
Ålandsbanken Asuntorahasto
— erikoissijoitusrahasto



Me Ålandsbankenissa olemme aina pain-
ottaneet hajauttamisen tärkeyttä sijoi-
tustoiminnassa – kaikkia munia ei pidä 
laittaa samaan koriin. Monet sijoittajat 

hajauttavat sijoituksiaan osake- ja korko sijoituksiin, 
mutta myös kiinteistöihin tai vuokra-asuntoihin. 
Olemme tehneet hajauttamisen nyt paljon helpom-
maksi. Asuntorahaston myötä tarjoamme sinulle 
mahdollisuuden sijoittaa myös asuntoihin.

Ålandsbanken Asuntorahasto sijoittaa pääasiassa 
uusiin vuokrayksiöihin ja -kaksioihin kasvukeskuk-
sissa, kuten esim. pääkaupunkiseudulla. Sinulla ei 
tarvitse olla aiempaa kokemusta asuntosijoitta- 
misesta, sillä kokeneet ja ammattitaitoiset rahaston-
hoitajamme hoitavat sijoitusta puolestasi.

Sijoittamalla asuntoihin rahaston kautta tulevat 
asunnon ylläpito- ja hallinnointikustannukset 
alhaisemmiksi. Suurena toimijana rahastolla on 
myös mahdollisuus saada tukkualennuksia, rahas-
ton ostaessa useita asuntoja yhdellä kertaa. Koska 
rahasto omistaa suuren asuntokannan, on asun-
tokohtainen riski alhaisempi verrattuna yhden 
tai muutaman asunnon omistukseen. Ylläpito- ja 
korjauskustannusten minimoimiseksi on rahaston 
tarkoitus omistaa asunnot korkeintaan 10 vuotta.

Asuntorahasto ei ole kovin suhdanneherkkä, koska 
asuntoja vuokrataan yhtä paljon sekä korkea- että 
matalasuhdanteiden aikana. Tämä tarjoaa sijoitta-
jalle mahdollisuuden tasaiseen tuottoon. Rahaston 
konsepti on yksinkertainen: tuotto muodostuu 
sekä asuntojen vuokratuotosta että mahdollisesta 
arvonnoususta.

Ålandsbanken on ollut mukana rahoittamassa 
asiakkaidensa asuntokauppoja jo vuodesta 1919 
lähtien. Perustamamme Asuntorahasto antaa asiak-
kaillemme mahdollisuuden sijoittaa asuntoihin 
tehokkaasti, ja samalla hyötyä asuntojen vuokra-
markkinoiden vahvasta kasvusta. Olemme asunto-
sijoittamisen asiantuntijoita - hyödy sinäkin asian-
tuntemuksestamme!   

  
Miksi sijoittaa Ålandsbanken 
asuntorahastoon?

• Vuokra-asuntojen suuri kysyntä 
• Vakaa reaalisijoitus 
• Ammattimainen rahastonhoito 
• Rahastolla suursijoittajan edut, pienemmät 

kustannukset
• Hajautettu sijoitussalkku
• Tehokas salkku - rahasto voi ottaa lainaa 

parantaakseen sijoitusten tuottoa

Uskotko vuokra-asuntojen kysynnän 
kasvavan? Jos uskot, tervetuloa sijoittamaan 
Ålandsbanken Asuntorahastoon! 
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Asuntorahasto voi ottaa lainaa hoitaakseen rahaston sijoituksia mahdollisimman tehokkaasti. Lainaa voidaan 
ottaa enintään puolet rahaston arvoa vastaavasta määrästä (mukaan lukien lainattu osa), ja tällä tavalla saadaan 
tehokkaampi salkku.

Käyttämällä lainarahoitusta, rahasto luo tuottoa suuremmasta pääomasta *)
Esimerkki (euroa, vuositasolla) Rahasto ilman 

lainarahoitusta
Rahasto laina-

rahoituksella
Rahaston pääoma

Rahasto-osuudenomistajien rahastoon sijoittamat varat 100 000 000 100 000 000
Lainarahoituksella hankitut varat 100 000 000

rahaston pääoma yhteensä 100 000 000 200 000 000

Esimerkki rahaston sijoituksista
Asuntopinta-ala, neliöitä, keskihinta 3 300€/neliö 30 000  neliötä 60 000 neliötä
= asuntoja, keskikoko 60 neliötä 500 st 1 000 st

Vuokraustoiminnan tuotto
Nettovuokratuotto, 12,60 €/neliö kuukaudessa 4 550 000 9 100 000
Rahaston kiinteä hallinnointipalkkio: A-osuudet 2,25 % vuodessa - 2 250 000 - 2 250 000
- hallinnointipalkkio lasketaan rahasto-osuudenomistajien rahastoon 
sijoittamien varojen perusteella
Vuokraustoiminnan kustannukset: 0,6 % rahaston arvosta vuodessa - 600 000 - 1 200 000
Lainarahoituksen korkokustannus: 3 % vuodessa 0 - 3 000 000

