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Asuntopalvelujen kysyntä Helsingissä kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana

Asuntopalvelujen, eli vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen, kysyntä pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsin-
gissä on riippuvaista asuntokuntien määrän lisääntymisestä. Asuntokuntien määrän kasvuun vaikuttavat sekä

väestön määrä n lisää ntym inen että asuntokuntien koon pienentyminen.

Helsingin väkiluku oli 634.73I vuonna 2016. Vuodesta 20L0 vuoteen 20L6 Helsingin väkiluku on kasvanut

8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan sen arvioidaan olevan 10,0 prosenttia suurempi
vuonna 2026 ja L7,3 prosenttia suurempivuonna 2036.

Samanaikaisesti asuntokuntien koon pieneneminen jatkuu. Helsingissä on kasvava määrä yhden hengen asun-

tokuntia. Taloustilanne vaikuttaa osaltaan asuntopalvelujen kysyntään. Matalasuhdanteessa monet nuoret
voivat olla kykenemättömiä siirtymään lapsuudenkodista asuntomarkkinoille.

Vaikka asuntorakentaminen on viime vuosina pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä lisääntynyt, asuntojen lisään-
tyminen on ollut kuitenkin suhteellisen vähãistä koko asuntokantaan suhteutettuna. Asuntojen hinta määräy-

tyy asuntojen kysynnä n perusteella.

Pitkittyneen taantuman taittuessa omistusasuntojen hintojen nousu k¡¡htyy

Taloustilanne vaikuttaa keskeisesti siihen, miten asuntopalvelujen kysyntä ohjautuu yhtäältä omistusasumi-
seen ja toisaalta vuokra-asumiseen. Matalasuhdanteessa vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa ja vuokrien hinnat
nousevat omistusasuntojen hintoja nopeammin. Noususuhdanteessa käy normaalisti päinvastoin. Paraneva ta-
louskehitys lisää toistaiseksivoimassa olevien työpaikkojen määrä. Pysyvä työpaikka mahdollistaa asuntolainan
saannin edellytyksiä.

Omakotitalotonttien reaalihinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 3,6 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen
2016. Vanhojen osakeasuntojen (kerrostalot) reaalihinnat ovat vastaavana ajanjaksona nousseet pääkaupunki-

seudulla 4,8 prosenttia. Vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla nousseet 20,5 prosenttia.

Jos asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat vuosina 2OL7-2O40 yhtä nopeasti kuin vuosina 20L0-2OI6, omistus-
asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat nimellisesti noin 3,2 prosenttia, eli reaalisesti noin L,7 prosenttia. Tämä

on erittäin varovainen arvio. Talouskasvun aikana asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat nopeammin kuin pit-
kittyneen taantuman aikana.
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Asuntojen kysyntä kapitalisoituu kiinteistön arvoon

Helsingin asuntomarkkinoilla, jossa asuntojen tonttien määrä on rajallinen, asuntotonttien kaavoitus on hidas-
ta ja asuntojen uustuotanto riittämätöntä asuntopalvelujen kysyntään verrattuna, asuntojen hintojen nousu
kapitalisoituu tonttien hintoihin.

Tätä talousteoreettista näkemystä tukevat kiinteistösijoittajien käytännöt. Esimerkkinä on työeläkeyhtiö llma-
rinen. I lma risen vuosikertomuksessa (2016) todetaan :

Kiinteistösijoitusten ktiypä drvo on möäritetty kohteittoin köyttöen ensisijoisesti tuottoarvomenetel-
möä. Sitä toydentövönä menetelmonö on köytetty kauppo-arvomenetelmäö, jonko perustono ovat
olueelliset kouppohintatilostot. Arvioinnisso on otettu huomioon mm. kiinteistön käyttötarkoitus,
kunto sekti olemosso olevat vuokrasopimukset jo vollitsevo morkkinovuokrataso. Kiinteistösijoitusten
vuosittoiseen köyvön arvon mötirittomiseen osollistuvat ulkopuoliset kiinteistöarvioijot jo yhtiön omot
osiontuntijot.

Työeläkeyhtiöiden kiinteistösijoitukset ovat luonteva verta¡lukohta Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistö-
sijoituksille.

Suomen työeläkejärjestelmässä on sekä julkisen että yksityisen sektorin piirteitä. Euroopan Unionin taloudelli-
sessa ohjausjärjestelmässä Suomen työeläkejärjestelmä lasketaan julkiseen sektoriin. Eduskunta päättää pa-

kollisten työeläkemaksujen määristä ja säätään eläkelainsäädännön. Toisaalta työeläkeyhtiöiden hallinto pe-

rustuu yksityisen sektorin hallintokoodiin.

