Bigstock

Hoivakiinteistöjen suosio
sijoituskohteena kasvaa
Hoivakiinteistöjen suosio kiinteistösijoitusmarkkinoilla kasvaa, kun väestö vanhenee ja eliniät pidentyvät.
Kuntien haasteellinen taloustilanne lisää uusien toimintamallien tarvetta hoivapalvelujen tuottamiseen
ja kiinteistöjen rahoittamiseen. Sijoittajia kiinnostavat kohteiden vakaat tuotot ja selkeät sopimusmallit.
Teksti: Pia Louekoski KTI Kiinteistötieto Oy

H

oivakiinteistöt ovat monimuotoisia sijoituskohteita, eikä käsitteelle ole vakiintunutta määritelmää.
Hoivakiinteistöihin luetaan erityyppisiä
kiinteistöjä pienistä asumispalvelukiinteistöistä ja päiväkodeista aina erikoistuneisiin kuntoutusyksiköihin ja isoihin sairaalakiinteistöihin. Kukin toimija
määrittelee hoivakiinteistöt omista lähtökohdistaan sen mukaisesti, mihin oma
sijoitusstrategia sallii sijoitettavan.

Monimuotoisia kohteita
Hoivakiinteistö vuokrataan yleensä yhdelle operaattorille, joka tuottaa palveluja joko vanhusten, lasten, nuorten,
vammaisten tai mielenterveyspotilaiden

hoivaan tai kuntoutukseen. Isoimmissa kiinteistöissä saattaa toimia useampiakin palveluntarjoajia, jotka tuottavat
asukkaille palveluja, kuten parturi-kampaamo tai apteekki.

Hoivakiinteistökannan
arvo useita miljardeja
Suomeen on viime vuosina perustettu
useita hoivakiinteistöihin erikoistuneita kiinteistörahastoja. Hoivakiinteistöjä löytyy myös instituutiosijoittajien salkuista. Markkinoille on toistaiseksi tullut vain yksi ulkomainen hoiva- ja muihin julkisen palvelun kiinteistöihin sijoittava yhtiö, ruotsalainen Hemsö. Näiden
sijoittajien hoivakiinteistöjen yhteenlas-

kettu arvo on reilu 750 miljoonaa euroa.
Hoivakiinteistösijoitusmarkkinoiden
kokonaispotentiaalia voi arvioida hoivapalvelujen tarpeen kautta. Mikäli yhden
hoivapalveluyksikön arvoksi arvioidaan
100 000 euroa asukasta kohden, ja vuonna 2013 tehostetussa hoiva-asumisessa
oli 34 800 asiakasta; nousisi Suomen hoivakiinteistöjen kokonaisarvo nykyisellään
noin 3,5 miljardiin euroon. Kun mukaan
lasketaan vielä muut hoiva-alan kiinteistöt, kuten päiväkodit, erilaiset terveyspalveluita ja kuntoutusta tuottavat yksiköt,
nousee arvo edelleen. Myös Suomen sairaalakiinteistökannan arvo on useita miljardeja euroja. Kasvava osuus tästä kiinteistökannasta on yksityisen sektorin
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Hoivakiinteistöissä
mahdollistetaan

Palvelua
tuotetaan

Kiinteistöjen
käyttö / omistus

– tuettu asuminen, lähellä kotihoitoa

– ikäihmisille / senioreille

– palveluntuottajana joko kunta tai

– tehostettu hoiva 24h/7pv

– muistisairaille

yksityinen hoivapalveluyritys

– päiväkotitoiminta

– lapsille / nuorille

– lastenkotitoiminta

– mielenterveyspotilaille

– kiinteistöt joko operaattorin tai

– kuntoutuspalvelut

– päihdeongelmaisille

yksityisen kiinteistösijoittajan omistuksessa.

– lääkärikeskus / terveysasemapalvelut

– (kehitys)vammaisille

– yksityisten sijoittajien omistamien

– sairaalat

– koko kansalle

kiinteistöjen arvo noin 700-800 milj. euroa.

Sijoitusyhtiö /
rahasto

Arvo
Tavoitearvo Mihin sijoittaa
milj. € milj. €

Omistajat / sijoittajat

Trevian Care II Ky

45

yli 100

päiväkodit, vanhus-, mielenterveyshoiva,
voisi olla myös kuntoutusta ja kehitysvammaisten hoivakoteja ja muita julkisen palvelun tiloja

4 kotimaista suurta
instituutiosijoittajaa

Titanium
Hoivakiinteistöt

63

avoin,
ei tavoitearvoa

päiväkodit, vanhus- ja vammaishoivaa

yli 500 osuudenomistajaa,
minimisijoitus 20 000 € per merkintä,
paljon piensijoittajia ja instituutioita

