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Tiivistelmä

Asuntomarkkinoiden ja makrotalouden välillä on eri vaikutuskanavien kautta vahva
vuorovaikutussuhde. Useiden tutkimusten perusteella makrotaloustekijöiden ja asunto-
jen hintojen riippuvuus eroaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä suhdanteiden mu-
kaan. Lisäksi tutkimusten perusteella makrotekijät vaikuttavat eri tavalla alueiden hin-
takehitykseen.

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää mitkä makrotekijät selittävät pitkällä aika-
välillä asuntojen hintakehitystä ja onko havaittavissa alueellisia eroja koko maan, pää-
kaupunkiseudun, muun Suomen ja Helsingin välillä. Lisäksi tarkasteltiin riippuvatko
makrotekijöiden vaikutus suhdannevaiheesta. Tarkastelu pohjautui usean muuttujan
lineaariseen regressioon, missä hyödynnetiin yleistettyä pienimmän neliösumman me-
netelmään. Tutkimusaineisto muodostui vanhojen osakehuoneistojen hinta-aineistosta
aikaväliltä 1988:Q1-2016:Q4. Aineistoon lisättiin selittäväksi tekijöiksi useita makro-
muuttujia: BKT, korot, ansiotaso, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, työttö-
myys, osakemarkkinaindeksi ja demografisia tekijöitä.

Tutkimuksessa havaittiin, että pitkän aikavälin asuntojen hintakehitystä selittävät kai-
killa alueilla käytettävissä olevien tulojen, BKT:n, osakemarkkinoiden muutokset ja
viivästetty korkotaso. Koko maassa ja muualla kuin pääkaupunkiseudulla hintojen
muutosta selittävät myös nettomuuttoliike. Pitkän aikavälin mallit selittivät hintavaih-
telusta 75-85 %. Tarkastelun havainnot ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa.

Suhdannetarkastelun perusteella 1990-luvun alun laman hintakehitystä selittävät kai-
killa alueilla samat makrotekijät. Analyysin perusteella laman jälkeen suomalaiset
asuntomarkkinat ovat eriytyneet ja makrotekijät selittävät heikommin hintamuutoksia.
Lisäksi 2000-luvulla demografisten tekijöiden vaikutus hintakehitykseen on voimistu-
nut. Lisäksi havaittiin, että Helsingin hintojen kehitys olisi ollut finanssikriisin jälkeen
riippuvaisempi makrotaloudellisista tekijöistä kuin muu Suomen hintakehitys.

Avainsanat asuntojen hinnat, makromuuttujat, alueelliset asuntomarkkinat, regressio-
analyysi
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Abstract

Housing markets and housing prices are closely linked with macroeconomic factors.
Numerous studies have revealed the short and the long run connection between mac-
roeconomic factors and housing market are different. The studies have also found that
the interaction is different between the cycles. Furthermore, studies have identified
specific regional differences in housing markets and macroeconomic factors relation.

The  purpose  of  this  thesis  was  first  to  examine  what  factors  explain  in  the  long  run
housing prices and are there region specific differences between housing markets in
national-level, Helsinki Metropolitan Area (HMA), Finland excl. HMA and Helsinki.
In addition, the other purpose of this study was to examine the relation between hous-
ing prices and macroeconomic factors in the different business cycles. The study
based on the multiple linear regression model, where the models are estimated using
the generalized least squares (GLS) method. All models were estimated using the
price index of dwellings quarterly data over the 29-year period (1988:Q1-2016:Q4).
The macroeconomic variables in the data set were GDP, interest rate, household dis-
posable income, unemployment rate, stock index and demographics factors.

The study found that in the long run the most important factors that impact on housing
prices were: disposable income, GDP, share index and lagged interest rate. The demo-
graphic factors had impact on the housing prices in national-level and Finland excl.
HMA. In the long run the models were able to explain approximately 75-85 % of the
variance of the prices. The results were in line with earlier studies.

Based on the cyclical review, the study did not find significant regional differences in
the early 90’s the downturn period. The other findings of this cycle study were: after the
recession, the Finnish housing markets were segregated, the connection between mac-
roeconomic factors and housing prices were impaired but connection between prices
and demographic factors were statistically significant.

Keywords housing prices, macroeconomic factors, regional housing markets, regression
analysis
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1 Johdanto
1.1 Taustaa ja työn tarkoitus

Asuntojen hintojen kehityksellä on tiivis yhteys koko kansantalouden kehitykseen.
Makrotalouden muutokset heijastuvat laajasti koko talouden toimintaan, kuten myös
asuntomarkkinoihin. Toisaalta asuntomarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat
koko kansantalouteen niin kotitalouksien varallisuuden, asuntotuotannon kuin rahoi-
tussektorin kautta (Oikarinen 2007). Asuntomarkkinoiden ja koko talouden riippu-
vuuksien laajemman ymmärtämisen johdosta, on tärkeä tiedostaa asunnon hinnan
muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja vaikutuskanavat. Asuntomarkkinoiden ja kan-
santalouden välillä on siis eri vaikutuskanavien kautta kaksisuuntainen vuorovaiku-
tussuhde.

Intuitiivisesti selkeästä linkistä huolimatta perinteinen kaupunkitaloustiede ja makro-
taloustieteen valtavirta ovat ohittaneet asuntomarkkinoiden ja makrotalouden riippu-
vuuden lähes kokonaan. Vasta viime vuosikymmenten aikana makrotaloustalouden ja
asuntomarkkinoiden välisiä riippuvuuksia on alettu analysoida niin teoreettisesti kuin
empiirisesti. Useiden uusimpien tutkimusten perusteella asuntomarkkinat on riippu-
vaisia lukuisista eri makrotekijöistä ja nämä tekijät vaikuttavat eri alueilla eri tavalla.
Asuntomarkkinoihin vaikuttavien makrotaloudellisten sekä kysyntä- että tarjontateki-
jöiden vaikutus riippuu myös vallitsevasta suhdannetilanteesta. (Leung 2004).

Taloustieteen lisäksi mm. rahoitusalalla on noussut viime vuosina kiinnostus tarkas-
tella makrotaloudellisten tekijöiden vaikutusta asuntojen ja muiden kiinteistöjen hin-
toihin, koska suurin osa lainoista on kiinteistövakuudellisia luottoja. Kiinnostus mak-
rotekijöiden ja asuntomarkkinoiden yhteyteen liittyy osittain Yhdysvalloissa 2007-
2009 koettuun nk. subprime-kriisiin sekä toisaalta kasvaneeseen säätelyyn ja kvanti-
tatiivisen riskienhallinnan tarpeisiin. Kiinteistövakuuksien arvot vaikuttavat pankkien
vakavaraisuudessa ja luottojen hinnoittelussa käytettäviin riskiparametrien arvoihin.
Riskiparametreja käytetään edelleen esimerkiksi pankkien stressitestauksessa, joissa
erilaisilla makrotaloudellisilla skenaarioilla testataan pankkien vakavaraisuuden kes-
tävyyttä poikkeustilanteissa. Stressitesteissä kiinteistöjen vakuusarvojen määräytymi-
nen voidaan ehdollistaa eri skenaarioille ja arvioida niiden kehitystä. Lisäksi asunto-
jen hintojen ja makrotaloudellisten tekijöiden riippuvuus korostuu uudessa IFRS  9 -
standardiin perustuvassa tilinpäätösmenettelyssä. IFRS 9 -standardin mukaan jatkossa
pankkien kirjaamat arvonalentumiset tulee määräytyä ja kirjata odotettavissa olevien
luottotappioiden perusteella, jotka perustuvat luottojen elinkaarimalleihin, joihin vai-
kuttavat taas makrotaloudelliset ennusteet.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajoitteet

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia asuntojen hintojen kehitystä alueellisesti
makroaikasarjojen avulla. Tutkimuksen taustalla on kaksi keskeistä kysymystä. En-
siksi tarkastellaan, kuinka tarkasti makroaikasarjojen avulla voidaan alueellisesti en-
nustaa asuntojen hintojen kehitystä pitkällä aikavälillä. Useissa tutkimuksissa on ha-
vaittu merkittäviä alueellisia eroja, miten korkotaso, tulot ja demografiset tekijät vai-
kuttavat asuntojen hintojen määräytymiseen (McAvincy & Maclennan 1982, Krumm
1987, Reichert 1990). Siitä huolimatta, että suomalaisia asuntomarkkinoita on tutkittu
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viime vuosina suhteellisen paljon, on suomalainen tutkimus keskittynyt lähinnä mak-
rotason dynamiikkaan (Oikarinen 2007), tarkastelemaan mahdollista asuntokuplaa
(Oikarinen 2005) tai pääkaupunkiseudun hintakehitykseen (Kuismanen et al. 1999),
ja tehty aluetason suomalaisen tutkimus on keskittynyt pikemminkin asuntokannan
muutosten ennustamiseen kuin asuntojen pitkän aikavälin hintojen muodostumiseen
(ks. esim. Huovari et al. 2002, Huovari et al. 2005). Erityisesti aluetason tutkimuksen
tarve korostuu, koska hintakehitys on viimeisen vuosikymmenen aikana eriytynyt
selvästi. Tämän tutkimuksen keskeinen kysymys on, vaikuttavatko eri makrotekijät
alueellisesti hintakehitykseen. Tutkimuksen keskeinen pääartikkeli on Rechertin
(1990) tutkimus, jota käytetään sekä metodologisesti että empiirisesti vertailukohta-
na. Toiseksi, tämän tutkimuksen tarkoituksena on laajentaa käsitystä poikkeavatko
asuntojen hintoihin vaikuttavat tekijät suhdanteiden välillä.

Tarkemmin työn tavoitteena on vastata seuraaviin kolmeen tutkimuskysymyksiin:

1) Mitkä makrotekijät selittävät pitkällä aikavälillä parhaiten asuntojen hintakehi-
tystä Suomessa?

2) Ovatko eri alueiden asuntojen hintojen muutokset riippuvaisia eri makrotalou-
dellisista tekijöistä? Asuntojen hintojen kehitystä tarkastellaan sekä kansanta-
louden tasolla että aluetasolla: pääkaupunkiseudulla1, Helsingissä ja muualla
Suomessa.

3) Riippuvatko asuntojen hintoihin vaikuttavat makrotekijät talouden suhdannevai-
heesta?

