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1 JOHDANTO 

Kiinteistösijoitukset ovat merkittävä omaisuusluokka joukkovelkakirjalainojen, 

osakkeiden ja käteisen rahan rinnalla. Vaikka kiinteistösijoittamisen hyödyt 

tunnistetaan ja sen lisäarvo sijoitusportfoliolle yleisesti hyväksytään, 

ammattimaisesti toimivien sijoittajien allokaatiot kiinteistösijoituksiin jäävät usein 

kauas tutkimusten suosittamista allokaatioista. Tästä ristiriidasta nousee esiin 

kysymys, miksi etenkin institutionaalisten sijoittajien allokaatiot kiinteistösijoituksiin 

jäävät 3-10% tasolle, kun tutkimustulokset puoltavat jopa 15-50% osuuksia. 

Epäsuhtaa on pyritty selvittämään eri tavoin, mutta yhtä oikeaa vastausta on vaikea 

määrittää. 

Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana 

huomattavasti sekä kansainvälisesti, että myöhemmin myös Suomen osalta. 

Suomalaiset kiinteistösijoitusmarkkinat olivatkin vielä vuosituhannen alkuun saakka 

vahvasti kotimaisten institutionaalisten sijoittajien hallussa, mutta myöhemmin 

kiinteistösijoitusmarkkinat ovat monipuolistuneet ja kansainvälistyneet. 

Kandidaatintutkielma käsittelee kiinteistösijoitusten osuutta sijoitusportfoliossa. 

Tutkielman pääpaino on kiinteistösijoituskohteissa ja niiden ominaispiirteissä. 

Tutkielmassa esitellään kiinteistösijoittamisen ominaispiirteitä ja niiden merkitystä 

sijoitusportfoliolle. Kiinteistösijoittamista verrataan muihin olemassa oleviin 

sijoitusmuotoihin, joista esitellään joukkovelkakirjalainat ja osakkeet. Erilaisten 

sijoitusinstrumenttien esittely riittävässä laajuudessa on tärkeää, sillä 

kiinteistösijoitukset ovat vuorovaikutuksessa muiden sijoitusluokkien kanssa ja tämä 

vuorovaikutus on myös modernin portfolioteorian keskeisiä kysymyksiä. Tutkielman 

sijoitusnäkökulmana painottuu institutionaalisen sijoittajan sijoitusnäkökulma.  
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Tutkielman tavoitteena on esitellä kiinteistösijoitukset sijoituskohteena. Tutkielmassa 

esitellään kiinteistösijoittamisen ominaispiirteitä ja tuodaan esille 

kiinteistösijoittamista puoltavia tekijöitä. Tutkimuskysymykseksi nousee kaksi 

olennaista kysymystä. 

 Miksi kiinteistösijoitukset ovat tärkeä osa sijoitusportfoliota? 

 Miksi kiinteistösijoituksiin allokoidaan tavallisesti teoreettista optimia 

vähemmän? 

Tutkimuskysymyksiin pyritään esittämään vastauksia aikaisemman tutkimuksen 

avulla. Kiinteistösijoituksilla on useita ominaispiirteitä, jotka tukevat niiden asemaa 

osana hyvin hajautettua sijoitusportfoliota. Inflaatiolta suojautuminen on yksi 

yleisesti tunnustettu positiivinen tekijä, mutta myös huonot puolet kuten 

kaupankäyntikustannukset ja kiinteistösijoitusmarkkinoiden puutteellinen 

markkinainformaatio esitellään. 

Tutkimuksessa käydään läpi lisäksi sijoitustoiminnan peruslähtökohdat lähtien 

tuotto-odotuksesta ja riskin komponenteista. Lisäksi tutkielmassa esitellään 

sijoitusportfolion muodostamisen ja allokaation kannalta merkittävä portfolioteoria ja 

capital asset pricing- malli 

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, ja työhön kuuluu aikaisempaan tutkimukseen 

perehtyminen portfolioteorian osalta. Tutkimusaineistoon kuuluu portfolioteorian 

tutkimusta sen syntyajalta (Markowitz, 1952) sovellutusten kautta nykyaikaisempiin 

tutkimuksiin mm. Sharpe (1963) ja CAPM-malli. Tutkielmassa pyritään kuitenkin 

keskittymään lähinnä kiinteistösijoitusten hyötyihin ja haittoihin ja portfolioteorian 

analyysi ja hyödyntäminen liittyy tutkielmaan vain tarvittavalla painoarvolla, jotta 

kiinteistösijoituksia voidaan vertailla muihin sijoitusmalleihin. 

Tutkielman rakenne noudattaa kiinteistösijoittamisen esittelevälle kirjallisuudelle 

tyypillistä rakennetta. Toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään sijoittamisen 

teoreettista viitekehystä, modernia portfolioteoriaa ja sen kannalta olennaista CAPM-

mallia. Neljännessä luvussa esitellään tutkielmaan valitut sijoitusportfolion kannalta 

merkittävimmät sijoitusinstrumentit, keskittyen kiinteistösijoitusten esittelyyn. 
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Viides luku esittelee empiiristä tutkimusta kiinteistösijoitusten merkityksestä 

sijoitusportfoliolle. Lisäksi viides luku huomioi sijoittajatyypin vaikutuksen 

riskinsietokyvyn mukaan. Viimeisenä ennen johtopäätöksiä, viides luku käsittelee 

epäsuhtaa teoreettisen ja toteutuneen allokaation välillä kiinteistösijoitusten osalta. 
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2 PORTFOLIOSIJOITTAMISEN SUUNNITTELU 

Bodie, Kane ja Marcus (2014: 168) tunnistavat sijoittamisen suunnittelulle kaksi 

ydintehtävää: sijoituskohteiden ja markkinoiden analysointi sekä tehokkaan 

sijoitusportfolion muodostaminen. Sijoittamisessa selvitetään ensin sijoituskohteet, 

jotka ovat tuoton ja riskin suhteen kannattavia sijoituskohteita. Toinen tutkimuksen 

kohde on, kuinka suuri osa sijoitettavasta pääomasta näihin kohteisiin on kannattavaa 

sijoittaa. Tämä kaksiosainen ja muodollinen sijoituskohteiden ja markkinoiden 

analyysi on portfolioteorian ydin. Analyysi antaa perustellun tuloksen, kuinka 

sijoittajan tulee rakentaa mieltymystensä mukainen optimaalinen sijoitusportfolio. 

Eltonin ym. (2014: 42) mukaan sijoittajien ei pidä sijoittaa vain yhteen 

sijoituskohteeseen, vaan heillä on useasta sijoitusinstrumentista muodostuvia 

sijoitusportfolioita. Tärkeä asia sijoitusportfolion analyysissä verraten yksittäisiin 

sijoituskohteisiin on se, että sijoitusportfolion riski on monimutkaisempi, kuin yhden 

sijoituskohteen riskin analyysi. Sijoitusportfolion riskitason vaihteluihin vaikuttaa 

yksittäisten sijoituskohteiden tuottojen keskinäinen vaihtelu. Merkitystä on sillä, 

onko tuotto-odotusten vaihtelu samansuuntaista, vai tapahtuvatko muutokset 

toisistaan poikkeaviin suuntiin. 

2.1 Riskin komponentit 

Eltonin ym. (2014: 42) mukaan riski tarkoittaa sitä, että sijoittaja ei voi olettaa 

sijoituksella olevan vain yksi tietty tuotto-odotus. tuotto täytyy määrittää useiden eri 

tuotto-odotusten jakaumana ottaen huomioon niiden toteutumisen todennäköisyydet 

todennäköisyysjakauman avulla. Tuoton määrityksessä lähdetään oletuksesta, että 

tuotto voi vaihdella määrätyllä välillä eri tilanteissa ja eri tilanteiden toteutumisella 

on tietty oma todennäköisyys. Modernissa portfolioteoriassa eniten käytetty tuoton 

mittari on odotettu tuotto, joka saadaan laskemalla kaikkien potentiaalisten tuottojen 

keskiarvo. Riskin tärkein mittari nykyisen portfolioteorian mukaan on keskihajonta, 

joka kertoo tuoton keskimääräisen poikkeaman tuottojen odotusarvosta. 

Knüpferin ja Puttosen (2009: 144–145) mukaan modernissa rahoitusteoriassa 

sijoitusportfolion kokonaisriski määräytyy systemaattisen riskin ja epäsystemaattisen 
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riskin summana. Epäsystemaattinen riski on yrityskohtainen riski, joka syntyy 

sellaisista yrityskohtaisista tekijöistä, jotka eivät vaikuta osakemarkkinoihin muuten 

kuin yksittäisen sijoituksen tuottojen osalta. Tällainen riski voi olla esimerkiksi 

tärkeän asiakkaan konkurssi. Systemaattinen riski puolestaan on koko 

sijoitusmarkkinoihin liittyvä riski, joka vaikuttaa yhtäaikaisesti kaikkiin osakkeisiin. 

Systemaattiseen riskiin lukeutuu esimerkiksi inflaatio ja valuuttakurssien vaihtelut. 

Riskin komponentit on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Portfolion hajauttamisella 

pyritään minimoimaan epäsystemaattista riskiä, jolloin jäljelle jää vain sytemaattisen 

riskin osuus, jolta ei voi suojautua. Alla esitetty kuvaaja esittää epäsystemaattisen 

riskin laskua, joka saavutetaan sijoitusportfolion hajauttamisen avulla. 