EQ Hoivakiinteistöt Oy

160

avoin,
ei tavoitearvoa

päiväkodit, lastenkodit, vanhusten hoivapalvelut, seniori- ja tuettu asuminen,
mielenterveys- ja muistisairaspalvelut,
kuntoutus-, sairaala- ja terveysasemapalvelut

1300 osuudenomistajaa, pieniä
ja keskisuuria instituutioita sekä
yksityishenkilöitä

Northern Horizon
Capitalin rahastot
Healthcare I ja II

200

pääasiallisesti vanhushoiva

muutamia kotimaisia
instituutiosijoittajia

Hemsö

100

vanhus-, muistisairas- ja mielenterveyshoiva, terveyskeskukset, sairaalat

pääomistajanaruotsalainen
AP3 –eläkeyhtiö

kiinteistösijoittajien kiikarissa.

Sijoittaja hakee
vakaata nettotuottoa
Sijoittajan näkökulmasta hoivakiinteistösijoittaminen on pitkäjänteistä, varman kassavirran sijoittamista. Kiinteistö vuokrataan pitkillä sopimuksilla vähintään kymmeneksi, usein jopa 12–15
vuodeksi – jota voidaan usein vielä optiolla jatkaa. Vuokra sidotaan yleensä
elinkustannusindeksiin. Yhden vuokralaisen kohteissa sopimukset ovat tyypillisesti nettosopimuksia, eli vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpidosta, ja ainoastaan peruskorjausten kustannukset
jäävät vuokranantajalle. Monen käyttä-

jän kohteissa suositaan bruttovuokrasopimuksia, ja sijoittaja vastaa kohteen ylläpidosta.
Sijoittajalle hoivakiinteistöt tuottivat
hyvin vuonna 2014. KTI Kiinteistöindeksin mittaama hoivakiinteistöjen kokonaistuotto nousi 7,9 prosenttiin, josta
nettotuottoaste oli 7,4 prosenttia.

Rahastoja myös
yksityissijoittajille
Ensimmäinen instituutiosijoittajille
suunnattu hoivakiinteistörahasto, Northern Horizon Capitalin EPI Healthcare
I Ky, perustettiin Suomeen 2007. Sen jälkeen markkinoille on tullut useita uusia
rahastomanagereja. Trevian Asset Ma-

nagementin ensimmäinen hoivarahasto
on jo ehtinyt päättää toimintansa. Sen
jälkeen yhtiö perusti Care II -rahaston
vuonna 2014. Useimmat hoivakiinteistörahastot on suunnattu vain instituutiosijoittajille, ja ne ovat tyypillisimmin
kommandiittiyhtiömuotoisia.
Jotkut rahastot ovat avoimia myös yksityishenkilöille. Nämä rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, joiden toimintaa
säätelee sijoitusrahastolaki. Minimisijoitus voi olla hyvinkin pieni, esimerkiksi eQ
Hoivakiinteistöillä vain 500 euroa.

Ikääntyneiden
palvelutarve kasvaa
Tarve ikäihmisten hoivapalveluille ja sen
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Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut ikäihmisille 2013
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Lähde: Tilastoraportti 27/2014, 12.11.2014.
Suomen virallinen tilasto, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut. THL.

myötä hoivakiinteistöille on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan lähes 1,5 miljoonaa 65
vuotta täyttänyttä, yli neljännes väestöstä. Kunnilla on lakisääteinen velvoite järjestää vanhuspalveluja, ja tämän toteuttamiseksi tarvitaan kiinteistöjä niin senioriasumiseen, hoivakotitoimintaan kuin
kuntoutuspalvelujen tuottamiseenkin.
Ikääntyneiden laitoshoito sekä pitkäaikaishoito terveyskeskusten vuodeosas-

Suurimmat
palvelun
tuottajat

Liikevaihto
2014,
milj. €

Attendo Hoiva

185

110

Esperi

135

Mikeva

Mehiläinen
(Mediverkko)

Mainio Vire

ikääntyneiden hoivapalveluja sai jossakin
muodossa noin 23 prosenttia 75 vuotta
täyttäneistä vuonna 2013.

tolla on viime vuosina vähentynyt. Sen
sijaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on nousussa. Ikääntyneille tarkoitettujen laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut 2000-luvulla noin
13 prosenttia. Palvelujen piirissä olevien
ikääntyneiden osuus on kuitenkin laskenut, sillä kotona asuvien määrä on kasvanut. 75 vuotta täyttäneistä 90 prosenttia
asui yhä kotona vuonna 2012. Yhteensä