Kaupunki- ja kiinteistötaloustieteellisenä tutkimuksena tämä tarkastelu rajautuu yh-
distämään makrotaloudelliset indikaattorit alueelliseen asuntojen hintakehitykseen ja
analysoimana ekonometristen mallien avulla vanhojen osakehuoneistojen hintojen
kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkielma on empiirinen työ, jonka käytetyt menetelmät pohjautuvat aikasarjojen
analyysiin. Tätä tutkimusta varten muodostettu paneeliaineisto sisältää neljännesvuo-
sittaiset havainnot vuosilta 1988-2016. Ekonometrisen analyysin keskeisin menetel-
mä on yleistetty pienimmän neliösumman menetelmään perustuva usean muuttujan
lineaarinen regressio, jonka avulla makrotaloustekijöiden vaikutuksia arvioidaan sekä
pitkällä aikavälillä että eri suhdannevaiheissa. Hintakehityksen analysoinnissa käytet-
tään aluksi rajattua muuttujajoukkoa, jossa muuttujina ovat bruttokansantuote, ansio-
tason kehitys, viitekorot, työttömyysaste ja kuluttajahintaindeksi. Lähtötarkastelun
tavoitteena on analysoida, löytyykö hintakehityksen ja makromuuttujien väliltä pitkän
aikavälin riippuvuuksia. Perustarkastelun jälkeen asuntojen hintakehityksen analy-
sointia laajennetaan vielä osakemarkkinoiden, kotitalouksien käytettävissä olevien
tulojen ja väestön demografisten tekijöiden avulla. Työssä asuntojen hintojen kehi-
tyksen selittämiseksi edetään pitkän aikavälin perusmalleista laajennettuihin mallei-
hin ja suhdannevaihetarkasteluun.

Tarkastelun lähtökohtien osalta on huomioitavaa, että toisaalta halutaan tarkastella
aluetason hintakehityksen taustalla olevia ilmiöitä mutta perusmakromuuttujien jou-
kossa ei ole yhtään aluetason indikaattoria, jonka oletetaan vaikuttavan mallien tark-
kuuteen. Aluetason demografisia tekijöitä lisätään malleihin laajennetussa osiossa ja
suhdannetarkasteluissa. Tutkimuksen keskeinen rajaus onkin keskittyä makrotekijöi-
hin ja tiedostaa alueellisen tekijöiden rajallisuus. Lisäksi on huomioitavaa, että tutki-
muksen tarkoituksena ei ole tarkastella mahdollisia asuntomarkkinoiden epätasapai-

1 Pääkaupunkiseutu muodostuu neljästä kaupungista: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.
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notiloja, asuntomarkkinoiden kuplien syntyä tai lyhyen aikavälin dynamiikkaa asun-
tojen hintojen ja makrotekijöiden välillä 2.

Tutkimus sivuaa oleellisesti kaupunkitalouden perusteoriaa, missä asuntojen hintake-
hitys indikoi alueellisia ominaisuuksia, jotka heijastuvat kotitalouksien sijaintipäätök-
sissä ja kysynnässä. Toisaalta, koska mikrotason sijaintipäätökset eivät sisälly tarkas-
teluun, vaan ne heijastuvat mahdollisesti makrotasolla vain asuntojen hintakehityk-
sessä ja muuttoliikkeessä, on oleellista analysoida, kuinka tarkasti makrotekijöillä
voidaan selittää asuntojen hintojen vaihtelua.

1.3 Työn rakenne

Tutkielma koostuu keskeisesti neljästä varsinaisesta osasta. Johdannon jälkeen toises-
sa luvussa esitellään asuntomarkkinoiden teoriaa ja asuntojen hintojen muodostumis-
ta sekä mikro- että makrotasolla. Toisessa luvussa esitellään myös aiempien tutki-
musten tuloksia keskeisten makromuuttujien osalta, joissa keskitytään miten asunto-
markkinat ovat reagoineet tietyn muuttujan muutoksiin. Aiempien tutkimusten läpi-
käynti luo pohjan myöhemmälle tämän tutkimuksen tulosten arvioinnille. Tämän jäl-
keen luvussa kolme käydään läpi käytetyt tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen pääpai-
no on empiirisessä osuudessa, joka alkaa aineiston sekä muuttujien esittelyllä. Aineis-
ton kuvaamisen jälkeen siirrytään varsinaisen empiirisen osaan. Kyseinen viides luku
koostuu yksinkertaisten mallien tuloksista, laajennetuista malleista ja suhdannevai-
heiden tarkastelusta. Lopuksi kootaan yhteen tutkimuksesta saadut tulokset ja pää-
telmät.

2 Lyhyen aikavälin dynamiikkaa tarkastellaan yleisesti Grangerin testin avulla, jolla voidaan arvioida
muuttujien välisiä syy-seuraussuhteita. Lisäksi yleisesti hintojen tasapainotilaa tarkastellaan ekonometri-
sesti yhteisintegraatioanalyysin ja virheenkorjausmallien avulla (Oikarinen 2007).
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2 Taustaa ja teoriaa
Tässä luvussa perehdytään ensiksi yleisellä tasolla asuntojen hintojen muodostumi-
seen ja asuntomarkkinoihin sekä mikro- että makrotasolla. Mikro- ja makrotalousteo-
reettisen tarkastelun runko perustuu Seppo Laakson ja Heikki A. Loikkasen (2004)
Kaupunkitalouskirjaan. Tämän jälkeen käydään läpi aiempien tutkimusten tuloksia
makrotekijöiden ja asuntojen hintojen välisestä yhteydestä.

Luvun eteneminen johtuu asuntomarkkinoiden mikrotaloudellisista ominaisuuksista,
jonka takia niiden tutkiminen poikkeaa muiden hyödykemarkkinoiden tai perinteisten
rahoitusmarkkinoiden analysoinnista.

Mikrotason erityispiirteiden lisäksi asuntomarkkinat ovat hyvin sidoksissa makrota-
louteen mm. suuren varallisuusvaikutuksen johdosta, jonka takia asuntomarkkinoilla
tapahtuvat muutokset heijastuvat kansantalouteen ja vastaavasti makrotason ilmiöt
asuntojen hintoihin eri tavoin.

2.1 Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnan muodostuminen

2.1.1 Mikrotaloudellinen viitekehys

Tarkastellaan seuraavaksi mitä erityispiirteitä liittyy asuntoon hyödykkeenä sekä
asuntomarkkinoihin. Asuntomarkkinoita ja asuntojen hintojen muodostumista voi-
daan aluksi tarkastella kaupunkitaloustieteen ja mikroteorian perusteella. Asunto,
asuminen ja asuntomarkkinat ovat hyvin poikkeuksellinen kokonaisuus perinteisen
taloustieteen viitekehyksessä.

Mikrotaloudellisesti asunto on hyvin heterogeeninen kestokulutushyödyke, joihin
liittyy erilaisia laadullisia ominaisuuksia, joista sijainnin tärkeys ja asumisen välttä-
mättömyys erottavat ne oleellisesti muista elinkaareltaan pitkäikäisistä hyödykkeistä.
Lisäksi asunto on myös poikkeuksellisen kallis hyödyke, siihen liittyvien kulujen
osuus kotitalouksien käytettävistä tuloista on korkeampi kuin ruokaan, juomaan ja
ravintolaan kuluva osuus. (Laakso & Loikkanen 2004, 241-242.)

Asuntomarkkinat poikkeavat huomattavasti useimmista muista hyödykemarkkinoista
niihin liittyvien erityispiirteiden takia. Asumisen kuluttajat ja asuntojen kysyntä ovat
heterogeenista. Kotitaloudet eroavat toisistaan niin elämänvaiheen, iän, perheraken-
teen ja tulojen kuin preferenssien suhteen, esimerkiksi miten he arvottavat mm. laa-
dullisia tekijöitä, lähiympäristöä, palveluita ja liikenneyhteyksiä. Preferenssit liittyvät
usein siis asunnon sijaintiin. Nämä kaikki vaikuttavat asunnon hinnan määräytymi-
seen, miten kysyntä ja tarjonta määräytyvät ja miten asuntomarkkinoiden dynamiikka
toimii. (Laakso & Loikkanen 2004, 251-252.)

Varallisuuskohteena asunto on merkittävä, koska noin kaksi kolmasosaa Suomen
kotitalouksien varallisuudesta koostuu asuntojen omistamisesta.  Koko kansantalou-
den tasolla asuntoinvestoinnit ovat olleet 1990-luvulla noin neljäsosa kaikista inves-
toinneista ja historiallisesti niiden osuus on ollut vielä korkeampi (Laakso ja Loikka-
nen 2004, 242). Perinteisen rahoitusteorian mukaan asuntojen arvo määräytyisi dis-
kontattujen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvona ja jokaiselle ajanhetkelle voitai-
siin määritellä tarkka markkinahinta kuten osakkeille. Asunnosta koituvan hyödyn
lisäksi asunto on myös sijoitusvarallisuutta ja investointikohde, joista koituu omista-
jalleen tuottoa ja mahdollista arvonnousua tai tappiota. Näin ei kuitenkaan asunto-
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markkinoilla ole mahdollista olettaa, edellä mainittujen sijaintiriippuvuuden, hetero-
geenisuuden ja kestokulutushyödykemäisyyden johdosta (Oikarinen 2007).

Asuntomarkkinoiden kysyntä- ja tarjontapuolen heterogeenisyys aiheuttaa sen, että
markkinat eivät toimi täydellisesti ja informaatio ei ole jakautunut symmetrisesti
markkinaosapuolten välillä, jolloin perusmikroteorian mukaisesti toimijoiden ratio-
naalinen hyötyä maksimoiva toiminta voidaan kyseenalaistaa. Epäsymmetrisen in-
formaation johdosta markkinat ovat myös hyvin epälikvidit, joka osaltaan vaikuttaa
siihen, että asunto on hyvin pitkäaikainen kulutushyödyke. Epälikvidisyyteen liittyy
myös se, että asuntomarkkinoille on tyypillistä korkeat transaktiokustannukset. Li-
säksi asuntomarkkinoiden kustannuksia nostavat mm. varainsiirtoverot ja muuttokus-
tannukset. (Laakso & Loikkanen 2004, 254, 257.)

Kysyntäpuolen kitkan lisäksi myös tuotanto on jäykkää, koska tuotanto on hidasta ja
tarjontapotentiaali muodostuu olemassa olevasta asuntokannasta, josta taas seuraa,
että kotitaloudet ovat asuntomarkkinoiden ostajia ja myyjiä. Lisäksi uusien asuntojen
hinnat määräytyvät vanhojen asuntojen markkinoiden perusteella, jonka omistaa toi-
sistaan riippumattomat kotitaloudet. Mikroteorian perusteella voidaan esittää, että
asuntomarkkinoiden markkinahinta määräytyy useiden toimijoiden ja useiden omi-
naisuuksien (laatutekijöiden) samahyöty- ja samavoittokäyrien leikkauspisteiden
kautta.3 (Laakso & Loikkanen 2004, 252-254, 257.)

Mikro- ja makrotason yhdistävänä sidoksena asuntomarkkinoilla voidaan pitää sijain-
tia. Asunnot muodostavat yhdessä niihin liittyvän tonttien (maa-alue) kanssa asuin-
kiinteistöpääoman. Asuinkiinteistöpääoman arvon vaihtelu taas riippuu rakennuksen
ja tontin arvostuksen muutoksista. Kummankin tekijän arvon määräytymiseen vaikut-
taa useat eri laadulliset tekijät, joista sijainti on yksi keskeisimmistä (ks. esim. Oika-
rinen 2007, Laakso & Loikkanen 2004, 267-271). Sijainti vaikuttaa merkittävästi
asuntojen hintoihin, jolloin asuntojen hintakehitystä on tarkasteltava alueellisesti, jota
voidaan pitää mikro- ja makrotaloudellisena yhtymäkohtana asuntojen hintakehityk-
sen tarkastelussa. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista huomioida, että tarkaste-
lussa pyritään tarkastelemaan asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä,
eikä yksittäisten asuntojen hintojen muodostamiseen liittyviä tekijöitä kuten sijaintia,
asunnon ja talonyhtiön rakenteellisia ominaisuuksia tai mikrolokaation laadullisia
tekijöitä.

