoja ei toistaiseksi 

Suomessa kuitenkaan ole, minkä johdosta yksityissijoittajat puuttuvat Suomen 

kiinteistömarkkinoilta edelleen lähes täysin, kun samanaikaisesti Suomalaisten 

yksityishenkilöiden epäsuora osakesijoittaminen sijoitusrahastoihin on kasvanut 

merkittävästi viimeisten vuosien aikana.  

 

Kotimaisille asiantuntijoille tekemäni haastattelututkimus osoittaa, että REIT- tyyppiset 

kiinteistörahastot nähdään edelleen tärkeinä nimenomaan Suomen pääoma- ja 

kiinteistömarkkinoiden kehittämisen kannalta. Aiemmissa kyselyissä tärkeinä 

kiinteistörahastojen avulla saavutettavina nähdyt asiat, eli Suomen kiinteistömarkkinoiden 

likviditeetin lisääntyminen, kiinteistöinformaation kasvu, suurien kiinteistökohteiden 

jakaminen pienemmiksi yksiköiksi sekä kiinteistöjen  arviointikulttuurin 

ammattimaistuminen ja yhdenmukaistuminen ovat tapahtuneet viimeisen kymmenen 

vuoden aikana ilman kotimaisia kiinteistörahastoja, johtuen Suomen kiinteistömarkkinoilla 

olevasta voimakkaasta ulkomaisesta sijoituskysynnästä, jossa  tosin markkinaosapuolina 

ovat merkittävissä määrin  olleet ulkomaiset kiinteistörahastot. 

 

Tekemäni kyselytutkimus osoittaa, että Suomen pääoma- ja kiinteistömarkkinoille 

sijoittavien tahojen odotukset ja vaatimukset REIT rahastolta ovat pääosin vastaavat kuin 

aiemmassa vuonna 1996 tehdyssä asiantuntijakyselyssä. Rahastojen tulisi olla REIT mallin 

verotuskäytännön mukaisia, sekä tuottaa vakaata osinkotuottoa. Nyt tehdyssä kyselyssä 
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aiempiin haastattelututkimuksiin verrattuna oli selkeä näkemys siitä että yksityissijoittajille 

suunnattavat REIT -rahastot tulisivat olla alkuvaiheessa ainoastaan  asuntoihin sijoittavia 

rahastoja.  

 

Suomen kiinteistömarkkinoiden ja pääomamarkkinoiden yhtenäisyyden ja niiden 

kehityksen kannalta nähdään tärkeänä että Suomessa olisi jo kansainvälisesti tunnetut  ja 

käytössä olevat REIT-  kiinteistörahastomarkkinat. REIT -rahastojen avulla 

mahdollistetaan erityisesti myös Suomalaisten yksityissijoittajien osallistuminen 

institutionaalisten sijoittajien lisäksi epäsuorasti Suomalaisille kiinteistömarkkinoille. 

Pääasiassa institutionaalisille sijoittajille tarkoitetuissa  REIT- kiinteistörahastoissa voisi 

olla erilaisia strategioiltaan toimialojen ja velkapääoman suhteen eroavia rahastoja, jolloin 

niiden riski- / tuottosuhteissa olisi eroja rahastojen erilaisten strategioiden mukaisesti. 

Optimi asuntoihin sijoittavan REIT  kiinteistörahaston tulisi olla asiantuntijakyselyn 

näkemysten mukaisesti: 

 

• Listattu  ja osakeyhtiömuotoinen 

• Kiinteäpääomainen 

• REIT mallin mukainen verotuskäytäntö 

• Yksityishenkilöille suunnattu 

• Asuntoihin sijoittava 

• Rahaston minimikoko 200 miljardia euroa 

• Sijoitukset " riskittömiä" ja järkeviä 

• Rahaston velkaosuus enintään 60 prosenttia 

• Vakaa kassavirta 

• Likvidi 

 

Osuuspankin 1/2006 sijoittajabarometrin mukaan 73 prosenttia suomalaisista 

kotitalouksista ilmoitti säästävänsä varojaan. Sijoituskohteen valintakriteereistä sijoittajat 

näkivät tärkeimpänä  turvallisuuden (42 prosenttia vastaajista), toiseksi tärkein oli tuotto 

(28 prosenttia vastaajista) ja kolmanneksi tärkein asia oli sijoituksen rahaksi muuttamisen 

helppous (10 prosenttia vastaajista). Pörssiosakkeita käyttivät säästökohteina 25 prosenttia, 
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määräaikaistilejä 22 prosenttia, sijoitusrahastoja 20 prosenttia, vapaaehtoista 

eläkevakuutusta 18 prosenttia ja joukkovelkakirjalainoja 4 prosenttia säästäjistä. (OP 

sijoittajabarometri 2006).  REIT -mallinen kiinteistörahasto sisältää edellä mainittu 

sijoittajabarometrin mukaiset tärkeimmät sijoituksen ominaisuudet. REIT rahasto on 

suhteellisen turvallinen, tuo vakaata tuottoa ja on listattuna helppo muuttaa rahaksi., eli 

edellä mainittu "REIT -optimirahasto"  soveltuisi hyvin yksityishenkilöiden säästämis- ja 

sijoitusmuodoksi. 