Portfolioteorian mukaisesti sijoitusportfolion kokonaisriski laskee, kun siihen 

valitaan eri tavoin korreloivia sijoituksia. 

 

Kuvio1. Riskin komponentit. 

2.2 Sijoituksen tuotto-odotuksen ja riskin määrittäminen 

Tämän alaluvun kaavat ovat Eltonin ym. (2014: 44–46) esittämiä. Mikäli odotetut 

tuotot ovat yhtä todennäköisiä, odotettu tuotto saadaan kaavalla 
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Kaavassa iR  tarkoittaa sijoituskohteen i odotettua tuottoa. 
ijR  on sijoituskohteen i 

j:nnen tuoton arvo ja M  on sijoituskohteen i tuottovaihtoehtojen lukumäärä. Jos eri 

tuottojen todennäköisyydet eivät ole yhtäläisiä, niin sijoitusten odotettu tuotto 

saadaan painottamalla kaikkien tuottoskenaarioiden arvot niiden todennäköisyyksillä 

ja laskemalla arvot yhteen 

(2) 
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missä 
ijP  on sijoitusinstrumentti ij:n tuottoskenaarion todennäköisyys. 

Mattias Persson (2001: 2) toteaa keskiarvo-varianssi mallin olevan käytetyin 

modernin portfolioteorian analyysimalli, jonka avulla analysoidaan optimaalista 

riskin ja tuoton suhdetta sijoitusportfoliossa. keskiarvo-varianssi malli määrittelee 

riskin määrää tuottojen varianssien ja keskihajonnan avulla. Kaikkien 

tuottovaihtoehtojen ollessa yhtä todennäköisiä, varianssi lasketaan kaavalla 

(3) 
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i  on i:nnen sijoituskohteen varianssi. Jos tuottovaihtoehtojen 

todennäköisyydet poikkeavat toisistaan, lasketaan varianssi seuraavalla tavalla 

(4)  
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Varianssi on tulos, joka ilmoittaa kuinka suuria keskimäärin ovat toiseen potenssiin 

korotetut poikkeamat keskiarvosta. Koska varianssilla ei ole luontevaa 

mittayksikköä, riskin mittaamiseen käytetään tuoton keskihajontaa, eli volatiliteettia. 

Volatiliteetti on prosentuaalinen luku, jota on mielekkäämpi hyödyntää tuotto-

odotuksen suhteen. Keskihajonta saadaan ottamalla neliöjuuri varianssista: 
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(5) 2

1

22 )( iii      

Mitä pienempi keskihajonta on, sitä vähäriskisempi sijoituskohde on. Kun 

sijoitusportfolion keskihajonta ja riski on pieni, on sijoituksen tuotto suuremmalla 

todennäköisyydellä lähellä odotettua tuottoa. 
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3 MODERNI PORTFOLIOTEORIA JA CAPM-MALLI 

Kolmannessa kappaleessa tutkielma esittelee modernin portfolioteorian. Tämä 

rahoitusteoria perustuu Markowitzin (1952) kehittämään portfolioteoriaan, joka on 

CAPM-mallin yksinkertaistusten avulla käyttökelpoinen sijoitusportfolion 

rakentamisen analyysimalli. Kuten toisessa kappaleessa on esitetty, portfolioteorian 

ydin on sijoituspääoman hajauttamisesta saatava hyöty. Sijoitusinstrumenttien 

valinnassa oleellista on tuotto-odotus, varianssi ja lisäksi tuotto-odotuksen 

kovarianssi markkinaportfolion suhteen. 

3.1 Moderni portfolioteoria 

Ennen modernia portfolioteoriaa sijoituksen riskin analysoinnissa otettiin huomioon 

vain yksittäisten sijoitusten tuottovaatimus ja riski. Fabozzi ja Markowitz (2011: 45) 

toteaa portfolioteorian siirtäneen sijoituskohteiden analyysin käsittämään koko 

sijoitusportfolion tuoton ja riskin suhdetta. Markowitzin (1952) kehittämä 

portfolioteoria osoitti, että eri riskitason omaavista sijoituksista voi yhdistää 

sijoitusportfolion, jonka odotettu tuotto vastaa yksittäisten sijoitusten tuotto-

odotuksien summaa, mutta samalla saavutetaan madaltunut riskitaso verrattuna 

yksittäisten sijoituskohteiden riskien summaan. 

Fabozzi ja Markowitz (2011: 45) esittelee sijoitusportfolion muodostamisen teorian 

yhdessä capital asset pricing- mallin kanssa. Portfolioteoriaa ja CAPM-mallia 

hyödyntäen sijoittajat voivat rakentaa tehokkaasti hajautetun sijoitusportfolion, jossa 

he samaan aikaan maksimoivat tuotto-odotuksen alhaisimmalla mahdollisella riskin 

tasolla. Käyttämällä yhdessä aikaisempaa taloudellista informaatiota sekä sijoittajien 

tulevaisuuden tuotto-odotuksia, portfolion muodostamisessa pyritään määrittämään 

sijoitusportfolion odotettua tuottoa eri riskitasoilla. Lopuksi päädytään optimaalisen 

portfolion valintaan. 

3.2 Capital Asset Pricing – malli 

CAPM-malli on malli, jonka mukaan yrityskohtaisen beeta-kertoimen avulla voidaan 

määrittää yksittäisen sijoituksen tuoton heilahtelun herkkyyttä suhteessa 
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markkinaportfolion tuotto-odotukseen. CAPM-mallin lähtöoletuksena on, että mitä 

suurempi riski, sitä suurempi tuotto. CAPM-mallia kehitti toisistaan riippumatta 

samanaikaisesti Mossin, Lintner sekä Sharpe (1963). Elton ym. (2014: 291) esittelee 

CAPM-mallin lähtöoletuksia. Lähtöoletusten ydin on se, että sijoitusmarkkinoiden 

toimijoilla on homogeeniset odotukset. Kaikki sijoittajat tekevät sijoituspäätökset 

saman informaation vallitessa, sekä kaikilla sijoittajilla on samat odotukset tuoton 

odotusarvon, keskihajonnan sekä osakkeiden välisten kovarianssien osalta. Kaikki 

portfolion sijoituspäätökset tehdään siis tuoton odotusarvon ja keskihajonnan 

perusteella portfolioteorian mukaisesti. 

CAPM-mallissa epäsystemaattista riskiä kuvataan yrityskohtaisella beeta-

kertoimella, joka kuvaa yksittäisen sijoituskohteen riskiä suhteessa koko 

markkinaportfolion riskiin. Koko osakemarkkinoiden kaikkien osakkeiden, eli 

markkinaportfolion beeta-arvo on yksi. Yli yhden olevat beeta-arvot kertovat 

sijoituskohteen olevan koko sijoitusmarkkinoiden keskiarvoa alttiimpia tuoton 

vaihtelulle. Vastaavasti alle yhden jäävät beeta-arvot puolestaan kertovat, että 

sijoituskohde on sijoitusmarkkinoiden keskiarvoa vähemmän alttiimpi markkinoiden 

muutoksille. Sijoituskohteen beeta-kerroin kertoo siis yksittäisen sijoituksen tuoton 

vaihtelun herkkyydestä suhteutettuna koko sijoitusmarkkinoiden tuottoon. Beeta 

esitetään Eltonin ym. (2014: 297) mukaan seuraavasti 

(6) 
2

M

iM
i




    

Kaavassa iM  on sijoituskohteen ja markkinaportfolion välinen kovarianssi ja 2

M  

on markkinaportfolion varianssi. 

Niskanen ja Niskanen (2013: 193) toteavat, että CAPM–mallin ja sijoitusportfolion 

analyysissä yksittäisen sijoituksen kannalta relevanttia ei ole tuoton keskihajonta, 

vaan se millainen vaikutus sijoituksen volatiliteetilla on koko sijoitusportfolion 

keskihajontaan. Hyvin hajautettu sijoitusportfolio minimoi epäsystemaattisen riskin, 

jolloin jäljelle jäävä riski on koko sijoitusmarkkinoita koskevaa systemaattista riskiä. 
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CAPM–mallissa tuottovaatimus on riippuvainen ainoastaan sijoituksen 

epäsystemaattisen riskin tasosta. Näin ollen sijoittaja ei saa tuottoa systemaattisen 

riskin kantamisesta, vaan tuotto-odotus määräytyy beeta-kertoimen suhteessa. 

CAPM–mallin yhtälö esitetään Eltonin ym. mukaan seuraavasti 

(7)  FMiFi RRERRE  )()(   

Lausekkeesta voidaan lukea sijoituskohteen tuotto-odotuksen muodostuvan kahdesta 

komponentista, jotka ovat 1) riskittömän sijoituksen tuotto FR  sekä 2) riskipreemio, 

joka puolestaan riippuu a) markkinatuoton ja riskittömän tuoton erotuksesta 

 FM RRE )(  ja b) sijoituskohteen systemaattista riskiä kuvaavasta beeta-arvosta i . 