Väestön muuttaessa kasvukeskuksiin tarvitaan muuttovoittopaikkakunnilla yhä
enemmän uusia päiväkoteja sekä terveys-,
kuntoutus- ja asumispalveluja. Kun kuntatalous on tiukalla, haetaan näissäkin
säästöjä ja uusia toimintamalleja. Myös
kehitysvammaishoidossa painotetaan nykyisin tuettua tai kotona asumista.
Julkisen palvelutuotannon kiinteistöt
painottuvat nykyisellään pitkälti hoivaalan kiinteistöihin. Ruotsissa sijoittaminen on laajempaa, ja sillä on pidemmät
perinteet. Alan keskeiset toimijat ovat
keskenään sopineet termin ”samhällsfastighet” käytöstä, ja vapaasti suomentaen
määritelleet sen ”erityiskiinteistöksi, jota käytetään pääsääntöisesti verovaroin
tuotettavien palvelujen tuottamiseen, johon kuuluu myös erityisryhmien tehostettu palveluasuminen”.

Suuri tarve uusille
rahoitusmalleille
Suomessa haasteellinen taloustilanne pakottaa julkisen sektorin miettimään uusia ratkaisuja palvelujen tuottamiseksi ja

Toiminta-alue

Työntekijöiden
määrä

ikääntyneet, kehitysvammaiset, muut vammautuneet, mielenterveys, kaikki erityisryhmät,
pari lastensuojeluyksikköä

valtakunnallinen

2850

100

ikääntyneet, kehitysvammaiset,
mielenterveyspotilaat

valtakunnallinen

3000–3500

67+

80+

ikääntyneet, kehitysvammaiset,
mielenterveys- ja päihdekuntoutus,
erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret

50 paikkakuntaa
valtakunnallisesti

1200

120
sosiaali-palveluiden osuus

100+

ikääntyneet, vammaispalvelut,
mielenterveyskuntoutus, lastensuojelu

yli 100 paikka
kuntaa valta
kunnallisesti

n. 1700

80+

ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vammaisten asumispalvelut sekä kotiin
tuotettava kotihoito-, turvapuhelin-, ateria- ja
kauppakassipalvelut sekä päiväkodit

80 paikkakuntaa
valtakunnallisesti

1350

84

Kohteiden Asiakaskunta
määrä

52 | LOCUS 2/2015

Locus0215_06-66_palautettu_klo11_tilanne_final.indd 52

21.5.2015 12.12

kiinteistöjen rahoittamiseksi. Esimerkiksi Espoo pohtii parhaillaan uuden, noin
200 miljoonan euron yksityisrahoitteisen koulurahaston perustamista. Rahasto vastaisi myös kiinteistöjen ylläpidosta
elinkaarimallilla.

Hoivapalveluyritykset
konsolidoituvat vauhdilla
Suomessa toimii viisi suurta valtakunnallista hoivapalveluyritystä. Lisäksi on
suuri ja vaikeasti arvioitava määrä – ehkä
tuhatkunta – pientä paikallisesti toimivaa
yritystä. Palveluntuottajien konsolidoituminen on ollut nopeaa, kun suuret operaattorit ovat ostaneet pieniä yrityksiä.
Sijoittajille suurten operaattoreiden
kanssa toimiminen tuo pitkää vakaata kassavirtaa. Joskus kunnat ohjaavat
kiinteistönomistajia yhteistyöhön myös
pienten paikallisten palveluntuottajien
kanssa.

Läheistä yhteistyötä
Isot hoivapalveluyrittäjät toimivat yleensä yksityisen tahon tai kunnan vuokratiloissa.
Yleensä kuntien rooli rajoittuu
tonttien ja kehityskohteiden tarjoamiseen. Tilanhankintaprosessit ovat käyttäjävetoisia: kun uutta tilaa tarvitaan,
hoivapalveluyritys etsii sopivan tontin
tai kehityskohteen ja saattaa kilpailuttaa jo valmiiksi rakennuttajankin, joka
rahoittaa rakentamisen ja kantaa hankeriskin. Vasta valmis kohde siirtyy sijoittajan omistukseen. Sijoittajan löytäminen
ja ehdoista neuvotteleminen on helpottunut viime vuosina, kun hoivakiinteistösijoittamisen suosio on noussut.
Prosessi voi edetä myös sijoittajavetoisesti. Tilat kuitenkin rakennetaan tai
remontoidaan operaattorin toiveiden ja
lakisääteisten vaateiden mukaisiksi. Palveluntuottajilla on paras tietämys tarvittavista tiloista, ja tilojen toiminnallisuus
ja kohtuullinen kustannustaso ohjaavat
päätöksentekoa.