Työeläkeyhtiöiden politikkana on sijoittaa tuottavastija turvaavasti. Sama periaate sopii hyvin myös seuran-
kuntien sijoitusperiaatteeksi. Seurakuntien sijoitüsomaisuuden tehtävänä on tuottaa pitkäaikaista tasaista kas-

savirtaa seura kuntien toiminna n ra hoittamiseksi.

Työeläkeyhtiöiden käyvin arvoin laskettu kiinteistösijoitusten tuotto on ollut 5-10 vuoden ajanjaksolla yli
5 prosenttia

Kaikkien eläkeyhtiöiden käyvin arvoin laskettu suorien kiinteistösijoitusten keskimääräinen vuosituotto oli
5,2 prosenttia vuosina 20LL-2O15 (kuvio). Kymmenen vuoden ajanjaksolla (2006-2015)suorien kiinteistösijoi-
tusten tuotto oli 6,2 prosenttia.

Työeläkeyhtiöiden pitkän aikavälin sijoitusten keskimääräinen reaalituottotavo¡te on 3,5 prosenttia. lnflaation
ollessa 1,5 prosenttia pitkän aikavälin nimellistuottotavoite on 5,0 prosenttia.
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Kuvio I
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Seuraavaksi tarkastellaan esimerkkinä arvostuseroista työeläkeyhtiö llmarisen kiinteistösijoitusten käypiä arvo-
ja ja kirjanpitoarvoja. llmarisen (vuosikertomus 2016) kiinteistösijoitusten taseen kirjanpitoarvot ovat huomat-
tavasti alhaisemmat kuin käyvät arvot (katso taulukko 1). Jos sijoitusten tuotto laskettaisiin kirjanpitoarvolle,
sijoitusten tuotto olisi lähes kaksinkertainen verrattuna käyvän arvon mukaiseen laskentaan.

Tauf ukko 1: llmarisen emoyhtiön kiinteistösijoitusten käypä arvo ja arvostusero 3t.!2.20L6, miljoonaa euroa

Jäljellä oleva
hankintameno

Kirjanpito-
arvo

Käypä

arvo
Ki i nteistösijoitu kset 324 324 595

Ki i nteistöosakkeet saman

konsernin yrityksissä
5s8 s62 L242

Ki i nteistöosakkeet om istusyhteys-
yrityksissä

469 469 507

M uut kiinteistöosakkeet 3 3 3
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Mikä on pääoman käyville arvoille laskettu sijoituksen tuotto, joka tuottaa pitkällä aikavälillä saman kuin
perinteinen elinkustannusindeksiin sidottu maanvuokrasopimus, jonka sopimusajankohdan vuokra on viisi
(5) prosenttia sopimusajankohdan pääoma-arvosta?

Vastaus perustuu oleellisesti siihen, kuinka pitkä on vuokrasopimus (tai vuokrasopimuksessa sovittu pääoma-
arvojen tarkastelujakso) ja kuinka asuntojen hinnat ja vuokrat kehittyvät tarkastelujaksolla. Jos asuntojen hin-
nat ja vuokrat nousevat nopeammin kuin elinkustannukset, käyville arvoille laskettu vuokratuotto on pienempi
kuin viisi (5) prosenttia.

Oheisessa esimerkkilaskelmassa (taulukko 2) tarkastelujakso on 24 vuotta. Pääkaupunkiseudun asuntojen hin-
tojen ja vuokrien arvioidaan nousevan vuoteen 2040 mennessä samalla vauhdilla, mitä ne ovat nousseet vii-
meisten seitsemän vuoden aikana (2OL0-2OI6). Kiinteistöjen käypä arvo kasvaisi tällöin nimellisesti
3,2 prosenttia vuodessa ja reaalisesti 1-,7 prosenttia vuodessa. Elinkustannusindeksin vuosinousun arvioidaan
olevan 1,5 prosenttia.

Esimerkkilaskelmassa (taulukko 2) kiinteistön arvoksi on määritelty miljoona euroa vuokrasopimuksen teko-
hetkellä (vuonna 20L7l,. Kiinteistön vuokraksi sovitaan 50.000 euroa eliviisi (5) prosenttia tarkasteluhetken
pääoma-arvosta. Vuokraa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Elinkustannusten arvioi-
daan nousevan L,5 prosenttia vuos¡ttain. Tällöin keskimääräiseksi vuokraksi sopimusajanjaksolla (2017-2040)
muodostuu 59.653 euroa.