CAPM–mallin tuloksena saadaan siis epäsystemaattisen riskin huomioon ottava 

diskonttauskorkokanta, jonka käyttö on mahdollista esimerkiksi osinkojen 

diskonttaukseen perustuvissa osakkeen arvonmääritysmalleissa. 
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4 SIJOITUSINSTRUMENTIT 

Nikkisen, Rothoviuksen ja Sahlströmin (2002: 11) mukaan sijoitusinstrumentit on 

luokiteltavissa usealla eri tavalla. Sijoituskohteet voidaan luokitella esimerkiksi 

maturiteetin mukaan. Yksi vaihtoehto on tehdä luokittelu siten, että luokkien sisällä 

sijoitusinstrumenttien arvonmääritys voidaan tehdä mielekkäästi samoilla 

arvonmääritysmenetelmillä. Käytännössä sijoitusinstrumentit luokitellaankin usein 

vieraan pääoman instrumentteihin eli velkakirjoihin, oman pääoman 

instrumentteihin, eli osakkeisiin ja johdannaisiin. Mikäli luokittelu tehdään 

voimassaoloajan, eli maturiteetin mukaan, sijoitusinstrumentit jaotellaan tyypillisesti 

yli vuoden vaikutusajan pääomamarkkinainstrumentteihin ja vaikutusajaltaan alle 

vuoden rahamarkkinainstrumentteihin.  

Bodie ym. (2014: 28) jaotteleekin rahoitusmarkkinat rahamarkkinoihin ja 

pääomamarkkinoihin. Rahamarkkinainstrumentit sisältävät lyhytaikaisia, 

vähäriskisiä ja jälkimarkkinakelpoisia rahoitusvälineitä. Pääomamarkkinat 

puolestaan sisältävät maturiteetiltaan pidempiaikaisia ja suuremmalla riskillä olevia 

sijoitusinstrumentteja. Pääomamarkkinoilla on tarjolla paljon laajemmin toisistaan 

poikkeavia sijoituskohteita rahamarkkinainstrumentteihin nähden. Bodie ym. 

jakaakin pääomamarkkinat edelleen neljään osaan: Pitkäaikaiset 

joukkovelkakirjalainat, osakemarkkinat sekä optioiden ja futuurien 

johdannaismarkkinat. 

Edellä kuvattiin jaottelua eri sijoitushyödykkeiden kesken. Jaottelu ei kuitenkaan 

ottanut huomioon erilaisia reaali-investointeja. Nikkinen ym. (2002: 9) toteavat, että 

erilaiset finanssi-investoinnit lisäävät yhteiskunnan hyvinvointia epäsuorasti reaali-

investointien kautta. Reaali-investointeja ovat esimerkiksi sijoitukset maa-alueisiin 

tai kiinteistöihin. Tässä tutkielmassa esitellään eri sijoitusinstrumenttien 

ominaispiirteitä ja eroavaisuuksia sekä niiden vaikutuksia sijoittajan 

sijoitusportfolion riskisyyteen ja tuotto-odotukseen. Tutkielmassa käytössä olevat 

sijoitushyödykkeet rajataan selkeyden vuoksi joukkovelkakirjoihin, osakkeisiin sekä 

kiinteistösijoituksiin. Näin saadaan huomioitua sijoitusportfolion muodostuksessa 

sekä eri riskitason omaavia finanssi-investointeja, että ominaispiirteiltään erilaisia 

reaali-investointeja. 
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4.1 Joukkovelkakirjat sijoituskohteena 

Joukkovelkakirjamarkkinat koostuvat pitkäaikaisista, yli vuoden maturiteetin 

omaavista velkainstrumenteista. Joukkovelkakirjamarkkinoilla on tarjolla 

esimerkiksi valtionvelkakirjoja, joiden riskitaso on verrattain matala, sekä yritysten 

liikkeelle laskemia velkakirjoja, joilla on usein korkeampi riskitaso. 

Joukkovelkakirjalainat antavat velkakirjan haltijalle usein kiinteän tulovirran, kun 

velkakirjan liikkeellelaskija maksaa sijoittajalle sovituin väliajoin ennalta määritellyn 

kuponkikoron. (Bodie ym. 2014: 34–35.) 

Kuponkikoron lisäksi velkakirjan liikkeellelaskija maksaa lainanantajalle 

pääomanpalautuksen velkakirjan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjat ovat vieraan 

pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja. Joukkovelkakirjalainoissa kokonaislaina on 

jaettu useaan osaan, jolloin sijoittaja voi osallistua lainan merkintään pienelläkin 

pääomalla. (Nikkinen ym. 2002: 11–12.) 

Joukkovelkakirjat ovat likviditeetiltään hyviä sijoituskohteita. 

Jälkimarkkinakelpoisuus toteutuu, kun sijoittaja voi myydä joukkovelkakirjalainan 

toiselle sijoittajalle laina-ajan aikana. Tällöin joukkovelkakirjan hinta määräytyy 

vallitsevan markkinakorkotason mukaan. (Niskanen ja Niskanen 2013: 29.) 

Niskasen ja Niskasen (2013: 103–109) mukaan joukkovelkakirjan lainaehdoissa 

määritellään laina-aika, eli maturiteetti. Laina-aika määrittelee milloin maksetaan 

viimeinen korko sekä pääoman palautus. Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi 

tarkoittaa sijoitushetkellä lainasta maksettavaa hintaa. Emissiokurssi on tyypillisesti 

vaihtuva ja se muuttuu jäljellä olevan laina-ajan muuttuessa. Joukkovelkakirjalainan 

hinta lähestyy sen nimellisarvoa laina-ajan kuluessa. Maturiteettihetkellä hinta on 

nimellisarvon suuruinen, sillä lainalta ei odoteta enää tulevaisuuden kassavirtoja. 

Nikkinen ym. (2002: 94–97) toteaa myös joukkolainasijoitusten sisältävän useita eri 

riskejä. Vaikka joukkovelkakirjalainoja pidetäänkin yleisesti riskittöminä 

sijoituskohteina, niihinkin liittyy seuraavia riskejä. Luottoriski on liikkeellelaskijan 

maksukykyyn liittyvä riski, joka määrittää, kuinka todennäköisesti velkakirjan 

liikkeellelaskija ei kykene suoriutumaan velkakirjan määrittämistä 
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takaisinmaksuvelvoitteista. Toinen velkakirjoihin liittyvä riski on korkoriski, eli 

hintariski, joka johtuu sijoittajien tuottovaatimuksen aiheuttamasta velkakirjan 

markkinahinnan muutoksesta. Joukkovelkakirjalainoissa sijoittajan 

tuottovaatimuksen, eli diskonttauskoron noustessa velkakirjan arvo laskee ja 

vaihtoehtoiset sijoitusmuodot ovat tällöin houkuttelevampia. Yleisen korkotason 

nousu aiheuttaa velkakirjojen tuotossa laskun. Kolmas velkakirjoihin liittyvä riski on 

likviditeettiriski, joka tarkoittaa sitä, kuinka helposti velkakirja on myytävissä 

jälkimarkkinoille kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi velkakirjoihin liittyy 

uudelleensijoitusriski, mikä tarkoittaa riskiä, että velkakirjan korkomaksuja ja 

pääomanpalautusta, jotka liikkeellelaskija maksaa ennen eräpäivää, ei olekaan 

mahdollista sijoittaa uudelleen samalla tuotolla, kuin mitä tuotto-odotus oli 

hankintahetkellä. 

4.2 Osakkeet sijoituskohteena 

Osakkeet ovat oman pääoman ehtoista rahoitusta, johon ei kuulu 

takaisinmaksuvelvoitetta, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu yrityksen omistajien 

kesken. Hankkiakseen oman pääoman ehtoista rahoitusta osakkeita myymällä, 

yrityksen täytyy olla julkinen osakeyhtiö. Uutta osakepääomaa osakeyhtiö hankkii 

suorittamalla uusmerkintäannin joko listautumisantina tai listautumisen jälkeisenä 

osakeantina. Listautumisannin tapauksessa osakeyhtiö myy ensimmäistä kertaa 

osakkeitaan sijoittajille ja annin jälkeen yhtiö noteerataan pörssissä. Osakeannit 

toteutetaan niihin erikoistuneiden investointipankkien välityksellä. Käytännössä 

pyritään osakeannin ylimerkintään, jolloin kaikki osakkeet saadaan kaupattua, mutta 

kaikki merkitsijät eivät saa haluamaansa määrää osakkeita. (Niskanen ja Niskanen 

2013: 25–27.) 

Bodien ym. (2014: 41–42) toteaa, että osakkeet osoittavat omistusoikeuksien 

osuuksia yrityksissä. Tyypillisesti jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajan 

äänestämään osakkeelle määrätyllä painoarvolla yrityksen vuosikokouksissa 

päätettävistä asioista. Osakkeiden äänioikeus voi olla myös eriarvoinen eri 

osakesarjoilla. Lisäksi osake voi olla myös äänioikeudeton, jolloin osakkeen hinta on 

matalampi. Osake oikeuttaa omistajan osuuteen yrityksen omistajilleen jakamasta 

tuotosta. Osakeyhtiötä johtaa yrityksen hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat 
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äänestämällä. Yrityksen hallitus puolestaan valitsee yhtiökokouksessa yritysjohdon, 

joka vastaa yrityksen päivittäisestä johtamisesta. 