2.1.2 Makrotaloudellinen viitekehys

Asuntomarkkinoiden hintojen määräytyminen makrotekijöiden perusteella on tämän
tutkimuksen kannalta keskiössä. Tässä luvussa esitellään lyhyesti asuntomarkkinoi-
den makrotaloudellinen näkökulma, jonka varsinainen teoriakehikko voidaan esittää
asuntomarkkinoiden virta-varantomallin kautta.

Asuntomarkkinoilla kotitaloudet ovat aikaisemmin kuvatulla tavalla kuluttajia, joten
asuntojen kysyntään sekä tarjontaan vaikuttavat väestön määrä ja siinä tapahtuvat
muutokset. Hyvässä suhdannevaiheessa kotitalouksien tulot ja muuttoliike kasvavat,
joka nostaa asuntojen kysyntää. (Laakso & Loikkanen 2004, 243-244). On huomioi-
tavaa, että myös heikossa suhdannevaiheessa muuttoliike saattaa lisääntyä.

3 Asuntojen markkinanhinta koostu siis eri ominaisuuksista ja ominaisuuksien eri hintoja kutsutaan hedo-
nisiksi hinnoiksi, joita voidaan tarkastella hedonisen hintateorian ja -mallien avulla.
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Tarjontapuolella merkittävin tekijä on asuntokannan vaihtelu ja sen ominaisuuksissa
tapahtuvat muutokset. Asuntokannan nettomuutos määräytyy uudisrakentamisen ja
talojen purkamisen sekä käyttötarkoituksen muutoksien myötä. (Laakso ja Loikkanen
2004, 244-247.) Asuntotuotantoon vaikuttavat lisäksi kaavoitus, politiikkatoimet ja
verotus. Jos asuntotuotanto on hidasta edellä mainittujen syiden takia, muodostuu
kysyntä suuremmaksi kuin tarjonta, jolloin asuntojen hinnat nousevat nopeammin
kuin muu hintataso kansataloudessa. Lisäksi asunnot toimivat myös sijoituskohteena,
jolloin vaihtoehtoisten sijoituskohteiden houkuttelevuudella on vaikutusta niiden ky-
syntään ja tuotannon muutoksiin.

Makrotalouden ja asuntojen hintojen riippuvuussuhteen tarkasteluun Oikarinen (2007,
103-104) erottelee erikseen kolme vaikutussuhdetta: varallisuusvaikutus, rakennustuo-
tannon vaikutus ja rahoitusmarkkinavaikutus. Oikarisen (2007) mukaan asunnot muo-
dostavat valtaosan kotitalouksien ja koko kansantalouden varallisuudesta, tällöin asun-
tojen hintojen muutoksilla on merkittävä vaikutus kotitalouksien kuluttamiseen ja tätä
kautta kokonaistuotantoon. Toinen riippuvuussuhdeketju muodostuu rakennustuotannon
kautta: asuntojen hintojen nousu (lasku) johtaa rakennustuotannon kasvuun (laskuun), ja
tätä kautta kokonaistuotannon ja työllisyyden parantumiseen. Kolmas kanava muodos-
tuu rahoitusmarkkinoiden toiminnan eli rahoitussektorin luotonannon ja kotitalouksien
velkaantumisen kautta: asuntojen hintojen noustessa rahoitussektori lisää lainanantoa ja
kotitaloudet velkaantuvat. Tällöin esimerkiksi ulkoapäin tuleva sokki joka lisäisi epä-
varmuutta ja nostaisi korkoja tai vaikuttaisi kotitalouksien työllisyyteen aiheuttaisi pan-
keille ennakoimattomia luottotappioita, jolloin koko rahoitusmarkkinoiden epävarmuus
kasvaisi, toiminta voisi häiriintyä ja vaikuttaa edelleen koko talouden toimintaan. Usein
edellä mainitut vaikutukset kytkeytyvät vielä toisiinsa ja vaikuttavat saman aikaisesti
sekä kysyntä- että tarjontapuoleen. Kysyntäpuoleen vaikuttavat kotitalouksien luotta-
mus ja odotukset suhdannemuutoksista. Näiden lisäksi korkotaso ja odotukset korkota-
son muutoksista vaikuttavat asuntojen hintoihin usein nopeasti (Oikarinen 2007).

Makrotaloudellisen analyysikehikon asuntojen hintojen muutokselle pitkällä aikavä-
lillä esittää neljän kvadrantin virta-varantomalli, jonka alun perin on esittänyt DiPas-
quale ja Wheaton (ks. esim. Laakso & Loikkanen 2004, 268-272). Pitkällä aikavälillä
asuntojen hintojen määräytyminen perustuu kysyntä- ja tarjontatekijöiden tasapai-
noon ja siinä tapahtuviin muutoksiin. DiPasqualen ja Whetonin (1996) virta-
varantokehikko on neljän muuttujan malli, joka jakaa asuntomarkkinat kahtia asunto-
kantaan kohdistuvan omistus- ja kulutuskysynnän perusteella. Analyysikehikossa on
huomioitavaa, että se ei huomioi alueellisia tekijöitä vaan sen avulla on pikemminkin
tarkoitus kuvata tasapainotilaa tietyllä markkina-alueella. Virta-varantomallia tarkas-
tellaan seuraavaksi.

Asuntokantaa voidaan pitää omaisuuslajina, mihin kohdistuu kysyntää sekä omistus-
asujien että sijoittajien toimesta. Omistusasujat tavoittelevat asumispalveluita ja si-
joittajat tuottoa. Toisaalta asuntoihin kohdistuu omistuskysynnän lisäksi kulutusky-
syntää, jota synnyttävät sekä vuokra- että omistusasujat. Tämä erottelu omistus- ja
kulutuskysyntään on selvä etenkin vuokra-asuntojen tapauksessa, kun asuntojen
omistus ja kulutus ovat selkeästi erillään toisistaan. Omistusasuntojen osalta voidaan
ajatella, että kotitalous vuokraa asumispalvelua itseltään ja maksaa siitä vuokraa, joka
vastaa asunnon hoito- ja ylläpitokuluja sekä omistamisesta aiheutuvia pääomakuluja.
Pääomakulut tarkoittavat oman asunnon laskennallista tuottoa, joka kuvaa vaihtoeh-
toisen sijoituskohteen menetettyä tuottoa, kun kotitalous on ostanut asunnon vuokra-
asunnon sijasta. (Laakso & Loikkanen 2004, 267.)
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Kysyntäerottelun lisäksi on eroteltava asuntokanta: asuntokanta on luonteeltaan va-
rantosuure ja asuntuotanto virtasuure.  Kuviossa 1 on esitetty malli graafisesti, joka
avulla voidaan tarkastella miten asuntokanta, asuntotuotanto, asuntojen hinnat ja
vuokrat vaikuttavat toisiinsa. Kuvion ylempi pystyakseli kuvaa vuokratasoa (€/m2),
alempi pystyakseli rakentamisen määrää (m2), vasemmanpuoleinen vaaka-akseli
asuntojen hintatasoa (€/m2) ja oikeanpuoleinen vaaka-akseli asuntokannan kokoa
(m2). Kuvion oikea puolisko edustaa asumiskulutuksen markkinoita ja vasen puolisko
asumisen omistamisen (pääoma-)markkinoita. Katkoviivalla kuvattu suorakaide ku-
vastaa asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin tasapainoa. Tarkastellaan seuraavaksi,
miten vuokrat, hinnat, rakentaminen ja asuntokanta määräytyvät mallissa.

Kuva 1. Asuntomarkkinoiden virta-varantomalli (DiPasquale ja Wheaton 1996,
ks. esim. Laakso ja Loikkanen 2004).

Ensimmäinen neljännes, joka on kuvion oikea yläkulma kuvaa vuokrien ja asuntokan-
nan välistä yhteyttä. Oikealla alas kulkeva viiva kuvaa asumiskulutuksen kysynnän riip-
puvuutta vuokratasosta, kuinka paljon asumistilaa ollaan halukkaita kuluttamaan millä-
kin vuokratasolla. Kysyntäkäyrä kertoo asumisen hintajouston suuruuden. Tilanteessa
asuntojen tarjonta on joustamatonta (pystysuora katkoviiva), minkä vuoksi kysynnän
vahvistuminen lyhyellä aikavälillä johtaa vuokrien nousuun. Pitkällä aikavälillä asunto-
kannan tarjonta sopeutuu ja asuntomarkkinat palaavat tasapainoon.

Kuvion vasen yläkulma (toinen neljännes) kuvaa asuntojen hintojen määräytymistä
omistusmarkkinoilla. Origosta vasemmalle nouseva viiva kuvaa vuokrien ja hintojen
suhdetta: minkä suuruisen riskittömän nettovuokravirran R asuntojen omistajien on saa-
tava pitääkseen halussaan P:n neliöhintaista asuntoa. Pitkällä aikavälillä vuokrat ja
asuntojen hinnat ovat tasapainossa, kun tulevien vuokrien diskontattu nykyarvo asunto-
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neliötä kohti on yhtä suuri kuin asuntojen hinnat neliötä kohti. Asuntojen hinnat (P)
ovat siis sitä korkeammat, mitä korkeammat ovat nettovuokrat (R) ja mitä alhaisempi on
asunnon omistajien tuottovaatimus eli korkotaso (i). Näin ollen, asuntojen neliöhintata-
soon vaikuttavat kansantalouden pitkän aikavälin korkotaso ja nettovuokrien muutokset,
jotka riippuvat bruttovuokrista, niihin liittyvistä riskeistä ja vuokratuottojen verotukses-
ta. Asuntojen hintataso määräytyy vuokratason (kuviossa vaakasuora katkoviiva) ja R/i -
käyrän leikkauskohdassa.

Vasen alakulma (kolmas neljännes) kuvaa uuden asuntotuotannon määrää omistus-
markkinoilla. Vaaka-akselilta vasemmalle laskeva suora eli tuotantokustannuskäyrä
(P=f(C)), kuvaa rakentamisen yksikkökustannuksia uutta asuntoa kohden. Rakentami-
sen yksikkökustannukset kasvavat rakennustuotannon kasvaessa, koska tuotannon kas-
vaessa oletetaan tonttimaan arvon, rakennusmateriaalien ja rakennusalan palkkojen kas-
vavan. Tuotantokustannuskäyrän ja vaakasuoran hinta-akselin leikkauskohta kuvaa
asuntojen minimihintatasoa, jolla uustuotanto toteutuu, eli jos asuntojen rakennuskus-
tannukset ovat asunnon hintaa matalammat (C  <  P), niin uudisrakentamistuotanto on
kannattavaa. Mitä herkemmin rakennusmaan ja muiden tuotantopanosten hinnat reagoi-
vat rakentamisen määrän muutoksiin, sitä loivempi on tuotantokustannuskäyrän kulma-
kerroin.