 

Myös eri tyyppiset puplic private partnership- sekä infrastruktuurihankkeet nähtiin 

mielenkiintoisina kohteina, mikäli niitä olisi tarjolla REIT-rahastomuotoisena 

sijoituskohteena. Tälle kokonaisuudelle kyselytutkimuksen mukaan olisi markkinoilla 

kysyntää. Jatkotutkimuksena tulisi tarkemmin selvittää, voitaisiinko esimerkiksi jonkin tai 

joidenkin kaupunkien kiinteistöomaisuutta arvopaperistaa tai jopa perustaa kaupunkien 

yhteisesti hallinnoima REIT -rahasto kokonaisuus. Kyseisen rahaston tuomia lisäarvoa ja 

edullisuutta  pystyttäisiin siten vertailemaan suoraan kiinteistöomistamiseen verrattuna 

esimerkiksi  velkavipuhyötyjen osalta, jossa kaupungeilla voisi olla mahdollisuus lainoittaa 

kiinteistöhankintoja muita edullisemmin lainaehdoin. 

 

Oikeaan aikaan ja oikein perustetulla ja markkinoidulla REIT- kiinteistörahastolla olisi 

tutkielman mukaan mahdollisuus tulla sijoitusrahastojen muotoinen sijoituskohde, jossa 

sijoitusrahastojen pääomat ovat kasvaneet 15 vuodessa lähes tyhjästä nykyiseen 60 

miljardin euron kokoluokkaan. Pelkkään sijoitusrahastojenkin kokoluokkaan verrattuna  

kiinteistörahastoja voisi olla Suomessa  kiinteistösijoitusten 8-12 prosentin  osuudella 

kokonaissijoituksista laskettuna noin 5-7 miljardin euron arvosta, ja mikäli arvopaperistettu 

varallisuus olisi prosentin , voisi Suomen kiinteistö- ja infrastruktuurin kokonaisarvosta 

rahastoja olla tällöin noin 4 miljardin euron arvosta.  

 

Edellytyksenä REIT- malliselle kiinteistörahastolle on sen verovapaus jota Suomen 

kiinteistörahastoilla ei tällä hetkellä ole. EU pyrkii yhtiöverotuksessa jäsenvaltioiden 

välisen haitallisen verokilpailun estämiseen sekä pääomien vapaaseen liikkuvuuteen, ja 

EU:n verotusta koskevilla säännöillä varmistetaan, että EU:n alueella eri aloilla toimivia 
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yrityksiä verotetaan pääpiirtein samalla tavalla. Suomessa on vuoden 1989 

kokonaisverouudistuksesta seurattu kansainvälisen talouden, yritystoiminnan sekä 

kansainvälisen verotuksen toimintaympäristön muutoksia ja muutettu Suomen verotusta 

vastaamaan kansainvälistä käytäntöä sekä turvaamaan Suomen verojärjestelmän 

kansainvälinen kilpailukyky.  

 

Edellä mainituista asioista johtuen on myös Suomessa mahdollista saada tulevaisuudessa 

REIT- mallin kiinteistörahastolle verovapaus vastaavasti kuin muissa EU- maissa olevissa 

rahastoissa sen jälkeen, kun verovapauden puuttumisen nähdään aiheuttavan haittaa 

Suomen pääomamarkkinoiden toimivuudelle sekä kansainväliselle kilpailukyvylle, ja kun 

vastaavasti verovapauden nähdään tuovan hyötyä Suomen kiinteistöalan- ja 

kiinteistömarkkinoiden kansainväliselle kilpailukyvylle, ja turvaavan näin osaltaan Suomen 

taloudellista kasvua. 
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LIITE 1 Kiinteistörahastolainsäädännön ja kiinteistösijoitu sten verotuksen -kansainvälinen vertailu. (Valtionv arainministeriö, 2004)

Saksa Ranska Englanti Italia Hollanti Belgia Luxemburg USA Suomi

Kiinteistörahaston K+Y Y K+Y K+Y K+Y Y K+Y K+Y Y
oikeudellinen muoto

Sovellettava lain- Yhteissij. Erityis- Yhteissij. Yhteissij. Yhteissij. Erityis- Yhteissij. Erityis- Erityis-
säädäntötekniikka toiminta sääntely toiminta toiminta toiminta sääntely toiminta sääntely sääntely

Verokohtelu Yhteissij. Erityis- Yhteissij. Yhteissij. Yhteissij. Yhteissij. Yhteissij. Erityis- Yhtiö-
toiminta sääntely toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta sääntely verotus

Julkinen listaus Mahdol- Pakol- Mahdol- Pakol- Mahdol- Pakol- Mahdol- Mahdol- Pakol-
linen linen linen linen linen linen linen linen linen

Omistus- /osuuden- Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei max 50% Ei /5 perus-
omistaja rajoitukset säännelty säännelty säännelty säännelty säännelty säännelty säännelty 100 tamisessa
Rahastomuotoisia kiinteistörahastoja koskeva erityi ssääntely
Avoin pääoma Pakollinen Pakollinen Ei Mahdollinen Pakollinen Ei Ei mahd.
Suljettu pääoma Ei Ei Pakollinen Mahdollinen Ei Ei yhteisömuoto