Suurten yritysten osakkeilla on usein tehokkaat markkinat yhdessä tai useammassa 

pörssissä. Tällöin yrityksen osakkeita voi vapaasti ostaa ja myydä osakemarkkinoilla. 

Suurin osa osakeyhtiöistä ei kuitenkaan ole listautuneina pörssiyhtiöitä, jolloin 

osakkeet eivät välttämättä ole julkisesti saatavilla. 

Nikkisen ym. (2002: 12) mukaan osakkeiden erityspiirteisiin kuuluu esimerkiksi sen 

maturiteetti suhteessa muihin rahoitusinstrumentteihin. Osakkeiden maturiteetti on 

periaatteessa ikuinen, sillä sijoitettua summaa ei makseta takaisin kuin 

poikkeustilanteissa, kuten lopetettaessa yritys. Osakkeet eroavat esimerkiksi 

velkakirjoihin verrattuna tuoton määrityksen suhteen; koska osakkeesta saatavia 

kassavirtoja ei tiedetä varmasti, arvonmääritysmallit perustuvat ennustettuihin tuotto-

odotuksiin. Yrityksen täytyy suoriutua ensiksi vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

velvoitteista ja vasta tämän jälkeen jäljelle jäävä tuotto on maksettavissa 

osakkeenomistajille. Jäljelle jäävän osuuden vaihtelusta johtuen osakkeenomistajille 

jaettavissa oleva tuotto vaihtelee voimakkaasti yrityksen tuloksen muuttuessa. 

Osakkeen arvonmääritykseen on olemassa useita eri malleja, analyyseja ja 

tunnuslukuja. Niskanen ja Niskanen (2013: 128) toteaa osakkeiden arvonmäärityksen 

perustan olevan aina sijoittajan investoinnista odottamat tulevaisuuden kassavirrat. 

Sijoittajan yrityksestä saamat tulevaisuuden kassavirrat muodostuvat yrityksen 

tulevaisuudessa maksamista osingoista, joten osakkeen arvonmääritys voidaan 

toteuttaa tulevien osinkosaamisten nykyarvona. Tämän yksinkertaisen osakkeen 

arvonmääritysmallin mukaan osakkeen arvo määräytyy seuraavasti 
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jossa 0P  on osakkeen nykyarvo, tD  on odotettu osinko vuonna t ja r  on oman 

pääoman odotettu tuotto. 
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Nikkinen ym. (2002) toteaa, että osakkeen arvonmääritysmalleissa 

tuottovaatimuksen määrittely on yhtäläinen. Arvonmääritysmallit poikkeavat 

toisistaan siinä, mitä sijoittajalle kuuluvaa kassavirtaa tai tulosarvoa mallissa 

käytetään. Osakkeen arvonmäärityksessä voidaan käyttää esimerkiksi juuri saatavien 

osinkojen nettonykyarvoa, tai tarkasteltavaksi kassavirraksi voidaan valita vaikka 

yrityksen vapaan kassavirran määrä, joka olisi periaatteessa jaettavissa 

osakkeenomistajien kesken.  

Osinkoperusteinen arvonmääritysmalli on teoriassa paras tapa osakkeen 

arvonmääritykseen, sillä osingot ovat todellisuudessa ainoa kassavirta mitä sijoittajat 

saavat yrityksestä. Tämän mallin laskukaava on esitelty ylempänä. Edellinen malli 

olettaa osinkojen määrän vakioksi. Jos kuitenkin tehdään oletus osinkojen tasaisesta 

kasvusta, kaava esitetään Nikkisen ym. (2002: 150) mukaan seuraavasti: 

(9) 
gr

D
P


 1

0  

Erona edelliseen malliin, tässä Gordonin mallina tunnetussa mallissa, nimittäjässä 

huomioidaan oman pääoman tuottovaatimuksen lisäksi osinkojen oletettu 

kasvuvauhti g. 

Vaikka osinkoperusteinen osakkeen arvonmääritysmalli on teoreettisilta 

lähtökohdiltaan hyvä sen perustuessa sijoittajan saamiin kassavirtoihin, mallin 

käyttäminen on usein hankalaa. Osinkoperusteisen arvonmäärityksen ongelmiin 

kuuluu esimerkiksi se, että eri yrityksillä on toisistaan poikkeavia 

osingonjakokäytäntöjä. Lisäksi osinkojen arvioiminen pitkälle tulevaisuuteen on 

erittäin vaikeaa. Osinkoperusteista mallia käytetään vähemmän myös sen takia, että 

osakkeen arvonmäärityksessä analyytikot pyrkivät ennustamaan yrityksen voittoja 

osinkojen kehityksen sijaan. (Nikkinen ym. 151–152.) 
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Bodien ym. (2014: 593–594) mukaan sijoittajalle kertyvä osakkeen tuotto koostuu 

osinkojen lisäksi osakkeen arvonnoususta. Osakkeen arvonnousun huomioiva 

osakkeen arvonmääritysmallin laskentakaava saadaan seuraavalla tavalla: 
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jossa )(rE  on osakkeen odotettu tuotto, Div  on saadut osingot, 1P  on osakkeen 

hinta myyntihetkellä ja 0P  on osakkeen hinta oston hetkellä. 

4.3 Kiinteistöt sijoituskohteena 

Hoeslin ja MacGregorin (2000: 18) mukaan kolmas perinteinen sijoitusluokka on 

kiinteistösijoitukset. Kiinteistösijoitukset eroavat merkittävästi osakesijoituksista ja 

joukkovelkakirjalainoista sijoituskohteena. Erot selittyvät pitkälti sillä, että toisin 

kuin osakkeet ja joukkovelkakirjat, kiinteistösijoitukset sisältävät konkreettisen 

kiinteistön ostamisen. Suoran kiinteistösijoituksen tapauksessa sijoittaja saa sijoitusta 

vastaan omistusoikeuden tai osuuden kiinteistöön tai maa-alaan. Tutkielman 

ulkopuolelle jää epäsuora kiinteistösijoittaminen, joka sisältää kiinteistöihin 

sijoittamisen erilaisten kiinteistösijoitusrahastojen kautta. 

Puttonen ja Kivisaari (1997: 165–166) toteavat kiinteistösijoittamisen olevan tärkeä 

sijoitusmuoto muiden sijoitusmuotojen rinnalla. Kiinteistöihin on sijoitettuna suuri 

osa kansallisvarallisuudesta ja lisäksi suurin osa kansalaisista sijoittaa tietoisesti tai 

tiedostamattaan suuren osan tuloistaan asumiseen. Kiinteistösijoittamista on 

perinteisesti pidetty vakaana ja suhteellisen turvallisena sijoitustoimintana, koska 

vuokratuottojen rahavirtaa voidaan pitää vakaina ja ennustettavina suhteessa 

esimerkiksi osinkotuloihin ja lisäksi, kiinteistösijoittaminen tarjoaa hyvän suojan 

inflaatiota vastaan. 

Puttosen ja Kivisaaren (1997: 168) mukaan huolimatta kiinteistösijoitusten 

ominaispiirteistä, sijoituksen tuotto muodostuu samalla periaatteella, kuin osakkeen 

tapauksessa. Kiinteistösijoituksen tuotto muodostuu kahdesta komponentista: 
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kiinteistön arvonnoususta, joka vastaa osakkeen arvonnousua ja toisaalta 

vuokralaisen kiinteistöstä maksamista vuokratuloista, joiden voidaan ajatella 

vastaavan osinkojen rahavirtaa. Kiinteistösijoituksen tuotto-odotusta määritettäessä 

tulee myös huomioida mahdolliset arvonalenemiset tai kiinteistön vaatimat 

investoinnit kuten korjauskulut. 

4.3.1 Kiinteistösijoituksen ominaispiirteitä 

Hoesli ja MacGregor (2000: 19–23) esittelevät kiinteistösijoittamiseen vaikuttavia 

kiinteistöille ominaisia erityispiirteitä. Ensimmäisenä he mainitsevat kiinteistöjen 

heterogeenisyyden ja kiinteän sijainnin. Toisinkuin yhtiön osakkeet, jotka ovat 

identtisiä, jokainen kiinteistö on yksilöllinen esimerkiksi sijainnin, kokonsa tai ikänsä 

vuoksi. Kiinteistön sijainnilla on erityisen suuri vaikutus kiinteistösijoituksen arvoon. 

Esimerkiksi alueen arvostus ja infrastruktuuri vaikuttavat suoraan kiinteistön arvoon. 

Kiinteistön sijainti saattaa vaikuttaa kiinteistön arvoon siten, että ostajat ovat valmiita 

maksamaan ylihintaa rationaalisen arvonmäärityksen päälle vain psykologisten 

tekijöiden vuoksi, jonka Hoesli ja MacGregor mainitsevat toisena erityispiirteenä. 

Esimerkiksi arvoalueella sijaitseva kiinteistön myyntihinta voi ylittää rationaalisesti 

perusteltavissa olevan myyntihinnan. Kolmas ominaispiirre kiinteistösijoituksille on 

suuret yksikköhinnat. Osakemarkkinoille voi osallistua pienelläkin panoksella, mutta 

suora kiinteistösijoitus vaatii usein satojen tuhansien eurojen investoinnin. Suurten 

yksikköhintojen takia kiinteistösijoitusmarkkinoille on neljäntenä piirteenä 

tavanomaista lainaaminen ja kiinteistösijoitusten rahoittaminen lainarahalla. 