Kuvion oikea alakulma (neljäs neljännes) kuvaa asuntotuotannon virran muuntumista
asuntokannaksi. Asuntokannan vuotuinen muutos ( S) on yhtä suuri kuin rakentamisen
määrä (C) vähennettynä poistumalla (q). Kuviossa origosta alas kulkevan suoran kul-
makerroin kuvaa siis poistuman suhteellista osuutta olemassa olevasta asuntokannasta.
Pitkän aikavälin tasapainossa rakennustuotannon määrän on katettava poistot, jotta
asuntokanta ei vähene. On huomioitavaa, että mallin lähtökohtana on yksinkertainen
komparatiivinen statiikka ja oletus, että talouden muut tekijät, kotitalouksien tulot ja
määrä eivät muutu.

Virta-varantomallin yhteenvetona voidaan esittää asuntomarkkinoiden perusriippuvuus-
suhteet. Asuntomarkkinoiden tasapainotilanteessa vallitsee tietyn suuruinen asuntokan-
ta. Tietyn tasoinen asuntokanta määrittää vuokratason asumiskulutuksen markkinoilla,
josta seuraava vuokrataso määrittää asuntojen hinnat omistusmarkkinoilla. Tästä mää-
räytyvät asuntojen hinnat osaltaan vaikuttavat asuntotuotannon määrään rakennusteolli-
suudessa, mikä puolestaan vaikuttaa asuntokannan pitkän aikavälin määräytymiseen
asumiskulutuksen markkinoilla.

Markkinat ovat tasapainossa, jos asuntokannan koko on saman suuruinen alku- ja lop-
putilanteessa. Jos alkutaso ylittää lopputason, reagoivat vuokrat, asuntojen hinnat ja
rakentamisen määrä, jotta markkinat palautuvat tasapainoon. On huomioitavaa, että
asuntomarkkinoilla on lyhyellä aikavälillä jatkuva epätasapainotila. DiPasqualen ja
Wheatonin -mallilla voidaan kuvata ainoastaan pitkän aikavälin tasapainoa.

2.2 Aiempi tutkimus

Tässä luvussa käydään läpi aikaisempia empiiristen tutkimusten tuloksia pääpiirteittäin
makromuuttujatasolla. Karkeasti empiiriset tutkimukset voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään, joissa asuntojen hintojen muutoksia selitetään makro-, maantieteellisil-
lä/väestöllisillä/institutionaalisilla tai rahoitustekijöillä. Asuntojen hintojen empiirisiä
tutkimuksia on runsaasti, tähän tarkasteluun on valittu julkaisut, joissa on yhtenevyyksiä
tähän tutkimukseen joko menetelmällisesti tai muuttujien osalta. Aiempien tutkimusten
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tulokset on jaettu makromuuttujien mukaan alalukuihin selkeyden vuoksi ja lisäksi lo-
pussa kuvataan asuntomarkkinoiden alueellisia eroja Suomessa, joka on myös tämän
tutkimuksen perusoletuksia.

2.2.1 Bruttokansantuote

Bruttokansantuote (BKT) on tunnetuin suhdanneindikaattori ja sen takia useissa tutki-
muksissa käytetty makromuuttuja selittämään asuntojen hintojen muutoksia. Merkittä-
vän BKT:n ja asuntojen hintojen välisen pitkän aikavälin yhteyden ovat havainneet esi-
merkiksi Valadez (2010), Bardhan et al. (2008), Goodhart & Hofmann (2008) ja Adam
ja Füss (2010). Valadez’n (2010) mukaan BKT:n muutoksilla on tilastollisesti merkitse-
vä vaikutus asuntojen hintojen vaihteluun. Valadez (2010) tarkasteli regressioanalyysin
avulla Yhdysvaltojen neljännesvuosiaineiston perusteella BKT:n ja asuntojen hintojen
riippuvuutta, jonka perusteella asuntojen hintojen ja BKT:n muutoksen korrelaatio oli
0,69 vaikka aineisto käsitti vain vuodet 2005-2009.  Valadez ei kuitenkaan pystynyt
osoittamaan korkean korrelaation taustalla olevan kausaalisuuden suuntaa, jolloin on
mahdollista, että muuttujien välinen riippuvuus ei ole lineaarista. Bardhan et al. (2008)
16 maan aineistolla tekemän kiinteistösijoitusyritysten tuottoja vuosilta 1995-2002 tar-
kastelevan tutkimuksen perusteella BKT:n kasvulla oli tilastollisesti merkitsevä vaiku-
tus kiinteistöjen hintoihin ja yritysten tuottoihin jokaisella mallispesifikaatiolla mutta
esimerkiksi väestön kasvu ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Bardhan et al. käyttivät tar-
kastelussa yleistettyä pienimmän neliösumman menetelmää, jossa mallien selitysasteet
jäivät suhteellisen mataliksi. Goodhart ja Hofmann (2008) havaitsivat vuodet 1970-
2006 ja 17 teollisuusmaata käsittävän paneeliaineiston perusteella merkittävän molem-
minpuolisen vuorovaikutussuhteen BKT:n ja asuntojen hintojen välillä. Tarkastelu teh-
tiin käyttäen hyväksi Grangerin kausaalisuustestiä ja PVAR -malleja (Panel Vecor Au-
toreggression). Muut muuttujat tutkimuksessa olivat inflaatio, nimelliskorko, kotita-
louksen luottojen määrä ja laaja rahan tarjonta (M3).

Adams ja Füssin (2010) tutkimuksessa aineisto muodostui vuosista 1975-2007 ja 15
maan paneeliaineistossa havaittiin, että 1 % BKT:n kasvu aiheuttaa pitkällä aikavälillä
0,34 % vaikutuksen asuntojen hintoihin dynaamisen pienimmän neliösumman mene-
telmän (engl. DOLS) perusteella. Adams ja Füssin (2010) kansaivälisen aineiston perus-
tella BKT:n vaikutus asuntojen hintoihin oli Suomessa 0,78. Oikarisen (2007) Suomen
aineistolla tehdyn laajan ekonometrisentutkimuksen perusteella asuntojen hintojen ja
BKT:n välillä on vahva riippuvuus: vektorikorjausmallin perusteella pitkän aikavälin
BKT:n kasvu vaikuttaa positiivisesti asuntojen hintoihin 0,418 ja reaalikorkojen kasvu
vastaavasti laskee -0,011 asuntojen hintoja (Oikarinen 2007, 117, 136).

Muutamien tutkimusten perusteella BKT:n vaikutus asuntojen hintoihin voi olla suu-
rempi lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Madsenin (2012) tarkasteluiden
perusteella BKT:n vaikutus asuntojen hintoihin on erityisesti vahva lyhyellä aikavälillä.
Madsenin (2012) tutkimuksen perusteella BKT:n vaikutus asuntojen hintoihin on 0,62
mutta pitkällä aikavälillä vaikutus voi olla heikompi.

Makrotekijöiden riippuvuutta voidaan tarkastella toisinkin päin. Mikhedin ja Zemcikin
(2009) USA:ta käsitelleessä tutkimuksessa asuntojen hintojen lasku vaikutti negatiivi-
sesti BKT:hen ja kulutukseen. Oikarisen (2007, 296) Grangerin kausaalisuusmallin pe-
rustuen asuntojen hintojen vaikutus BKT:hen oli vuosien 1971-1992 aineistossa 0,49 ja
vuosien 1994-2006 aineistossa ainoastaan 0,08. Vastaavasti BKT:n vaikutus pääkau-
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punkiseudun asuntojen hintoihin oli vuosien 1971-1992 perusteella 0,64 ja 1994-2006
0,52 (Oikarinen 2007).

Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että talouskasvun vaikutus asuntojen hintoihin
johtuu kasvavasta kulutus- ja omistuskysynnästä, mikä johtaa asuntojen hintojen nou-
suun sekä asunnon omistajien varallisuuden kasvuun. Lisäksi, voidaan olettaa, että net-
tovarallisuuden ja vakuuksien käypien arvojen kasvu laskee rahoituksen saatavuuden
kustannuksia, mikä voi heijastua entisestään positiivisesti asuntojen kysynnässä.

2.2.2 Korkotaso

BKT:n ohella on korkojen vaihtelevuudella vaikutus asuntojen hintoihin, vaikka usei-
den tutkimusten perusteella korkojen vaikutus asuntojen hintoihin vaihtelee maittain ja
suhdanteiden mukaan. Perusteorian ja virta-varanto -mallin mukaan korkojen nousu
laskee kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti asuntojen hintoihin. Reichertin (1990) tutki-
muksessa tarkasteltiin Yhdysvaltalaisella neljännesvuosiaineistolla (1975-1987) sekä
koko maan tasolla, että alueellisesti makromuuttujien vaikutusta asuntojen hintoihin j
havaittiin, että pitkien korkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä laskee asuntojen hinto-
ja 3,8 %. Reichertin (1990) mallissa muut merkittävät muuttujat olivat väestön, tulota-
son, rakennuskustannusten ja työllisyysasteen muutokset. Menetelmänä mallissa oli
yleistetty pienimmän neliösumman menetelmää, johon oli lisätty AR(1) -prosessi pois-
tamaan malliin jäävä virhetermien autokorrelaatio.

Tämän jälkeen vastaavissa tutkimuksissa (ks. esim. Iacoviello 2005, Goodhart & Hof-
mann 2008) on havaittu, että korkotaso on yksi keskeisimmistä makromuuttujista asun-
tojen hintoja selitettäessä. Zan ja Wang (2012) tutkimuksen perusteella pysyvä korkojen
nousu selittää jopa 72 % - 94 % asuntojen hintojen vaihtelusta Ruotsissa vuosien 1975-
2009 aineistossa. Jacobsen ja Naugin (2005) tutkimuksen perusteella asuntojen hinnat
reagoivat nopeasti ja voimakkaasti korkotason vaihteluun. Jacobsen ja Naugin (2005)
tutkimuksen perusteella korkojen vaikutus asuntojen hintoihin riippuu suhdannevaihees-
ta ja korkojen nousu (lasku) laskee (nostaa) asuntojen hintoja enemmän lyhyellä aikavä-
lillä kuin pitkällä. Tsatsaronis ja Zhu (2004) tutkimuksen perusteella asuntojen hinnat
reagoivat erityisesti nopeasti korkojen muutoksiin maissa, missä asuntolainat on sidottu
lyhytaikaisiin korkoihin. Oikarinen (2005) tutki pääkaupunkiseudun asuntohintojen
muutoksia vuosien 1975-2005 neljännesvuosiaineistolla. Tutkimuksen perusteella reaa-
likoron 1 % nousu laski 4,6 % asuntojen hintoja pitkällä aikavälillä. Madsenin (2012)
tutkimuksessa pitkän aikavälin (1973-2008) asuntojen hintojen korkojousto oli ainoas-
taan -0,28 mutta tulos oli tilastollisesti hyvin merkitsevä. Adams ja Füssin (2010) tar-
kastelun perusteella pitkien korkojen vaikutus oli laajassa 15 maata käsittävän panee-
liaineiston (1975-2007) perusteella -0,40 ja rakennuskustannusten 1,30.