Vieras pääoma Max. 10 % Ei rajoitettu Max 10 % Max. 60 % Max. 60 % Max. 50% Max. 50 % Ei rajoitet. Max 33,3%

Kiinteistötoiminnan 51-95 % Päätar- Ei Minimi Ei Päätar- Ei Minimi Päätar-
osuus koitus säännelty 66,60 % säännelty koitus säännelty 75 % koitus

Kiinteistökehitys Max. 20 % Max. 20 % Max. 50 % Max 10 % Ei sallittu Ei sallittu Ei säännelty sallittu Max. 20 %

Riskinhajautus Max.15 % Ei Max. 15-25 % Max 30 % Ei Max. 20 % Max. 20 % Ei Ei
/kiinteistö Säännelty / kiinteistö /kiinteistö säännelty /kiinteistö /kiinteistö säännelty Säännelty



Saksa Ranska Englanti Italia Hollanti Belgia Luxemburg USA Suomi
Voitonjaon sääntely:
Juokseva tulo Ei sään. 85 % Ei sään. Ei sään. 100 % 80 % Ei sään. 90 % Ei sään.
Luovutusvoitto " 50 % " " Ei sään. 0/100 % Ei sään. Ei Sään. Ei sään.
Ajoitus " Seuraava " " 8 kk verovuo- Vuosittain Ei sään. Vuosittain Ei sään.

verovuosi den päättym.
Kiinteistörahaston
toiminnan verokohtelu:
Verovapaa tulo Kaikki Kiinteistö- Luovutus- Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Ei

tulo voitot

Veronalainen tulo Ei Muu tulo Juokseva tulo Ei Ei Ei Ei Ei Kaikki

Jakamaton tulo Ei sään. Yhtiövero Ei säännelty Ei säännelty Ei säännelty Ei säännelty Ei säännelty Yhtiövero Ei säännelty

Varallisuusvero Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei / 4 % lisäv. Ei

Normaali n. 43 % 33,33 % 30 % 33 % 34,50 % 33 % 22 % n. 35 % 26 %
yhteisöverokanta

Kiinteistörahaston Verovapaa Verovapaa / 20 % Verovapaa 0 % Normaali Verovapaa Normaali Normaali
yhteisöverokanta normaali

Varainsiirtovero 3,50 % 4,80 % 1 - 4 % 7 % 6 % 5 - 12,5 % 6 % Paikallinen 1,6 - 4 %

Rahaston perusta-
misen verokohtelu:

Exit-vero Ei sovellu Huojennettu Ei sovellu Ei sovellu Normaali Huojennettu Ei sovellu Normaali Ei sovellu
tapaukseen 16,50 % tapaukseen tapaukseen 34,50 % 16,5 tapaukseen 15-38 % tapaukseen

Perustamisen Normaali Normaali Normaali Normaali tai Ei peritä Ei peritä Ei peritä Normaali Normaali / (Vap.



Saksa Ranska Englanti Italia Hollanti Belgia Luxemburg USA Suomi

Jaetun osingon
verokohtelu
(Kotimainen osakas):

Tulotyyppi: Osinko Osinko Osinko Osinko Osinko /luo- Osinko Osinko Osinko /luo- Osinko
vutusvoitto vutusvoitto

Verokohtelu Progressii- Progressii- 0 % tai 22,5 % 12,5 % 1,2 % sijoituk- 15 % lähde- 0 % Progressiivi- 19,6 %
(Yksityishenkilö) vinen vinen (yhtiöverohyv) lähdevero sen arvosta vero nen 5 %, 15 %

Verokohtelu n. 43 % / huo- 33,33 % 30 % 33% (12,5 % 34,5 % (25 % 33 % (15 % 0 % 35 % Verovapaa
(Yhteisö) jennuksia lähdevero lähdevero lähdevero jos osingon-

hyvitetään hyvitetään) hyvitetään) saaja ei listattu

Jaetun osingon 0%/20%/30% 25 % / vero- Ei Ei pääsään- 25 % / vero- 15 % / vero- Ei 30%, 35%/ 28 % / vero-
verokohtelu verosopimus sopimus töisesti sopimus sopimus verosopimus sopimus
(Ulkomainen osakas)
Kiintestörahasto-
statuksen menettä-
misen vero- Rahastolain Voitonjako- Ei sovellu Ei sovellu Läpinäkyvyy- Ei sovellu Rahastolain Tulonmuutos/ Ei sovellu
seuraamukset: Syy määräyksien vaatimuksen tapaukseen tapaukseen den lain tapaukseen määräysten Varallisuus tapaukseen

rikkominen laiminlyönti rikkominen rikkominen testin hylky

Seuraus: Ei veroseu- Fiktiivisen Ei sovellu Ei sovellu Verovapau- Ei sovellu Verovapau- Verovapau- Ei sovellu
raamuksia tulon vero- tapaukseen tapaukseen den menetys tapaukseen den menetys den menetys tapaukseen

tus osak-
kaalta