Viides kiinteistösijoituksille tyypillinen ominaispiirre on suhteellisen pitkä pitoaika. 

Maa-alueita voidaan yleisesti pitää muuttumattomina ja rakennuksillakin on yleensä 

pitkä taloudellinen pitoaika, joten kiinteistösijoituksia pidetään yleensä pitkäaikaisina 

sijoituksina. Kuudes Hoeslin ja MacGregorin yksilöimä ominaispiirre on 

omistusoikeuden tuoma vastuu hallinnoinnista ja johtamisesta. Esimerkiksi 

joukkovelkakirjalaina voidaan nähdä passiivisena sijoituksena joka ei edellytä 

päätöksiin osallistumista tai johtamista. Myös osakesijoitukset ovat usein samalla 

tavoin passiivisia sijoituksia huolimatta yhtiökokouksen äänioikeudesta. 

Kiinteistösijoitukseen puolestaan liittyy vastuu kiinteistön huollosta, hallinnoinnista 

ja muista velvoitteista. Kiinteistösijoituksen ominaispiirteisiin kuuluu seitsemäntenä 
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kiinteistökehityksen mahdollisuus sekä se, että uuden kiinteistösijoituksen luominen 

on mahdollista. Toisin kuin muilla markkinoilla, sijoittaja voi luoda uuden 

kiinteistösijoituskohteen rakennuttamalla sellaisen. Olemassa olevan kiinteistön 

kehitys taas luo mahdollisuuden muokata kiinteistösijoitusta halutun mukaiseksi ja 

esimerkiksi kysyntää vastaavaksi. 

Yksi selkeimmistä eroavaisuuksista kiinteistösijoituksilla verrattaessa muihin 

sijoitusmarkkinoihin on kahdeksantena piirteenä arvon aleneminen. 

Kiinteistösijoituksen arvo heikkenee ajan kuluessa ensinnäkin kiinteistön rakenteiden 

ja niiden kulumisen myötä. Lisäksi arvon alenemiseen vaikuttaa esimerkiksi 

rakennustekniikan kehitys ja uusiutuvat vaatimukset. Yhdeksäs ominaispiirre 

kiinteistösijoituksessa liittyy sääntelyyn ja määräyksiin joilla eri valtiot vaikuttavat 

kiinteistömarkkinoihin. Esimerkiksi kiinteistöjen pysyvyyden ja suuren taloudellisen 

merkityksen vuoksi eri valtiot sääntelevät kiinteistömarkkinoita esimerkiksi 

kaavoituspäätösten tai veroseuraamusten kautta.  

Kymmenes Hoeslin ja MacGregorin esittämä ominaispiirre liittyy 

hinnanmääritykseen. osakemarkkinoilla hinta määräytyy verrattain tehokkailla 

markkinoilla kysynnän ja tarjonnan suhteessa. Kiinteistösijoituksessa markkinat ovat 

erikokoiset ja esimerkiksi epäsymmetrinen informaatio saattaa vaikuttaa kauppaan 

myyjän tuntiessa sijoituskohteen paremmin. Kiinteistösijoitusmarkkinat eivät ole 

keskittyneet yhteen markkinapaikkaan ja transaktioiden määrä on verrattain matala. 

Koska kiinteistökauppojen osto- ja myyntihinnat eivät ole julkista tietoa, myös se 

vaikeuttaa hinnanmääritystä. Likviditeetti on kiinteistösijoitusten yhdestoista 

ominaispiirre. Kiinteistösijoitukset ovat sijoituskohteena huomattavasti 

epälikvidimpi suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin. Esimerkiksi 

kaupankäyntikustannukset ja myyntiaika ovat huomattavasti korkeampia 

kiinteistösijoitusten osalta. Kahdestoista ja viimeinen Hoeslin ja MacGregorin 

esittämä kiinteistösijoitusten ominaispiirre on sijoituskohteiden ryhmittely. Kun 

joukkovelkakirjat voidaan ryhmitellä liikkeellelaskijan mukaan ja osakkeet 

esimerkiksi yrityksen tai toimialan mukaan, kiinteistösijoitukset ryhmitellään 

tyypillisesti joko käyttötarkoituksen tai sijainnin mukaan. Eri kiinteistöryhmiä on 

esimerkiksi toimisto, tuotanto, asunto tai myymälätilat. 
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4.3.2 Kiinteistösijoittamisen riskit 

Kiinteistösijoittamiseen vaikuttavat riskit ja niiden jaottelu on tässä alaluvussa 

käsitelty Kaiserin ja Claytonin (2008) mukaan.  

Kaiserin ja Claytonin mukaan sijoitusmarkkinoilla ei vielä ole täydellistä ymmärrystä 

kiinteistösijoittamiseen liittyvästä riskistä, sen komponenteista ja riskin 

määrittämisestä. Esimerkiksi vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ja siitä johtunut 

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden hintojen romahdus ovat osoitus, että riskien 

hallinta rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla ei ole täydellistä. Kun riskejä ja ongelmia 

esiintyy enemmän, riskien hallinta nousee tärkeämmäksi tekijäksi kuin tuoton 

tavoittelu institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. 

Riski on moniulotteinen käsite, jonka määrittämisessä tulee huomioida useita eri 

tekijöitä. Kaiser ja Clayton jakaa kiinteistösijoittamisen riskit kolmeen 

komponenttiin, jotka ovat alfa, beeta ja gamma. Alpha ryhmään kuuluu riskit, jotka 

liittyvät kiinteistösijoittajan omaan toimintaan tuoton tavoittelussa, esimerkiksi 

kiinteistökohteiden valinta ja rahoituksen strategia. Beeta riskeihin lukeutuu riskit, 

jotka liittyvät laajemmin koko kiinteistösijoitusmarkkinoihin. Näihin liittyy 

esimerkiksi inflaatio ja korkoriski. Gamma riskit liittyvät kiinteistösijoittajan omaan 

aktiiviseen rooliin arvon tuottajana. Kiinteistösijoittaja voi esimerkiksi erilaisin 

toimenpitein vahvistaa tai varmistaa kiinteistösijoituksista saatavia kassavirtoja. 

Alpha riskit 

Alpha riskeihin kuuluu sijoittajan sijoitusportfolion muodostukseen liittyviä riskejä. 

Yksi näistä on kiinteistölajeihin liittyvä allokaatio. Sijoittajan kannattaa valita 

sijoitusportfolioon erilaisia kiinteistötyyppejä, kuten toimistoja, asuntoja, 

tuotantotiloja ja myymälöitä. Lisäksi kiinteistön sijainnilla on vaikutusta odotettuun 

tuottoon ja riskiin. Suurten kaupunkien keskustan alueen kiinteistöt ovat usein tuoton 

suhteen varmin sijoituskohde. Kaiser ja Clayton lukevat alpha riskeihin 

institutionaalisen sijoittajan kohdalla myös yritykseen liittyvän riskin. Esimerkiksi 

sijoituksista vastaavan henkilöstön ja johdon strategian muutokset voivat vaikuttaa 

kiinteistösijoittamisen allokaatioon ja odotettuun tuottoon. Uudelleensijoittamisen 
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riski puolestaan liittyy siihen, että kiinteistön myynnin jälkeen on olemassa riski, että 

uudesta sijoituskohteesta ei saadakaan samaa tai parempaa tuottoa suhteessa riskiin. 

Beeta riskit 

Beeta riskien ryhmään kuuluu laajemmin kiinteistösijoitusmarkkinoihin liittyviä 

riskejä. Riskit eivät siis ole yksittäiseen sijoituskohteeseen vaikuttavia tekijöitä, vaan 

koko kiinteistösijoitusmarkkinoihin liittyviä trendejä tai muuttujia. Beeta riskeihin 

lukeutuu esimerkiksi rahamarkkinoiden syklit. Kiinteistösijoittamiselle on tyypillistä 

lainarahalla toimiminen. Tämä johtuu paitsi kiinteistömarkkinoiden suurista 

yksikköhinnoista, myös velan vipuvaikutuksen hyödyntämisestä. Alhaisen 

korkotason tilanteessa lainarahan velan vipuvaikutus on hyvä ja useammat 

velkarahalla rahoitetut kiinteistösijoitukset ovat kannattavia, mutta rahamarkkinoiden 

korkotason noustessa yhä harvemmasta kiinteistösijoituksesta saadaan odotettua 

tuottoa. Beeta riskien ryhmään lukeutuu lisäksi riski odottamattomasta inflaatiosta ja 

toisaalta kiinteistömarkkinoiden syklit.  