Erilaisia palvelusopimuksia
Hoivapalveluja tuottavat yritykset solmivat yleensä kunnan kanssa sopimuk-

sen, joka voi olla joko suora ostopalvelusopimus tai puitesopimus. Ostopalvelusopimuksessa kunta sopii tietyn paikkamäärän mukaisen palvelun ostamisesta. Yleisemmin käytetään kuitenkin
puitesopimuksia, joissa kunta kilpailuttaa mukana olevat palveluntuottajat tapauskohtaisesti ja valitsee tuottajan hinnan perusteella. Sopimukset ovat muutaman vuoden mittaisia ja niihin voi sisältyä 1–2 vuoden jatko-optio. Palvelusopimuksen pituus on olennainen sijoittajan
mielenkiintoon vaikuttava tekijä. Koska
hoivapalveluiden järjestäminen on kunnan vastuulla, on riski esimerkiksi vuokralaisen konkurssista sopimusaikana hyvin pieni.
Suurimmissa kaupungeissa palvelusetelien käyttö on yleistymässä hoivapalveluissa. Tällöin hoivayrityksen asiakkaana on yksityinen kansalainen, joka
maksaa itse hoivapalvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Paljon säädöksiä
Jos yksityinen sosiaalihuollon palveluntuottaja harjoittaa toimintaa useamman
kuin yhden aluehallintoviraston alueella,
tarvitsee se toiminnalleen valtakunnallisen luvan, jonka myöntää Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Aluehallintovirastot ja kunnat valvovat alueillaan sosiaalihuollon toimintaa
ja palveluntuottajia. Valvonta tapahtuu
vähintään vuosittain ja aina uuden kiinteistön valmistuessa. Jos kiinteistön rahoittamiseen on saatu ARA-tukea, valvoo myös ARA kiinteistönomistajan toimintaa.
Kiinteistösijoittajan kannalta merkittävät säädökset liittyvät tiloille asetettuihin vähimmäismääräyksiin, etenkin esteettömyyteen ja liikkumisen helppouteen.
Käytäville on asetettu minimileveys,
ja jokaisella asukkaalla tulisi olla oma vähintään 20 neliön huone, jossa on oma
kylpyhuone. Myös kodinomaisuutta ja
pieniä yksikkökokoja painotetaan.
Valvira ohjaa myös kuntien tuottamaa palvelua, mutta valvonta kohdistuu ainoastaan yksityisiin palveluntuot-

tajiin. Kuntien tilat ovat usein yksityisiä
vanhempia eivätkä aina vastaa nykyisiä
laatuvaatimuksia. Kuntien ulkoistaessa
palveluja riskinä on, että tiloihin joudutaan tekemään merkittäviä parannusinvestointeja.

Positiiviset näkymät
Hoivapalvelujen ja hoivakiinteistöjen tarve kasvaa lähivuosina, ja niiden tuottamisen mallit kehittyvät. Siksi ala houkuttaa
uusia toimijoita. Hoivaoperaattoriyritysten taustalta löytyy useampia kansainvälisiä pääomasijoittajia. Myös uusia – sekä
koti- että ulkomaisia – hoivakiinteistösijoittajia odotetaan markkinalle.
Alan toimijat ovat laajalti sitä mieltä,
että nykyisiä viranomaissäädöksiä joudutaan jatkossa löysentämään. Muuten palvelujen tuottaminen käy entistä haasteellisemmaksi. Yksityiset palveluntuottajat
kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa
kunnan omien palveluyksiköiden kanssa.
Kiinteistösijoittajan näkökulmasta
myös kaavoituksen tulisi osaltaan tukea
uudistuotantoa sekä vanhojen tilojen nykyaikaistamista tai joustavaa konvertointia esimerkiksi toimistokiinteistöstä hoivapalvelukiinteistöksi.
Tulevaisuudenkuvana nähdään, että
senioriasuminen, kuntoutuspalvelut ja
hoivapalvelut integroituvat yhä tiiviimmin yhteen hybridipalveluksi. Samaan
pihapiiriin sopisi hyvin myös muita yksityisiä palveluja, kuten kauppakassitoimintaa, parturi-kampaamoja ja fysioterapiapalveluja.
Tulevien ikäihmisten palvelutoiveet
ja -tarpeet saattavat myös erota nykyisestä tarjonnasta. Rahoituskysymysten
ohella asiakkaiden monimuotoistuviin
toiveisiin vastaaminen nähdään yhtenä
alan suurimmista haasteista. ❚❚
Artikkelia varten on haastateltu
seuraavia henkilöitä:
Ari Lapveteläinen / Mikeva
Andreas Michelsson / Northern Horizon
Capital
Jussi Rouhento / Northern Horizon Capital
Jarkko Leinonen / Hemsö Finland
Jere Pessala / Attendo
Maria Söderman / Trevian Asset Management
Robert Landtman / eQ Varainhoito
Tomi Rosqvist / Esperi Care
Tommi Santanen / Titanium
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