Sitä vastoin kaikissa tutkimuksissa ei ole löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä
korkojen ja asuntojen hintojen muutoksen välillä. Oikarisen (2006) tutkimuksessa ol-
leen Grangerin kausaalisuustestien perusteella koroilla ei ollut vaikutusta asuntojen hin-
toihin.4 Edelleen Giusanni et al. (1993) osoittivat suhteellisen yksinkertaisen lineaarisen
regressiomallin avulla, että työttömyys ja BKT selittivät parhaiten eurooppalaisten kau-
punkien toimistotilojen vuokrien muutoksia, kun toisaalta korot eivät olleet tilastollises-
ti merkitseviä.

4 Tulos eroaa siis em. Oikarisen (2005) tutkimuksesta, missä reaalikoroilla oli merkittävä vaikutus.
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2.2.3 Inflaatio

Hintojen muutoksilla eli inflaatiolla on keskeinen merkitys talouden kehitykseen, koska
hintojen nousu vaikuttaa erilaisten hyödykkeiden ja sijoitustuotteiden arvonmuodostu-
miseen ja toisaalta myös kuluttajien ostovoimaan. Inflaation haittapuoli on se, jos in-
flaatio nopeutuu odottamatta, se vaikuttaa talouden toimijoiden odotuksiin. Inflaation
nousua seuraa usein korkojen nousu, joka edellä kuvatusti vaikuttaa negatiivisesti asun-
tojen hintoihin. Toisaalta on huomattavaa, että asuntojen hintojen ja inflaation välille
yleisesti oletetaan positiivinen riippuvuus, koska asuntojen hintojen muutokset sisälty-
vät inflaatiota mittaaviin indekseihin.

Inflaation vaikutusta asuntojen hintoihin on tutkittu suhteellisen paljon ja mukaan mah-
tuu myös hieman ristiriitaisia tuloksia. Useissa tutkimuksissa (ks. esim. Manchester
1987, Tsatsaronis and Zhu 2004, Madsen 2012) inflaatiolla on negatiivinen vaikutus
asuntojen hintoihin korkokytkennän kautta. Erityisesti Manchester (1987) Yhdysvalta-
laisella aineistolla tehdyssä tutkimuksessa, missä käytettiin kaksivaiheista pienimmän
neliösumman menetelmää (engl. 2SLS) asuntojen hintojen tarkastelussa havaittiin, että
reaalisten asuntojen hintojen inflaatiojousto on jopa 2,43.

Toisaalta Nielsenin ja Sorensenin (1994) tutkimuksen perusteella inflaatiovauhdin nou-
su saattaa kasvattaa asuntoinvestointien määrää, koska se vähentää verojen jälkeisiä
reaalikustannuksia ja motivoi investoimaan asuntoihin, koska ne tarjoavat inflaatiosuo-
jan. Myös muissa tutkimuksissa on viitteitä, että kiinteistö- ja asuntovarallisuus tarjoaa
inflaatiosuojan, jonka johdosta inflaation ja asuntojen hintojen välillä on positiivinen
riippuvuus. Esimerkiksi Hartzell et al. (1987) tutkimus käsitti vuosien 1974-1983 tiedot
yli 300 kiinteistökohteesta. Aikavälille ajoittuu Yhdysvaltojen 1970-luvun lopun kasva-
va inflaatio ja 1980-luvun alun matala inflaatio. Tutkimuksen perusteella hajautettu
kiinteistösijoitusportfolio suojaa täysin sekä odotettua että odottamatonta inflaatiota
vastaan.

2.2.4 Tulotaso

Samoin kuin BKT:n muutoksella niin myös kotitalouksien tulotasolla voidaan olettaa
olevan positiivinen korrelaatio asuntojen hintoihin. Useissa tutkimuksissa kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot tai ansiotason kehitys selittävät asuntojen hintakehitystä.  Ca-
sen ja Shillerin (2003) tutkimuksen perusteella kansantulo asukasta kohden selittää pit-
källä aikavälillä (1985-2002) lähes kokonaan hintavaihtelua niissä USA:n osavaltioissa,
joissa hintavaihtelu on alhaista. Niissäkin osavaltioissa, missä hintavaihtelu on volatii-
lia, tulotaso selittää hintavaihtelusta 45 %. Reichertin (1990) tutkimuksen perustella
tulotaso oli tilastollisesti merkitsevin asuntojen hintoja selittävä makromuuttuja Yhdys-
valtalaisella pitkän aikavälin aineistolla. Tutkimuksen perusteella pysyvien ansiotulojen
1 % nousu nostaa asuntojen hintoja 3,78 % ja esimerkiksi Yhdysvaltojen länsiosassa
tulojouston kerroin asuntojen hintoihin on 5,15. Madsenin (2012) tarkastelun perusteella
tulotaso oli myös tilastollisesti merkitsevin selittävä tekijä ja sen kerroin vaihteli mallis-
pesifikaation mukaan 0,42-1,15 välillä.

Sitä vastoin Tsatsaronisin ja Zhun (2004) 17 teollisuusmaata käsitelleen tutkimuksen
perusteella BKT asukasta kohden tai palkkojen muutokset selittävät pitkän aikavälillä
vain enintään 10 % asuntojen hintojen kokonaisvarianssista. Kuismanen et al. (1999)
tutkimuksen perusteella, missä pääpaino oli demografisissa tekijöissä, estimoitiin ensin
pääkaupunkiseudun kotitaloustason poikkileikkausaineistosta asuntokysynnän riippu-
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vuus iästä. Tämän jälkeen makrotason asumisen varantokysyntää ennustettiin pääkau-
punkiseudun vuosien 1962-1997 aineistossa aikaisemmin johdetulla ikäriippuvuudella,
reaalituloilla, työttömyysastella ja käyttökustannuksilla. Kuismanen et al. (1999) tutki-
muksen perusteella estimoitu tulojousto on vain 0,1 eli reaalitulojen 10 % kasvu johtaa
vain yhden prosentin kasvuun asuntokysynnässä.

Toisaalta jopa odotukset ansiotulojen kehityksestä vaikuttavat mikrotasolla omistus-
asuntojen kysyntään. Useiden tutkimusten (Haurin & Gill 1987, Haurin 1991, Robst et
al. 1999, Diaz-Serrano 2005) perusteella epävarmuus ansiotuloissa vähentää omistus-
asuntojen kysyntää. Haurin (1991) tutkimuksessa, mitä paremmat koko kotitalouden
ansiotulojen odotukset, sitä suurempi kysyntä. Tutkimuksessa asuntojen hintojen tulo-
jousto oli 0,78. Toisaalta tulo-odotukset kuvaavat myös kotitalouksien riskinottohaluk-
kuutta, joka näkyy velka-asteen pienenemisenä ja asuntojen kysynnän laskuna.

Vastaavaan tulokseen suomalaisella aineistolla pääsi Oikarinen (2005). Hän havaitsi
tulotasolla ja tulo-odotuksilla olevan tilastollisesti selvä vaikutus pääkaupunkiseudun
asuntojen hintoihin mutta vaikutus jäi pienemmäksi kuin reaalikorkojen. Samoin Jacob-
sen ja Naugin (2005) tutkimuksessa norjalaisen asuntojen hinta-aineiston perusteella
tulojousto oli mallissa tilastollisesti vähiten merkitsevä ja 1 % tulojen kasvu nostaa
asuntojen hintoja ainoastaan 0,12 %.

2.2.5 Osakemarkkinat

Osakemarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden välinen yhteys ei ole ollut niin tyypillinen
tutkimuksen kohde kuin osakemarkkinoiden ja muiden kiinteistöjen. Siitä huolimatta,
että osakemarkkinat eroavat useilta ominaisuuksiltaan asuntomarkkinoista niiden kehi-
tys myötäilee usein toisiaan. Makrotason tutkimuksissa osake- ja asuntomarkkinoiden
muutoksia selittävät usein samat makromuuttujat: korot, tulotaso ja BKT.

Oikarinen (2006) tutki asuntojen hintojen pitkän aikavälin määräytymistä tarkastele-
malla asuntojen hintojen, osakemarkkinoiden sekä joukkovelkakirjamarkkinoiden
välistä tasapainoa suomalaisella neljännesvuosiaineistolla vuosilta 1970-2005. Oika-
risen (2006) tutkimuksen perusteella osakemarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden vä-
lillä oli vahva korrelaatio (neljännesvuositasolla 0,39 ja vuositasolla 0,56) ja osake-
markkinoiden viiveet selittivät merkittävästi asuntojen hintojen muutoksia.  Oikarisen
(2006) mukaan Grangerin kausaalisuustestien mukaan asuntojen hinnat ennakoivat
osakkeiden sekä BKT:n kehitystä mutta osakkeiden vaikutus asuntojen hintoihin on
heikompi. Tarkastelun perusteella osakemarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden välinen
riippuvuus on selvästi heikentynyt rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen jälkeen.
Vuosien 1989-2005 aineiston perusteella 1 % osakemarkkinoiden nousu nosti asunto-
jen hintoja 0,237 %. Vastaavasti Kuosmasen (2002) mukaan osakemarkkinoiden sho-
kit etenevät asuntomarkkinoille Helsingin ja pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden
kautta. Hänen väitöskirjassaan asuntojen ja osake tuottojen korrelaatio oli Suomessa
0,37.

Takala ja Pere (1991) tarkastelussa tutkittiin asunto- ja osakemarkkinoiden riippu-
vuutta yhteisintegraatiomallien perusteella. Tulosten perusteella markkinoilla on vah-
va riippuvuus ja riippuvuus kulkisi osakemarkkinoilta asuntomarkkinoille viiveellä.
Saman tyyppisiin tuloksiin on päätynyt myös Quan ja Titman (1997) tutkimalla kiin-
teistöjen hintojen ja osaketuottojen välistä yhteyttä 17 eri maassa. Kokonaistasolla
kiinteistöjen ja osakkeiden tuottojen välinen korrelaatio oli vahva (0,55) mutta tutki-
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muksen perusteella maiden välillä oli suuria eroja riippuvuudessa. Tutkimuksen pe-
rusteella kaikista vahvin yhteys löydettiin Aasian maista ja mm. Yhdysvalloissa riip-
puvuutta ei löytynyt kiinteistöjen ja osaketuottojen väliltä. Tulosten taustalla saattoi
vaikuttaa talouden rakenteiden ja kiinteistöjen arvon mittaamisessa olevat eroavai-
suudet.