Yhteensä 1 700 000 2 650 000
 = vuotuinen tuotto, %, laskettuna rahasto-osuudenomistajien rahas-
toon sijoittamasta pääomasta

1,7 % 2,7 %

Asuntojen odotettu arvonkehitys
Arvonkehitys ja edullisten hankintahintojen vaikutus: 2 % vuodessa 2 000 000 4 000 000

Yhteensä 2 000 000 4 000 000

Kokonaistuotto

Vuokraustoiminnan tuotto ja asuntojen arvonkehitys 3 700 000 6 650 000
= vuotuinen tuotto, %, laskettuna rahasto-osuudenomistajien rahas-
toon sijoittamasta pääomasta

3,7 % 6,6 %

*) Kaikki tässä esimerkissä esitetyt tuottoluvut ovat oletuksia, eivätkä ne ole takeita rahaston tulevasta arvonkehityksestä.

Yllä oleva esimerkki ei kuvaa rahaston teoreettista tuottoa tai rakennetta. Esimerkki antaa kuvan mahdollisesta tuotosta lainoitetun ja 
lainoittamattoman rahaston välillä. Esimerkki kuvaa rahastoa, jossa on 100 %:n sijoitus- ja vuokrausaste, eikä se ota huomioon veroja 
eikä mahdollista tuottopalkkiota. Lainoitettu rahasto on lainoittamattomaan rahastoon verrattuna korkeariskisempi, johtuen lainoitetun 
rahaston suuremmasta hinta- ja korkoherkkyydestä. Samalla lainoitettu rahasto antaa mahdollisuuden jopa kaksi kertaa korkeampaan 
tuottoon. Rahasto-osuuksiesi arvo voi markkinoiden kehityksen seurauksena sekä nousta että laskea, eikä ole varmaa, että saat sijoittamasi 
summan kokonaisuudessaan takaisin. Tarkempi selvitys lainan vaikutuksesta rahaston riskiin löytyy rahaston avaintietoesitteestä ja 
rahastoesitteestä. 

90

100

110

120

130

90

100

110

120

130

90

100

110

120

130

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012

130

120

110

100

90

In
de

ks
i=

10
0

nVuokra, uudet asunnot*  n  Vuokra, vanhat asunnot*

nElinkustannusindeksi

Lä
hd

e:
 T

ila
st

ok
es

ku
s

1998   2000   2002   2004   2006   2008   2010   2012

220

200

180

160

140

120

100

80

In
de

ks
i=

10
0

80

100

120

140

160

180

200

220

nAsuinhuoneistot   n JPM Euro Bond, korkoindeksi
n  MSCI Europe, osakeindeksi

80

100

120

140

160

180

200

220

80

100

120

140

160

180

200

220

Huomaa, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.
*) Koskee asuntoja pääkaupunkiseudulla.
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rahastonhoitajat 

Stefan Wiklund 
Varatuomari    
Syntymävuosi: 1973

Antti Valkama 
KTM
Syntymävuosi: 1971

rahaston tiedot

• Merkintä ja lunastus: Neljännesvuosittain.

• Minimisijoitus: 500 euroa.

• Merkintäpaikka: Lähimmässä Ålandsbankenin konttorissa.

• Merkintäpalkkio: 2 %. 

• Kaupankäyntipalkkio: < 1 v, 4 % 
              1-3 v, 3 % 
             3-5 v, 2 % 
             > 5 v, 1 %                                                                                                                                        
(Palkkio maksetaan rahastolle kompensaationa lunastuksesta aiheutuvista kuluista).

• Vuotuinen palkkio yhteensä: Kiinteä hallinnointipalkkio 2,25 %. Arvioidut muuttuvat kustannukset 0,6 %. 
(Laskettuna rahaston NAV:sta - Net Asset Value). 

• Tuottosidonnainen palkkio: 20 % yli 5 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.

• Sijoitushorisontti: vähintään 5 vuotta.

ota YhteYttä

HELSINkI Yrjönkatu 9, Bulevardi 3  ESPOO-TAPIOLA Länsituulentie 4   
TAMPERE Hämeenkatu 8  TuRKu Hansakortteli, Eerikinkatu 17  PARAINEN Kauppiaskatu 24   
VAASA Hovioikeudenpuistikko 11  AHVENANmAA Nygatan 2, Maarianhamina, Pääkonttori
Puh. 0204 29 011*  -  www.alandsbanken.fi  -  info@alandsbanken.fi

*) Puhelut 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/minuutti, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/minuutti. Asiakaspuhelut tallennetaan.

Tämä esite on tarkoitettu yleiseksi informaatioksi. Esitettä ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi sijoittaa rahastoon, eikä sitä 
tule käyttää lähteenä sijoituspäätöstä tehtäessä. Lisätietoja Ålandsbankenin rahastoista löytyy kunkin rahaston avaintietoesitteestä sekä 
kuukausitiedotteesta, sekä Ålandsbankenin Rahastoesitteestä.