Taulukko 2: Vuokrasopimusajankohdan pääoma-arvolle lasketun elinkustannusindeksiin sidotun viiden (5)

prosentin vuokratuotto vastaa neljän (4) prosentin tuottoa pääoman käyville arvoille.

Vuokrankorotus indeksoitu elinkustannusindeksiin; vuokratuotto (5 %l perustuu pääoman arvoon
vuokrasopi muksen tekohetkellä

Pääoman arvo

vuonna 2017,€

Pääoman käypä arvo

vuonna 2040**,€

Vuokra, %, v. 2Ot7
pääoma-arvosta

Pääoman käypä arvo

keskim. 2017-4O**,€

Vuokra

v.2Ot7, €

Tuotto 5 % (sidottu
pääoman käypään

arvoon)

keskim. 20!7-4O, €

Vuokra (indeksoitu*)

v. 2040, €

Vuokra

keskim.2OI7-40,
€

1 000 000 5,0 s0 000 70 419 59 653

Mikä on käyville arvoille laskettu tuotto, joka vastaa keskimääräistä perinteisesti indeksoitua vuokraa?

Käyvä n a rvon tuottoprosentti, joka

tuottaan saman vuokran kuin perinteinen

indeksoitu vuokrasopim us

2 063 636 L470927

* Elinkustannusindeksi, nousuoletus L,5 % vuodessa
*x Pääoman arvo kasvaa vuosittain: 3,2 %

73 546 4,03

Kiinteistösijoittaja, jonka tuottotavoite on viisi (5) prosenttia pääoman käyvälle arvolle kunakin vuonna, laskee
pääoman keskimääräisen arvon sopimuskaudella. Miljoonan euron pääoma-arvon (vuonna 2017) keskimääräi-
nen käypä arvo ajanjaksolla (2017-2040) on noin I,47 miljoonaa euroa, jos käypä arvo kasvaa nimellisesti
3,2 prosenttia vuodessa. Kiinteistösijoittajan vaatimaksi keskimääräiseksi vuokraksi sopimusajanjaksolla muo-
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dostuu 73.546 euroa. Perinteisen vuokrasopimuksen keskimääräinen vuokra 59.653 euroa toteutuu neljän (4)

prosenti n käyvil le a rvoi I le lasketu I la tuottotavoittee I la.

Tauf ukon 2 esimerkki perustuu asuntomarkkinoiden kehitykseen keskimäärin vuosina 2010-2016. Tuolloin

Suomessa vallitsi pitkittynyt taantuma. Keväällä 201-7 useimmat taloudelliset ennustelaitokset arvioivat kan-

santalouden kääntyneet kasvuun vuonna 2016. Kasvun arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Talouskasvun

kiihtyminen nostaa asuntojen hintoja ja vuokria, koska talouskasvun myötä kansalaisten tulotaso nousee ja

näin asuntopalvelujen kysyntä kasvaa.

Pääoman käypä arvo voi hyvin kasvaa vuosittain nopeammin kuin taulukon 2 laskelmassa oletettu
3,2 prosenttia. Jos Suomen talous kasvaa tulevina vuosina noin kaksi prosenttia vuodessa, asuntojen hinnat ja

vuokrat voivat hyvin nousta neljä (4) prosenttia. Jos pääoman käypä arvo kasvaa vuosittain 4,0 prosenttia vuo-

dessa, perinteisen vuokrasopimuksen keskimääräinen vuokra 59.653 euroa toteutuu 3,6 prosentin käyville ar-

voille lasketulla tuottotavoitteella.

Johtopäätökset

Mietesttini Helsingiss(i sijaitseville kiinteistöille voidoon perustellusti jo kohtuudello esittöö viiden (5) prosentin

vuokrotuottoa, joka perustuu vuokrosopimuksen tekohetkellä arvioituun kiinteistön orvoon.

Tämä vastaa noin neljän (4) prosentin nimellistuottotavoitetta kiinteistösijoittajalle, joka laskee sijoituksensa

tuoton pääoman käyvälle arvolle. Jos elinkustannusten nousu on vuosittain noin 1-,5 prosenttia seuraavien

24 vuoden aikana, käyville arvoille laskettu neljän (4) prosentin nimellistuotto tuottaa reaalisesti

2,5 prosenttia.

Pääoman käyville arvoille laskettu neljän (4) prosentin nimellistuotto on prosenttiyksikön pienempi kuin tuot-
tavastija turvaavasti sijoittavien työeläkeyhtiöiden pitkän aikavälin nimellistuottotavoite, jos inflaation odote-

taan olevan L,5 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden pitkän aikavälin reaalituottotavoite on 3,5 prosenttia.

Helsingissä 20.4.2OI7
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Pasi Holm
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