2.2.6 Demografiset tekijät

Puhtaasti taloudellisten fundamenttien ja makroindikaattorien lisäksi tässä tutkimuk-
sessa asuntojen hintakehitystä selitetään väestöllisillä tekijöillä, koska makrotaloudel-
lisen teoriakehikon perusteella asumispalveluita kuluttavat kotitaloudet, jolloin väes-
tön määrän kehityksellä on keskeinen merkitys asuntojen kysyntään. Useiden tutki-
musten (ks. Case ja Shiller 1989, Mankiw & Weil 1989) perusteella asuntomarkkinat
mukautuvat hitaasti väestön kehitykseen mutta toisaalta eräiden tutkimusten perus-
teella asuntojen hinnat mukautuvat nopeasti kaupunkialueilla väestössä tapahtuviin
sisäisiin muutoksiin (Jud & Winkler 2002). Reichert (1990) tutkimuksen perusteella
väestön kasvu oli tulotason jälkeen merkittävin Yhdysvaltojen asuntojen hintoja selit-
tävä tekijä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen perusteella 1 % väestön kasvu nosti 1,09
% asuntojen hintoja.

Väestön määrällisen muuttoliikkeen lisäksi asuntojen kysynnän muutoksiin voivat
vaikuttaa muutkin demografiset tekijät (Goodman 1988, Mankiw & Weil 1989).
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että ikärakenne vaikuttaa oleellisesti asuntokysyn-
tään (Ohtake & Shintani 1996; Tákats 2012). Useiden tutkimusten mukaan asumisku-
lutus on korkeimmillaan noin 20–29-vuotiaana (Mankiw & Weil 1989) tai 25-44 -
vuotiaana (Case & Shiller 1989, 1990). Suomessa suuret ikäluokat muodostivat tä-
män ikäryhmän 1970-luvun puolivälissä, jonka jälkeen 20–29-vuotiaiden osuus väes-
töstä on laskenut jatkuvasti. Lisäksi muuttoliike on vaikuttanut alueellisiin ikäraken-
teen muutoksiin, koska muuttajat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia, jotka lähtevät
kasvukeskuksiin opiskelemaan ja töihin. Lisäksi asuntomarkkinoiden kehitykseen
Suomessa on vaikuttavat asuntokuntien määrä, joiden määrä kasvaa enemmän kasvu-
keskuksissa suhteessa väestön määrään kuin haja-asutusalueilla (Laakso 2000, 21-
22). Tämä näkyy myös kotitalouksien asumisväljyydessä, mikä on Helsingin seudulla
muuhun maahan verrattuna pienempi (Huovari et al. 2002). On myös huomioitavaa,
että asuntotuotannon reagoidessa hitaasti muuttoliikkeeseen ja kysynnän muutoksiin,
voi jyrkkä asuntojen hintojen nousu hidastaa muuttoliikettä.

Kuismanen et al. (1999) toistivat suomalaisella aineistolla Mankiw ja Weilin (1989)
tutkimuksen. Sen perusteella asuntokysyntä kasvaa Suomessa muissakin ikäryhmissä.
Saatujen tulosten perusteella Kuismanen et al. (1999) johtavat aggregoidun demogra-
fisen asuntokysynnän, jolla selitettään asuntojen hintavaihtelua pääkaupunkiseudulla,
käyttäen laskettu yleistettyä pienimmän neliösumman menetelmää (engl. FGLS),
missä on mukana Prais-Winsten -transformaatioon perustuva AR(1) -prosessi, jota
testataan myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella yhden prosentin kasvu
demografisessa kysynnässä johtaa 0,9 % kasvuun asuntojen kokonaiskysynnässä ja
0,21 % kasvuun asuntojen hinnoissa.
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2.2.7 Alueelliset erot Suomen asuntomarkkinoilla

Tässä työssä keskeinen mielenkiinnon kohde on alueellisen asuntojen hintakehityk-
sen ennustaminen Suomessa. Kuten myöhemmin nähdään, asuntomarkkinoiden kehi-
tys ja asuntojen hinnat vaihtelevat suuresti alueittain ja erityisesti viime vuosikym-
menen aikana kehitys on erkaantunut Helsingin, muun pääkaupunkiseudun, kasvu-
keskusten ja haja-asutusalueiden välillä (ks. esim. Laakso & Loikkanen 2013). Kas-
vavilla alueilla asuntojen kysyntä kasvaa vauhdilla suhteessa asuntokantaan ja uus-
tuotantoon, jonka johdosta asuntojen hinnat nousevat. Tämän vuoksi on oleellista
kuvata, mistä tekijöistä nämä erot Suomessa mahdollisesti johtuvat.

Laakson (2000) mukaan Helsingin seutu ja kasvukeskukset ovat olleet vuosikymmen-
ten ajan muuttovoittoalueita ja vastaavasti maaseutu ja haja-asutusalueet muuttotap-
pioalueita. Erot eivät olleet kuitenkaan niin suuria vielä 1980-luvulla. Hintakehityk-
sen osalta on huomioitavaa, että laman aikainen hintaromahdus koetteli tasaisesti
kaikkia alueista (Laakso & Loikkanen 2004, 277). Laman aikaan 1990-luvun alku-
puolella pääkaupunkiseudun muuttovoitto kasvoi kuitenkin nopeasti. Tällöin kasvu
johtui aluksi maahanmuuttajista mutta laman jälkeen kotimainen muuttoliike voimis-
tui selvästi ja samaan aikaan muuttotappio lisääntyi haja-asutusalueilla.  Laakson
(2000) mukaan muuttoliikettä selittää ennen kaikkea työmarkkinoiden toiminta. Pää-
kaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa työpaikkojen määrä on kasvanut laman jälkeen
selvästi nopeammin kuin muualla maassa ja työttömyysaste on ollut n. 3-5 % -
yksikköä matalampaa Helsingissä kuin muualla massa 1975-2000 (Laakso 2000, 22-
23).
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3 Menetelmät
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetyt menetelmät. Tutkielman menetelmä
perustuu ekonometriseen analyysiin. Aluksi kuvataan mitä muuttujien aikasarjojen
stationaarisuus tarkoittaa ja miten sitä mitataan. Toisessa menetelmäosiossa kuvataan
asuntojen hintojen ja makrotaloustekijöiden riippuvuussuteen tarkastelussa käytettä-
vän usean muuttujan lineaarisen regressiomallin menetelmä ja siihen liittyvät oletuk-
set.

3.1 Aikasarjojen stationaarisuus

Aikasarja on ajassa tapahtuvaa tietyn ilmiön arvojen (satunnaismuuttujien  ) muu-
tosta.  Muuttujien arvot vaihtelevat riittävän pitkällä aikavälillä tietyn arvon ympärillä
riippuen erityyppisistä ilmiöistä, missä havaintojen arvot noudattavat jotain ja-
kaumaa. Lyhyellä aikavälillä aikasarjat saattavat vaihdella huomattavasti, kun taas
pitkällä aikavälillä aikasarjat tyypillisesti voivat kehittyä syklisesti ja trendinomaises-
ti tiettyyn suuntaan.

Aikasarja-analyysitarkasteluissa trendinomaisuutta tai ajasta riippuvuutta kutsutaan
epästationaarisuudeksi, tällöin aikasarjojen odotusarvot eivät ole vakiot, ja vastaavas-
ti stationaarisuus tarkoittaa ajasta riippumatonta kehitystä. Stationaariset vaikutukset
voidaan jakaa kahteen osaan: deterministiseen ja stokastiseen. Deterministisessä aika-
sarjassa jokin shokki voi muuttaa aikasarjan kehitystä lyhyellä aikavälillä mutta jon-
kin ajan jälkeen aikasarja palautuu takaisin sitä edeltäneelle deterministiselle kehitys-
uralle. Stokastista trendiä noudattavan aikasarjan trendi muuttuu vastaavasti pysyvästi
tietyn shokin seurauksesta pitkällä aikavälillä. Lisäksi stationaarisuutta on sekä heik-
koa että vahvaa, riippuen aikasarjan kovarianssistationaarisuudesta.5 (ks. esim. Mellin
2007, Saikkonen 2011).

Aikasarjojen stationaarisuutta voidaan testata yksikköjuuritestien avulla ja sen taustalla
mahdollisesti olevaa yksikköjuuriprosessia, onko aikasarja deterministinen vai stokasti-
nen. Erityisesti tässä tutkimuksessa asuntojen hintojen muutosta mittaavista aikasarjois-
ta löytyy tyypillisesti yksikköjuuri. Tällöin aikasarjalla ei ole pitkän aikavälin tasapai-
noa, jota kohti aikasarjan tulisi kehittyä yli ajan. Jos aikasarja havaitaan epästationaa-
riseksi, se voidaan usein muuntaa stationaariseksi differoimalla aikasarja. Jos epästati-
onaaristen aikasarja on differoitu kerran sen integraation aste yksi, jota merkitään I(1).
Integraation taso yksi tarkoittaa, että aikasarjalla on niin sanottu yksikköjuuri, jolloin
aikasarjalla ei ole pitkän aikavälin tasapainoa, jota kohti aikasarja kehittyy.
Tunnetuin yksikköjuuritesti on Dickey-Fullerin -testi (DF-testi), missä yksikköjuuren
olemassaoloa voidaan testata kolmen erilaisen (1)-(3) regressioyhtälön avulla:

, (1)
(2)

, (3)

5 Heikosti stationaarisen aikasarjan keskiarvo, varianssi ja kovarianssi ovat vakiot ja äärelliset ajasta riip-
pumatta. Vastaavasti vahvasti stationaarisen aikasarjan keskiarvolla, varianssilla ja kovarianssilla ei ole
äärellisiä arvoja.
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missä oletetaan, että virhetermi  on riippumattomasti ja identtisesti jakautunut (iid).
Regressioyhtälöiden kertoimen  estimaatti saadaan pienimmän neliösumman menetel-
mällä (PNS). Yhtälöissä on  deterministinen trendiosa ja  vakio. Testin nollahypotee-
si on, että aikasarja on stationaarinen ( ) ja vastahypoteesi on, että aikasarja on
epästationaarinen ( ). Nollahypoteesi hylätään/hyväksytään perustuen Dickeyn
ja Fullerin kriittiseen t-arvoon, joka ei noudata standardia t-jakaumaa. Testien kriittiset
arvot ovat riippuvaisia siitä, onko mukana vakiotermi ja aikatrendi. Dickey-Fuller -
testin oletuksena on, että testattavan muuttujan arvo on lähtöisin ensimmäisen asteen
autoregressiivisestä prosessista AR(1), jolloin muuttujan ensimmäinen viive on merkit-
sevä aikasarja-analyysimielessä.  (Enders 2004, 181-185).

Regressioyhtälöiden (1) -(3) on erona deterministiset elementit  ja . Jos nollahypo-
teesi hyväksytään, yhtälö (1) noudattaa niin sanottua puhdas satunnaiskulkua (random
walk), johon voidaan lisätä vakiotermi  (yhtälö (2)) tai vakio ja lineaarinen aikatrendi

 (yhtälö (3)). Sijoittamalla nollahypoteesi yhtälöön (1), malli voidaan kirjoittaa myös
muotoon (4), josta nähdään, että sarja on ajasta riippuvainen eli epästationaarinen:

. (4)

Laajennetussa DF-testitarkastelussa (ADF, Augmented Dickey-Fuller) voidaan tarkas-
tella tilannetta, missä useammalla viiveellä on tilastollista merkitsevyyttä ja niiden vir-
hetermit ovat autokorreloituneita (Dickey ja Fuller 1979). ADF-testin avulla virheter-
mien autokorrelaatio saadaan poistettua lisäämällä viivästettyjä differenssitermejä.
ADF-testissä esimerkiksi AR(4)-malli olisi muotoa:

. ADF-testin nollahypoteesin ollessa
voimassa ( ) sisältää aikasarja yksikköjuuren. Nollahypoteesia testataan tavallisen
DF-testin tapaan vertaamalla t-arvoa DF-testijakauman kriittisiin arvoihin ja testissä
malliin voidaan sisällyttää vakio ja lineaarinen aikatrendi. (Enders 2004, 189-191.)