Gamma riskit 

Gamma riskit liittyvät kiinteistösijoittajan omiin resursseihin tuottaa arvoa 

kiinteistösijoituksille. Kaiserin (2005) mukaan kiinteistösijoittajan aktiivisella 

toiminnalla voidaan vaikuttaa kiinteistösijoituksen riskiin ja toisaalta ylittää koko 

kiinteistösijoitusmarkkinoiden tuottoaste oman sijoitusportfolion osalta. Kaiser 

huomauttaa, että toisin kuin tyypillisesti suurten pörssiyritysten osakkeisiin 

sijoitettaessa, kiinteistösijoituksen tapauksessa sijoittaja saa määräysvallan 

sijoituskohteeseen liittyvissä asioissa. Kiinteistösijoittaja voi esimerkiksi vaikuttaa 

kiinteistön huollosta ja hallinnasta vastaavaan henkilöstöön tai yritykseen, kehittää 

kiinteistöä esimerkiksi kiinteistötekniikan osalta tai uudelleenneuvotella 

vuokrasopimuksia. Näillä aktiivisilla toimenpiteillä kiinteistösijoitukselle on 

mahdollista tuoda lisäarvoa. Vastaavasti huonoilla toimenpiteillä 

kiinteistösijoittajalla on riski arvon alenemiseen. 
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5 KIINTEISTÖSIJOITUSTEN MERKITYS SIJOITUSPORTFOLIOSSA 

Chun, Sa-Aadun ja Shillingin (2004) mukaan useat tutkimukset osoittavat, että 

institutionaaliset sijoittajat allokoivat huomattavasti pienemmän osuuden 

sijoituksistaan kiinteistösijoituksiin, kuin mitä teoreettisesti tutkimusten valossa olisi 

suositeltavaa. Useat tutkimukset osoittavat, että institutionaalisten sijoittajien tulisi 

allokoida vähintään 15-20% sijoituspääomasta kiinteistösijoituksiin. Erilaisia 

ehdotettuja allokaatioita esitellään seuraavassa kappaleessa. Kuitenkin 

institutionaalisten sijoittajien sijoitusosuudet kiinteistösijoituksiin jäävät usein vain 

noin 2-3% osuuteen kokonaissijoituspääomasta.  

Eri tutkimukset poikkeavat toisistaan hyvin paljon kiinteistösijoitusten osuuden 

osalta optimaalisen portfolion rakentamisen suhteen. Poikkeamiin vaikuttaa 

tyypillisesti tutkimusalue, aikajänne, aineisto ja tutkimusmenetelmä. Esimerkiksi 

Webb ja Rubens (1987) perustelivat tutkimuksessaan, että eri kiinteistösijoitusten 

osuuden tulisi olla vähintään 43%, mutta jopa puolet kokonaissijoituspääomasta. 

Liang, Myer ja Webb (1996) toteavat tutkimuksessaan, että odotetun tuoton 

vaihdellessa 2,5-4,5% välillä, kiinteistösijoituksiin tulisi allokoida vähintään 15 

prosenttia, vaikka samalla he toteavat optimaalisen osuuden määrityksen olevan 

kiinteistösijoitusten kohdalla haastavaa. Hoesli ja Hamelink (1996) määrittelivät 

optimaalisen sijoitusportfolion allokaatioiksi Sveitsin markkinoilla 20% osuuden 

osakkeisiin, 53% osuuden joukkovelkakirjoihin ja 27% osuuden 

kiinteistösijoituksiin. Kallberg, Liu ja Greig (1996) puolestaan toteavat 

kiinteistösijoitusten optimaalisen osuuden jäävän 9% tasolle heidän tutkimuksen 

keskittyessä Yhdysvaltojen sijoitusmarkkinoille. Tässä tutkimuksessa esitetään, että 

kiinteistötyypillä ja sen koolla on myös merkitystä. Etenkin pienemmillä 

kiinteistöillä on matalammat korrelaatiokertoimet osakkeisiin ja 

joukkovelkakirjalainoihin nähden, verrattuna suurempiin kiinteistöihin. Kuitenkin 

tuotto-odotukset ja riskit ovat yhtäläisiä. 

5.1 Kiinteistösijoitus tärkeä osa sijoitusportfoliota 

Chun ym. (2004) tekevät neljä havaintoa, jotka tukevat kiinteistösijoittamista. 

Ensinnäkin toisin kuin muiden sijoitusluokkien tapauksessa, kiinteistösijoitukset 
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tuovat usein hyvän tuoton sijoitusportfoliolle juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. 

Silloin kun sijoitusmarkkinoiden kasvunäkymät ovat huonot ja kulutus on vähäistä ja 

esimerkiksi osakesijoitukset eivät tuo odotettua tuottoa, kiinteistösijoitusten vakaat 

kassavirrat vuokratulojen myötä kompensoivat muiden sijoitusluokkien huonoa 

suoriutumista. Toiseksi myös Chun ym. toteaa kiinteistösijoitusten tuoton olevan 

hyvin ennustettavissa etenkin pitkällä aikavälillä. Odotetun tuoton ennustettavuus ja 

toisaalta epävarmuuden vähäisyys kiinteistösijoituksissa nostavat esiin kysymyksen, 

miksi näistä tekijöistä huolimatta kiinteistösijoitusten allokaatio jää hyvin vähäiseksi 

institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Kolmanneksi kiinteistösijoitukset 

suoriutuvat sijoitusmarkkinoilla hyvin etenkin suhteessa riskiin. Kiinteistösijoitusten 

tuoton volatiliteetti on verrattain matala ja etenkin riskiä kaihtavien sijoittajien tulisi 

tutkimuksen valossa allokoida huomattava osuus kiinteistösijoituksiin. Neljäs Chun 

ym. havainto on, että institutionaaliset sijoittajat välttävät sijoituskohteita, joissa on 

mahdollisuus suuriin tappioihin pitkällä aikavälillä. Kiinteistösijoituksille ei 

kuitenkaan ole tyypillistä suuret arvonalenemiset pitkällä aikavälillä. 

Hudson-Wilson, Fabozzi ja Gordon (2003) esittävät viisi tärkeintä syytä harkita 

kiinteistösijoitusta osana sijoitusportfoliota. Ensinnäkin sijoitusportfolion 

kokonaisriski laskee, kun sijoitusportfolioon valitaan eri sijoitusinstrumentteja, jotka 

reagoivat eri tavoin eri taloudellisiin muutoksiin. Toiseksi kiinteistösijoitusten 

sisällyttämisellä sijoitusportfolioon päämääränä on saavuttaa mahdollisimman 

korkea tuottoaste yli riskittömän tuoton. Kolmanneksi kiinteistösijoituksilla voidaan 

suojautua inflaatiota vastaan. Neljäs tavoite on muodostaa portfolion osa, joka vastaa 

koko sijoitusmarkkinoiden kokoa ja tilannetta. Tämä tarkoittaa, että 

kiinteistösijoituksia tulee sisällyttää sijoitusportfolioon suhteessa siihen, millainen 

osa sijoitusmarkkinoita kiinteistösijoitukset ovat. Viides päämäärä on taata suuret ja 

vakaat kassavirrat sijoitusportfoliolle.  

5.1.1 Kiinteistösijoituksen vaikutus sijoitusportfolion tuottoon ja riskiin 

Hudson-Wilson ym. (2003) esittelevät alla olevan mukaisen taulukon (Taulukko 1.), 

josta selviää Yhdysvaltojen rahamarkkinoiden sijoitusinstrumenttien väliset 

korrelaatiokertoimet vuosien 1987-2002 välillä. Joukkovelkakirjamarkkinoiden 

tunnusluvut on heidän tutkimuksessaan laskettu Lehman Corporate/Government 
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bond indexin avulla, osakemarkkinoiden tuotto ja riski on puolestaan laskettu S&P 

500 yritysten keskiarvona. Kiinteistösijoitusten tunnuslukuina he esittävät PPR Real 

Estate Indexin keskiarvot vuosilta 1987-2002. PPR Real Estate Index huomioi 

kiinteistösijoittamisen eri muodot, sillä siihen on laskettu myös 

kiinteistösijoitusrahastot ja investointipankkien tarjoamat kiinteistöjen 

kiinnitysluottolainat (Commercial mortage-backed securities). 

Taulukko 1. Sijoitusinstrumenttien korrelaatio. 

 Tuotto Riski Kiinteistö-

sijoitukset 
Joukko-

velkakirjat 
Osakkeet Käteinen 

   Korrelaatiokertoimet 

Kiinteistö-

sijoitukset 
7,6% 3,7% 1,000    

Joukko-

velkakirjat 
8,2% 5,2% 0,342 1,000   

Osakkeet 13,6% 17,1% 0,065 0,079 1,000  

Käteinen 5,4% 1,5% 0,259 0,220 0,233 1,000 

Taulukossa näkyvät korrelaatiokertoimet kiinteistösijoitusten ja osakkeiden, 

kiinteistösijoitusten ja joukkovelkakirjojen sekä kiinteistösijoitusten ja valtion 

velkakirjojen välillä osoittavat, että kiinteistösijoituksilla on tärkeä rooli osana hyvin 

hajautettua sijoitusportfoliota. Koska korrelaatiokertoimet poikkeavat täydellisestä 

korrelaatiosta (arvot jäävät alle yhden), on sijoittajalla mahdollisuus saavuttaa 

parempi tuotto sijoitusportfoliolle annetulla riskitasolla hajauttamisen avulla. Kun 

sijoituksen tuotto on riittävän suuri tai riski riittävän pieni, tai kun sijoitusten välinen 

korrelaatio on riittävän vähäistä, myös kiinteistösijoitusten sisällyttäminen 

sijoitusportfolioon on perusteltua. (Hudson-Wilson ym. 2003.) 