Tämän tarkastuksen kannalta Granger ja Newbold (1974) tunnistivat erään epästationaa-
risuuden aiheuttaman haitan, jota kutsutaan näennäisregressioksi (spurious regression).
Näennäisregression selitysaste (R2) voi olla suhteellisen korkea ja t-arvot ovat tilastolli-
sesti merkitseviä, mutta estimaatit voivat olla oikeasti epätarkkoja, koska regressio-
analyysin perusteella saatavat estimaatit voivat ilmaista epästationaarisen aikasarjojen
välille tilastollisesti merkitseviä riippuvuutta virheellisesti. Grangerin ja Newboldin
(1974) mukaan siinä tilanteessa, jos aikasarjat ovat stationaarisia voidaan riippuvuuksia
tarkastella pienimmän neliösumman menetelmän avulla.

3.2 Usean muuttujan regressioanalyysi

Tutkielman keskeinen menetelmä perustuu usean muuttujan regressioanalyysiin, mitä
tässä tutkimuksessa käytetään paneeliaineiston analysointiin. Tässä esitetty menetel-
mäkuvaus perustuu Mellin (2006) ja Stock ja Watson (2007, 350-372) kuvauksiin.
Regressioanalyysin avulla selitetään jonkin selitettävän tekijän  tai satunnaismuuttu-
jan havaittujen arvojen vaihtelua joidenkin selittävien tekijöiden  tai satunnaismuut-
tujien havaittujen arvojen vaihtelun avulla, joka voidaan esittää lyhyesti

. Yhtälön parametrin  arvo pyritään valitsemaan ta-
valla, joka tekee kaikista virhetermeistä  samanaikaisesti mahdollisimman pieniä.
Tällöin funktion parametrit ja vakio estimoidaan yleisesti pienimmän neliösumman
menetelmän avulla (PNS, engl. OLS), eli parametrin  arvo valitaan siten, että virhe-
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termien (residuaalien)  neliösumma  tulee mahdolli-
simman pieneksi. Paneeliaineiston tapauksessa estimoitava yhtälö (5) on muotoa

(5)

, jossa i on muuttujadimensio ja t aikadimensio.

Regressiomallin parametriarvot  yhtälössä (5) kuvaavat yksittäisen selittävän muut-
tujan osuuden selitettävän muuttujan vaihteluun silloin, kun muiden vaikuttavien te-
kijöiden vaikutus selitettävään muuttujaan on otettu huomioon, ja tulosten analyysis-
sä pääasiallinen kiinnostus keskittyy parametrien tulkintaan ja funktion muotoon.
Tässä tutkimuksessa regressiofunktion muoto oletetaan lineaariseksi, eli mallin ra-
kenneosa  on parametrien (vektorin  komponentit) suhteen lineaarinen.
Lineaarisuusoletuksen lisäksi virhetermeistä  tehdyt tarkastelut ja oletukset ovat
oleellisia analyysin tilastollisen merkitsevyyden kannalta. Virhetermiin liittyy nk.
standardioletukset:

i) Virhetermit ovat jakautuneet suhteessa selittäjiin satunnaismuuttujiin si-
ten, että niiden odotusarvo on nolla:  missä

.
ii) Kaikilla virhetermeillä on sama varianssi:

. Jos oletus pätee virhetermit ovat
homoskedastisia, ja jos oletus ei päde virhetermit ovat heteroskedastisia.
Malliin mahdollisesti sisältyvä heteroskedastisuus ilmenee virhetermien ha-
jonnan systemaattisena vaihteluna mallin selittävien tekijöiden muuttuessa.

iii) Virhetermien korrelaatio on nolla: . Voimakkaampi
oletus tästä on, että virhetermit ovat riippumattomia (

iv) Virhetermit ovat jakautuneet normaalisti (nk. normaalisuusoletus):
.

Virhetermien lisäksi lineaarisessa regressioanalyysissä tehdään seuraavat oletukset:

v) Mallin selittävät satunnaismuuttujat  ja selitettävä satunnaismuuttuja
ovat riippumattomia ja identtisesti jakautuneita (iid), eli yhden havainnon
saamat arvot eivät riipu muista havainnoista ja havainnot ovat edustava
otos havaintoaineistosta, eli niillä on sama jakautuma.

vi) Selittävien muuttujien välillä  ei ole lineaarisia riippuvuuksia (nk. mul-
tikollineaarisuutta) ja aineistossa ei ole suuria poikkeavia havaintoja.

Jos edellä mainitut ehdot ja virhetermien oletukset (i)-(iv) ovat voimassa, pätee nk.
Gauss–Markov -teoreema: PNS-estimaattori on oletuksien vallitessa paras harhatto-
min lineaarinen estimaattori (engl. BLUE, best linear unbiased estimator).

Edellä esitetyn mukaisesti PNS-menetelmässä regressiokertoimien  estimaattorit mää-
räytyvät minimoimalla virhetermien neliösumma regressiokertoimien suhteen. Tästä
saadaan lineaarinen yhtälöryhmä, jonka ratkaisuna saadaan edelleen regressiokertoimien
PNS-estimaattorit.  Estimoinnin jälkeen edellä mainittuja oletuksia tarkastellaan erilai-
silla tilastollisilla testeillä. Estimoitujen regressiokertoimien  olemassaolo testataan
Studentin t-testillä, missä testattava nollahypoteesi on , jolloin jos nollahypo-
teesi jää voimaan, selitettävä muuttujan havaitut arvot eivät riipu lineaarisesti selittäjän
havaituista arvoista.
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Testien ja analyysin perusteella valitaan tilastollisesti paras mallin sovite selittämään
tarkasteltua ilmiötä, tässä tapauksessa selittämään makrotaloudellisten tekijöiden avulla
asuntojen hintojen kehitystä. On huomioitavaa, että PNS-ehtojen (iii) ja (v) rikkoutumi-
nen on makroaikasarjoissa suhteellisen tavallista, koska muuttujat eivät ole täysin riip-
pumattomia, esim. korkotaso kuukaudesta toiseen vaihtelee, mutta ei täysin satunnaises-
ti.

Normaalin PNS-menetelmän laajennettu muoto on yleistetty pienimmän neliösumman
(engl. Generalized least squares, GLS) -menetelmä, joka erityisesti soveltuu asuntojen
hintojen aikasarja -analyysiin (ks. esim. Reichert 1990, Kuismanen et al. 1999, Madsen
2012). Tällöin edellä mainitut ehdot kaksi (ii) ja kolme (iii) korvataan:

ii*) Virhetermit saavat olla heteroskedastisia ja korreloituneita:
, missä V on positiivisesti definiitti -matriisi.

iii*): , missä V on positiivisesti definiitti mat-
riisi.

Jos standardioletukset ja muunnetut standardioletukset (ii*) ja (iii*) ovat olemassa,
pätee modifioitu Gauss-Markovin lause: Regressiokertoimien vektorin  yleistetty
PNS-estimaattori  on tehokkain vektorin  on lineaaristen ja harhattomien esti-
maattorien joukossa. Yleistetty lineaarisen mallin regressiokertoimien estimaattoreille

 on oletusten pätiessä parempi kuin tavallinen PNS-estimaattori b
(   (Mellin 2006).

Edellä esitetty yleistetyn pienimmän neliösumman virhetermien kovarianssimatriisi
( ) esiintyvä positiivisesti definiitti matriisi (V) voidaan spesifioida
tekemällä oletuksia virhetermien heteroskedastisuus ja kovarianssirakenteesta. Olete-
taan ensin, että kovarianssimatriisi riippuu tuntemattomista parametreista
( ), missä n on havaintojen määrä. Oletetaan lisäksi, että paramet-
rit voidaan estimoida tarkentuvasti, eli sitten estimaattorit havaintojen lukumäärän
kasvaessa lähestyvät stokastisesti parametrien oikeita arvoja. Tästä seuraa, että voi-
daan määritellä virhetermien kovarianssimatriisin estimaattori , missä  on tar-
kentuva estimaattori. Tällöin on olemassa yleistetylle pienimmän neliösumman esti-
maattorille  regressiokertoimien vektorin  tarkentuva laskettava (engl. feasible)
estimaattori, jota kutsutaan laskettavaksi yleistetyn pienimmän neliösumman mene-
telmäksi (engl. Feasible generalized least squares, FGLS). Aikasarjojen regressiomal-
leissa kovarianssimatriisi voidaan usein spesifioida virhetermin korrelaatiorakenteen
avulla esimerkiksi olettamalla virhetermien noudattavan tiettyä autoregressiivistä
prosessia, joista tunnetuin on ensimmäisen asteen autoregressiivinen prosessi AR(1).
(Mellin 2006, Saikkoinen 2011).

Virhetermien autokorrelaatio voidaan korjata esimerkiksi Cochrane–Orcut, Prais–
Winsten-transformaatioilla tai olettamalla tietyn asteinen autokorrelaatio -prosessi
(Greene 2012, 598). Tässä tutkielmassa mukaillaan Reichertin (1990) asuntojen hin-
tojen ja makromuuttujien riippuvuutta käsittelevää tarkastelua, missä käytettiin
Cochrane–Orcut -transformaatiota virhetermien autokorrelaatioiden korjaamiseksi.
Tässä työssä Cochrane–Orcut -transformaatio korvataan kuitenkin estimoinneissa
Prais–Winstenin -transformaatiomenetelmällä, jonka muunnelma on Cochrane–Orcut
-transformaatiomenetelmä. Prais-Winsterinin -,enetelmässä estimoidaan ensin nor-
maalisti alkuperäinen yhtälö PNS-menetelmällä. Ensimmäisen estimoinnin jälkeen
sovitetaan siitä saatujen residuaalien avulla autokorrelaatiokertoimet autokorrelaa-
tiofunktiosta . Tämän jälkeen alkuperäisen yhtälön selitet-
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tävä osa ja selittävät muuttujat viivästetään yhdellä periodilla ja kerrotaan saadulla
autokorrelaatiokertoimen estimaatilla. Lopuksi alkuperäisten yhtälöiden viivästämät-
tömistä arvoista vähennetään puolittain nämä autokorrelaatiokertoimella kerrotut yh-
dellä askeleella viivästetyt arvot. Prais–Winsenstin -transformaatiossa menetetään
aineiston ensimmäiset havainnot, jonka takia ensimmäiset havainnot kerrotaan ker-
toimella , jotta kaikki aineiston havainnot saadaan hyödynnettyä estimoin-
nissa. Muuttujien transformaation jälkeen, sovelletaan pienimmän neliösumman me-
netelmän -estimaattoria transformoituun malliin. Prais–Winsten-estimaattorin voi-
daan todeta siis olevan laskettava yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä
(FGLS) -estimaattori, jolla virhetermien autokorrelaatiokertoimet estimoidaan ja, jos
tarkka autokorrelaation muoto tunnettaisiin, voitaisiin muodostaa yleistetty pienim-
män neliösumman-estimaattori. Prais–Winsten-transformaation tuloksena saatavien
uusien virhetermien tulisi täyttää Gauss–Markov-ehdot, siinä tilanteessa, jos malli on
transformoitu oikein ja autokorrelaatiokertoimena käytetty ( -kerroin) on riittävän
lähellä todellista autokorrelaatiokerrointa. (Greene 2012, 950, 964-966).
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4 Aineisto
4.1 Aineiston muodostaminen ja muuttujien esittely