 

 

 



27 

 

Hudson-Wilson ym. (2003) mukaan toinen syy sisällyttää kiinteistösijoituksia 

sijoitusportfolioon on taata korkea tai hyvä riskitasoon suhteutettu tuotto 

sijoitusportfoliolle. Vaikka yllä esitetyssä taulukossa kiinteistösijoitusten tuotto ei 

ylitä osakkeiden tai joukkovelkakirjojen tuottoa, kiinteistösijoitukset menestyvät 

paremmin, kun verrataan riskiin suhteutettua tuottoa. Alla esitetyssä taulukossa 

(Taulukko 2.) nähdään tuoton ja riskin suhde. Kiinteistösijoitukset ylittävät 

osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tuoton myös Sharpen luvulla mitattuna. Sharpen 

luku kuvastaa riskittömän tuoton ylittävän tuoton suhdetta riskiin. 

Taulukko 2. Sijoitusinstrumenttien tuoton ja riskin suhde. 

 Tuotto Riski Tuotto / Riski Sharpe Ratio 

Kiinteistösijoitukset 7,60% 3,7% 2,08% 0,60% 

Joukkovelkakirjat 8,21% 5,2% 1,59% 0,55% 

Osakkeet 13,62% 17,1% 0,80% 0,48% 

 

5.1.2 Kiinteistösijoitus inflaation suojana ja osana sijoitusmarkkinoita 

Wurstbauer ja Schäfers (2015) toteavat, että kiinteistösijoituksia on tyypillisesti 

pidetty hyvänä suojana inflaation vaikutuksia vastaan. Tämä on seurausta 

lähtöoletuksesta, että kiinteistösijoitusten nimellinen kassavirta, eli usein 

vuokratuotot, ovat usein sidottu inflaatioon tai vastaavasti ne ovat uudelleen 

neuvoteltavissa ja näin vaihtelut inflaatiotasossa voidaan huomioida ja vaikutukset 

eliminoida. Näin sijoittaja voi määrittää kiinteistösijoitukselle vuokratuoton, joka ei 

ole riippuvainen inflaation tasosta ja sijoitusportfolio saa suojaa inflaatiota vastaan. 

Hudson-Wilson ym. (2003) toteavat, että inflaation ollessa odotettua korkeampi, 

kiinteistösijoitusten inflaatioon suhteutetut tuotot kompensoivat muiden 

sijoitusinstrumenttien sijoitusportfoliolle aiheuttamia menetyksiä odotetun tuoton 

osalta.  
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Hudson-Wilson ym. (2003) perustelee kiinteistösijoitusten sisällyttämistä 

sijoitusportfolioon myös sillä, että kiinteistöt ovat niin suuri osuus 

kokonaisvarallisuutta ja sijoitusmarkkinoita. Sijoitusportfolio, joka ei huomioi 

kiinteistösijoituksia sijoituslajina perustuu uhkarohkeaan oletukseen, että 

kiinteistösijoitukset eivät suoriudu tuoton ja riskin suhteen niin hyvin kuin 

rahoitusmarkkinoilla on osoitettu. Koska kiinteistöt ovat niin suuri osa 

sijoitusvarallisuutta, ne tulee huomioida sijoituskohteena osakkeiden ja 

joukkovelkakirjojen ohella, sopivalla painoarvolla. Hudson-Wilson ym. 

huomauttavat kuitenkin, että kiinteistömarkkinoiden osuutta kokonais-

sijoitusmarkkinoista on vaikea täsmällisesti määrittää ja lisäksi oikean allokaation 

muodostaminen on haastavaa muun muassa puutteellisen markkinainformaation 

takia. He esittävät suuntaa antavasti kiinteistöjen osuudeksi 8,3% Yhdysvaltojen 

sijoitusmarkkinoista. Hudson-Wilsonin ym. esittämä luku perustuu The Roluac 

Capital Flows Database:n määritelmään, jonka mukaan koko kiinteistömarkkinoiden 

koko on arvoltaan 2,6 triljoonaa dollaria. Osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden 

koko on puolestaan tarkistettu Yhdysvaltain keskuspankin julkaisusta. 

5.2 Sijoittajatyypin vaikutus kiinteistösijoitusten osuuteen 

Hudson-Wilson ym. (2003) toteaa, että vaikka kiinteistösijoitukset ovat erinomainen 

positiivinen kassavirta sijoittajan sijoitusportfoliolle, kaikille sijoittajille tämä ei ole 

oleellinen asia sijoitusportfolion allokaatioita määriteltäessä. Kiinteistösijoituksilla 

on erilaisia vaikutuksia sijoitusportfolion tuottoon ja riskiin ja sijoittajan tulee 

arvioida, minkä suuntaisia vaikutuksia kiinteistösijoitusten sisällyttäminen 

sijoitusportfolioon tuo. Osa sijoittajista haluaa välttää riskiä, kun taas osa pyrkii 

tavoittelemaan mahdollisimman suurta odotettua tuottoa riskistä huolimatta. Osalle 

sijoittajista inflaatiolta suojautuminen on tärkein syy kiinteistösijoittamisen 

huomioimisessa. Tämän alaluvun sijoittajatyypit on esitelty Hudson-Wilsonin ym. 

mukaan. 

Riskiä sietävä sijoittaja 

Kiinteistösijoitukset nähdään tyypillisesti sijoitusportfolion kokonaisriskiä laskevana 

sijoitusinstrumenttina alhaisen ja kohtalaisen riskin sijoitusportfolioissa ja tästä 
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syystä kiinteistösijoitukset eivät sovi suuren riskin sijoitusportfolioihin. Sijoittajat, 

jotka tavoittelevat mahdollisimman suurta tuottoa ja eivät välitä sijoituspääoman 

turvaamisesta tai odotetun tuoton suuresta vaihtelusta, eivät lähtökohtaisesti allokoi 

kiinteistösijoituksiin ollenkaan. Riskiä sietävä sijoittaja ei ole kiinnostunut 

kiinteistösijoitusten osuudesta tai merkityksestä koko sijoitusympäristössä, eikä 

riskiä sietävä sijoittaja välttämättä huomioi inflaation mahdollisia vaikutuksia 

osakkeiden hallitsemaan sijoitusportfolioon. Vaikka osa kiinteistösijoituksista saattaa 

ajoittain suoriutua jopa osakesijoituksia paremmin tuoton osalta, kiinteistösijoitukset 

eivät yleisesti ole tapa ansaita suurimpia tuottoja. 

Riskiä välttävä sijoittaja  

Jos sijoittaja pitää tärkeänä sijoituspääoman suojaamista riskiltä ja toisaalta odottaa 

jatkuvaa ja vakaata tuottoa sijoitusportfoliolta, kiinteistösijoitukset ovat tärkeä osa 

sijoitusportfoliota. Mitä pienempi tuotto-odotus ja mitä enemmän sijoittaja välttää 

riskiä, sitä suurempi on allokaatio kiinteistösijoituksiin. Kun riskinsietokyky nousee 

ja sijoitusportfoliolta odotettu tuotto nousee, sijoittaja allokoi aina vähemmän 

kiinteistösijoituksiin. Toisin kuin riskiä sietävät sijoittajat, riskiä välttävä sijoittaja 

huomioi kiinteistösijoitusten merkityksen koko sijoitusympäristössä ja allokoi 

kiinteistösijoituksiin osana koko sijoitusmarkkinoita. Riskiä välttävän sijoittajan 

lisäksi kiinteistösijoitukset ovat hyvä sijoituskohde sijoittajille, jotka odottavat suuria 

kassavirtoja sijoitusportfoliolle esimerkiksi eri taloudellisten velvoitteiden 

hoitamiseksi. Tuottoihin, jotka saadaan sijoitusinstrumentin arvon noususta, liittyy 

usein suurempi riski, kun käteisellä saataviin kassavirtoihin kuten vuokratuottoihin. 

Vaikka kiinteistösijoituksia sisältävän sijoitusportfolion kokonaistuotto saattaa alittaa 

esimerkiksi osakkeista koostuvan sijoitusportfolion tuoton, edellisen 

sijoitusportfolion tuotto on vähäriskisempi ja käteiskassavirta sijoitusportfoliolle on 

usein suurempi. 

Inflaatiolta suojautuva sijoittaja 

Mikäli sijoittajan tulee suoriutua taloudellisista velvoitteistaan käteismaksuin, 

kiinteistösijoitusten inflaatiolta suojaava vaikutus on merkittävässä asemassa 

sijoitusportfolion allokaatioissa. Esimerkiksi säätiöt tai eläkerahastot, joiden 
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toimintaan kuuluu sijoitusportfolion tuoton jakaminen edelleen, joutuvat miettimään 

inflaatiota vastaan suojautumista, jotta jaettavien etuuksien ostovoima säilyy 

inflaatiosta huolimatta. Koska kiinteistösijoitukset ovat yksi tehokkaimmista ja 

samalla ainoista inflaation vaikutuksilta suojaavista sijoitusinstrumenteista, tulee 

edellä mainittujen sijoittajatyyppien allokoida sijoitusvarallisuutta myös 

kiinteistösijoituksiin. 

5.3 Miksi kiinteistösijoitusten osuus poikkeaa teoreettisesta optimista 

Chun ym. (2004) esittelee syitä miksi institutionaaliset sijoittajat allokoivat 

kiinteistösijoituksiin vähemmän kuin mikä on tutkimusten mukaan perusteltua. 

Kiinteistösijoituksilla on esimerkiksi osakkeisiin nähden suhteellisen korkea 

tuottoaste riskiin suhteutettuna. CAPM-mallin mukaan korkeat tuotot ovat 

mahdollisia vain korkean riskinsiedon kompensaationa. Kiinteistösijoitusten korkeat 

tuotot suhteessa riskiin ovat siis osittain ristiriidassa CAPM-mallin oletuksiin 

nähden. Chun ym. esittävät, että kiinteistösijoitusten matalat allokaatiot saattavat 

johtua siitä, että käytetyt tutkimusmenetelmät antavat liian suuren arvon 

kiinteistösijoitusten osuudelle sijoitusportfoliossa. Kiinteistösijoitusten 

arvonmääritys ja markkinoiden analyysi on ollut vaikeaa suhteessa 

joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin. Kiinteistömarkkinoilla ei ole yhteistä 

kauppapaikkaa ja markkinainformaation saaminen on ollut pitkään verrattain 

haastavaa. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat kuitenkin kehittyneet paljon viimeisten 

vuosikymmenten aikana ja informaation kasvu on osaltaan pienentänyt 

kiinteistösijoittamisen riskiä. Institutionaaliset sijoittajat saattavat tästä huolimatta 

kokea kiinteistösijoitusmarkkinat liian epävarmoina suhteessa esimerkiksi 

pörssinoteerattuihin osakkeisiin. Informaatio on myös epätasaisesti jakautunut ja 

esimerkiksi suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on paremmat resurssit ja parempi 

markkinatuntemus suhteessa pienempiin sijoittajiin. 

Kiinteistösijoittamisen houkuttelevuutta rajoittaa myös sijoituksen likviditeetti. 

Koska kiinteistökaupat ovat luonteeltaan pitkiä ja suhteellisen haastavia prosesseja, 

kiinteistösijoitukset ovat osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin nähden epälikvidi 

sijoitusmuoto. Lisäksi kaupankäyntikustannukset ja transaktioiden määrät poikkeavat 

muiden sijoitusinstrumenttien kaupasta. Hudson-Wilson ym. (2003) toteaa, että 
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monet sijoittajat sivuuttavat kiinteistösijoitukset ja perustelevat sitä juuri 

likviditeetillä tai sillä, että pienestä sijoitusosuudesta huolimatta kiinteistösijoitusten 

osuus vie huomattavan suuren osan resursseista ja ajasta hallinnoinnin vuoksi. Chun 

ym. (2004) esittävät myös, että vaikka kiinteistösijoitukset toimivat suojana 

odottamatonta inflaation kasvua vastaan, sijoittajat saattavat pitää tätä ominaisuutta 

toisarvoisena, sillä inflaatio ei ole ollut kovinkaan suuri ongelma kehittyneillä 

sijoitusmarkkinoilla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman alkuosa käsitteli portfoliosijoittamisen mahdollisuuksia. Rahoitusteorian 

mukaan sijoituksiin kohdistuva kokonaisriski muodostuu kahdesta komponentista 

riippuen siitä onko riski koko sijoitusmarkkinoihin vaikuttavaa systemaattista riskiä 

vai liittyykö riski vain yksittäiseen sijoitukseen, jolloin kyseessä on hajautettavissa 

oleva epäsystemaattinen riski. Epäsystemaattisen riskin vähentämiseksi sijoittajat 

allokoivat sijoituspääoman sijoituksiin, joiden tuotto-odotukset reagoivat eritavoin 

sijoitusmarkkinoiden muutoksiin. Kiinteistösijoitukset tarjoavat sijoittajalle hyvän 

vaihtoehdon portfoliosijoittamisen ja hajauttamisen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tutkielmassa syvennyttiin kiinteistösijoitusten rooliin sijoitusportfolion 

muodostuksessa. Modernin portfolioteorian perustana on Markowitzin (1952) 

tutkimus. Portfolioteorian mukaisesti sijoitusportfoliota rakentaessa analysoidaan 

sijoituksen tuotto ja riski sekä näiden tekijöiden vaikutukset toisiinsa yhdistettäessä 

eri sijoituksia samaan sijoitusportfolioon. Portfolioteorian ydin on eri 

sijoitushyödykkeiden välisen korrelaation määrittämisessä, jolloin voidaan estimoida 

sijoitushyödykkeiden tuottojen yhteisvaihtelua koko sijoitusportfolion osalta. 

Kiinteistösijoitukset tunnistetaan kolmantena perinteisenä sijoitusluokkana 

osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen ohella. Ammattimaisesti toimivat sijoittajat 

allokoivat kuitenkin kiinteistösijoituksiin merkittävästi pienemmän osuuden, kuin 

mitä tutkimusten valossa olisi suotavaa. Tutkielman tarkoituksena oli tuoda esille 

kiinteistösijoittamisen ominaispiirteitä ja toisaalta sen positiivisia vaikutuksia 

sijoitusportfoliolle. Lisäksi viidennessää luvussa tuotiin esille mahdollisia syitä miksi 

sijoittajien allokaatiot kiinteistösijoituksiin poikkeavat tutkimusten suositelluista 

allokaatioista.  

Kiinteistösijoitusten optimaaliseen osuuteen sijoitusportfoliossa vaikuttaa vahvasti 

se, kuinka paljon sijoittaja on valmis kantamaan riskiä. Koska kiinteistösijoitukset 

nähdään verrattain turvallisena sijoituskohteena, on luonnollista että riskiä kaihtava 

sijoittaja allokoi suuremman määrän kiinteistösijoituksiin, kun korkeampaa tuotto-

odotusta tavoitteleva osakesijoittaja. Kuitenkin kiinteistösijoitusten sisällyttämiselle 

sijoitusportfolioon on vahvat perusteet modernin portfolioteorian kannalta.  
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Sisällyttämällä kiinteistösijoituksia sijoitusportfolioon sijoittaja saavuttaa 

madaltuneen kokonaisriskin sijoitusportfoliolle. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä 

allokoida sijoitusvarallisuutta kiinteistösijoituksiin. Koska kiinteistösijoitusten 

korrelaatiokertoimet ovat kohtalaisen pieniä muihin sijoitusinstrumentteihin nähden, 

voidaan tehdä oletus, että kiinteistösijoittamisella on hajauttamisen kannalta tärkeä 

rooli sijoitusportfoliossa. Kun merkittävää yhteisvaihtelua suhteessa muihin 

sijoituksiin ei esiinny, saadaan sijoitusportfolion epäsystemaattisen riskin taso 

laskemaan.  

Kiinteistösijoitusten merkitys sijoitusportfoliolle korostuu entisestään kun kulutus on 

vähäistä ja talouden kasvunäkymät ovat heikot. Osakkeiden tuotot eivät näissä 

tapauksissa yleensä vastaa määritettyä tuotto-odotusta, mutta kiinteistösijoitusten 

vakaat ja suhteellisen ennustettavissa olevat kassavirrat voivat paikata 

sijoitusportfolion muiden sijoitusten huonoa kassavirtaa. Lisäksi kiinteistösijoitusten 

merkitys inflaation suojana on merkitsevä. Kiinteistösijoituksista saatavat vahvat 

positiiviset kassavirrat on usein sidottu inflaation tasoon, jolloin sen vaikutus 

nimellisistä kassavirroista on eliminoitu. 

Kysymykseen miksi kiinteistösijoitusten osuudet ammattimaisesti toimivien 

sijoittajien keskuudessa jäävät tutkimuksiin nähden alhaisiksi, on mahdoton 

yksiselitteisesti vastata. Tyypillisesti kritiikki kiinteistösijoittamista kohtaan liittyy 

siihen, että kiinteistösijoitukset nähdään resursseja vievänä ja likviditeetiltään 

heikkona sijoituskohteena jonka tuottoaste ei välttämättä kata siihen sidottua riskiä. 

Tutkimuksissa on myös esitetty oletus, että modernin portfolioteorian työkalut eivät 

tuota oikeanlaista informaatiota siitä, kuinka suuria allokaatiot kiinteistösijoituksiin 

tulee olla. Markkinainformaation ollessa puutteellista ja transaktiomäärien ollessa 

verrattain pieniä kiinteistösijoitusten arvonmäärityksessä on haasteita verraten 

osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.  

Vaikka kiinteistösijoitusten merkitys ja sen positiiviset vaikutukset 

sijoitusportfoliolle tunnistetaan laajalti, oikean sijoituspääoman allokaation 

määrityksessä on paljon toisistaan poikkeavaa tutkimusta. Yleisesti alan 

tutkimukselle on tyypillistä vain huomio siitä, että kiinteistösijoitusten osuus on 

syystä tai toisesta aliarvostettu ammattimaisesti toimivien sijoittajien keskuudessa. 
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Tutkimusmetodien kehittäminen voi tuoda vastauksen kysymykseen miksi 

sijoitusvarallisuuden toteutuneet allokaatiot poikkeavat empiirisen tutkimuksen 

tarjoamista osuuksista. 
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