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto, sen muodostaminen ja muut-
tujakohtaiset tarkastelut. Mallinnusaineisto muodostuu asuntojen hintaindekseistä ja
useista makrotason aikasarjoista. Aineiston muuttujat on esitetty lyhyesti taulukossa 1 ja
tarkemmin muuttujakohtaisesti liitteessä 1. Aineisto on neljännesvuositasoinen, mikä
sisältää yhteensä 116 havaintopistettä ja se rajattiin asuntojen hintaindeksin saatavuuden
perusteella aikavälille 1988:Q1-2016:Q46 (ks. Liite 1). Muuttujat on jaettu erikseen nk.
perusmuuttujiin, jotka olivat tarkastelun lähtökohta ja sitten lisämuuttujiin, joissa on
mukana mm. osakemarkkinaindeksi (OMX) ja demografiset tekijät. Muuttujat liitettiin
toisiinsa ajankohdan perusteella niin, että muodostui mallinnuksessa käytettävä panee-
liaineisto. Kaikki muut muuttujat olivat neljännesvuositasoisia lukuun ottamatta vuosi-
tasolla olevia kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, velkaantumisastetta, 20-29 -
vuotiaiden osuutta väestöstä sekä alueellisia nettomuuttoliikettä. Aineiston muodosta-
misessa pyrittiin löytämään tasaisesti asuntojen hintoihin vaikuttavia kysyntä- että tar-
jontatekijöitä. Lopullisessa aineistossa, on kuitenkin enemmän asuntojen kysyntään liit-
tyviä tekijöitä, koska tarjontapuolen makrotasonmuuttujia ei ollut vastaavalla tavalla
saatavissa. Aineiston muodostamisen jälkeen aineiston luotettavuus arvioitiin kokonai-
suutena ja tiedoista voitiin laskea mallinnusta varten vuositason muutokset tai viivästää
tietoja. Seuraavissa luvuissa on esitetty yksityiskohtaisesti muuttujat ja luvussa 4.2 ai-
neistoanalyysi.

Taulukko 1. Aineiston muuttujat

Selitettävät Perusmuuttujat Lisämuuttujat

 -Asuntojen hintaindeksi, koko
maa  (AHI_SUO)
- Asuntojen hintaindeksi,
pääkaupunkiseutu  (AHI_PKS)
- Asuntojen hintaindeksi, muu
Suomi (AHI_MS)
- Asuntojen hintaindeksi,
Helsinki (AHI_HKI)

- Bruttokansantuote (BKT)
- Bruttopääoman muodostus  (BPM)
- Työttömyysaste, raaka (Tyot)
- Työttömyysaste,
kausitasoitettu(Tyot_KT)
- Ansiotasoindeksi (ATI)
- Korko, 12 kk Euribor (Eur12KK)
- Kuluttajahintaindeksi (KHI)
- Reaalikorko (RealK)

- Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (KaytTul)
- Osakemarkkinaindeksi (OMX)
- Rakennuskustannusindeksi (RakKust)
- Velkaantumisaste (VelkAste)
- Ikäryhmä 20-29 (Ika_20_29)
- Nettomuuttoliike (PopMuut)

4.1.1 Asuntojen hintaindeksit

Asuntojen hintaindekseinä tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen vanhojen osa-
kehuoneistojen (vapaarahoitteiset) hedonista indeksiä. Hedoniseen (laatukorjattuun)
menetelmän perustuva hintaindeksi kuvaa, paljonko enemmän/vähemmän keskiverto
vanha osakehuoneisto maksaa nyt kuin aikaisemmin (Tilastokeskus 2012).  Pelkkien
asuntojen keskihintojen muutosten seuranta tai vastaavasti mikrotason hinta-aineisto
ei olisi käyttökelpoinen aikasarja-analyysi mielessä, koska hinnat muuttuvat myös
siksi, että myytyjen asuntojen koostumus voi vaihdella eri ajankohtina. Hedonisella
menetelmällä pyritään entistä paremmin erottamaan aito hintakehitys asuntojen omi-
naisuuksista johtuvista hinnanmuutoksista eri ajankohtina. Asunnon ominaisuuksia
ovat sijainti, talotyyppi ja huonelukumäärä, joiden perusteella myytyjen asuntojen
koostumusta vakioidaan näiden tekijöiden suhteen. Tilastossa käytettävä alueluokitus

6 Esim. BKT ja inflaatiotietoja olisi ollut saatavilla pidemmältä aikaväliltä.
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on muodostettu niin, että se olisi toisaalta maantieteellisesti mielekäs ja toisaalta
asuntojen hintatason kannalta mahdollisimman homogeeninen. (Tilastokeskus 2012).

On huomioitava, että asuntojen hinta-aineisto sisältää ainoastaan vanhojen osakehuo-
neistojen aikasarjan, eikä omakotitalojen hintakehitystä. Kiinteistöjen ja omakotitalo-
jen hintakehityksestä olisi saatavilla myös hedoninen hintaindeksi mutta aikasarjan
volatiliteetti on suurempi vähäisten kauppojen määrän ja suuremman heterogeenisuu-
den johdosta.7 Pääkaupunkiseudulla vanhojen osakehuoneistojen ja omakotitalojen
keskimääräinen hinnan nousu on ollut saman suurista ja muualla Suomessa vanhojen
osakehuoneistojen hinnan nousu on ollut hitaampaa (ks. Liite 2).

Tilastokeskuksen laatuselosteen (Tilastokeskus 2012) mukaan vanhaksi asunnoksi
määritellään asunnot, jotka ovat valmistuneet kaksi vuotta aiemmin. Tilastokeskuk-
sen asuntojen hinta-aineisto perustuu Verohallinnon varainsiirtoverolaskelmiin, joka
sisältää kaikkien osakeasuntomuotoisten asuntojen kauppatiedot. Varainsiirtoverotie-
toja on täydennetty kiinteistörekisteristä saaduilla tiedoilla sekä Väestörekisterikes-
kuksen rakennus- ja huoneistorekisteriaineistolla.  Laatuselosteen mukaan tilastoon ei
hyväksytä tapauksia, joissa kauppahinta- tai pinta-alatieto puuttuu tai hinta on poik-
keuksellisen alhainen tai korkea esim. sukulaiskaupan tai tallennusvirheen vuoksi.
Lisäksi vuosittain määritellään vanhoille ja uusille asunnoille alueittaiset asuntojen
neliöhintojen hyväksytyt vaihteluvälit. Asuntojen hintojen kehitystä kuvaava laatu-
korjattu indeksi on nimellishintaindeksi, joka kuvaa hintojen muutosta tiettyyn perus-
vuoteen verrattuna. Tässä tutkielmassa perusvuotena on vuosi 2000 (2000=100). Pää-
kaupunkiseudun, muun Suomen, koko maan ja Helsingin hintaindeksien kehitys on
esitetty alla olevassa kuviossa (Kuva 2).

Asuntojen hinta-aikasarjojen perusteella havaitaan kolme selkeää jaksoa asuntojen
hintakehityksessä (Kuva 2). 1980-luvun lopun hintojen nousu kääntyi nopeasti las-
kuun 1990-luvun alussa ja asuntojen hinnat laskivat keskimäärin yli 30 % lamavuosi-
na. Asuntojen hinnat nousivat 1980-luvun lopun tasolle vasta 2000-luvun alussa, ja
hintojen nousu jatkui 2009 asti. Alueellisesti 1990-luvun lama-aikaan asuntojen hin-
nat laskivat enemmän pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä mutta 2000-luvun alun
jälkeen muualla Suomessa asuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseutua hitaammin.
Vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen asuntojen hintakehityksen eriytyminen on
kasvanut, jolloin pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä asuntojen hinnat ovat
nousseet ja muualla Suomessa hinnat ovat pysyneet lähdes vuoden 2010 tasolla.

7 Vähäisen kaupankäynnin sekä kiinteistöjen ominaisuuksien suurten erojen vuoksi kiinteistömarkki-
noita voidaan luonnehtia epätäydellisen informaation markkinoiksi, mikä tarkoittaa muun muassa, että
kaupanteossa hinnat eivät ole täysin markkinoiden määräämiä, vaan niihin vaikuttavat myyjän ja osta-
jan subjektiiviset arvostukset ja käsitykset. (ks. esim. Tilastokeskus 2004).
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Kuva 2. Asuntojen hintaindeksien aikasarjat (2000=100), 1988:Q1-2016:Q4. (Lähde:
SVT 2017a)

4.1.2 Bruttokansantuote, bruttopääoman muodostus ja työttömyysaste

Bruttokansantuote (BKT), kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) ja työt-
tömyysaste ovat keskeisiä kansantalouden suhdanneindikaattoreita ja niiden kautta
heijastuu vallitseva ja tuleva taloudellinen toiminta, kapasiteetti ja muutokset.

BKT kuvaa kotimaisten tuotantotoiminnan lopputulosta ja tulonmuodostusta. Tilas-
tokeskuksen kansantalouden tilinpidon määritelmän mukaan BKT voidaan määritellä
kolmella tavalla: 1) institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonli-
säysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla, 2) ko-
timaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön sum-
mana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti) ja 3) tulojen summa-
na (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimin-
taylijäämä ja sekatulo, brutto).Tässä tutkimusaineistossa BKT oli esitetty vuoden
2010 hinnoin ja kausitasoitettuna. (Tilastokeskus 2017a).

Kiinteän pääoman bruttomuodostus koostuu kotimaisten tuottajien kiinteiden varojen
hankinnoista vähennettynä niiden luovutuksilla. Kiinteät varat ovat tuotantoproses-
sien tuotoksina tuotettuja aineellisia tai aineettomia varoja, joita käytetään tuotanto-
prosesseissa toistuvasti tai jatkuvasti pitempään kuin yhden vuoden ajan. (Tilastokes-
kus 2017a).

Työttömyysaste on työttömien lukumäärä suhteessa työikäiseen työvoimaan eli työl-
liset ja työttömät, eikä suhteessa työikäiseen väestöön. Työttömyysasteen raakaluku
vaihtelee vuoden sisällä ns. kausivaihtelun takia: jos tarkastellaan tilannetta kesällä,
työttömyysaste on pienempää kuin esim. vuoden alussa. Kausivaihtelu johtuu sekä
työn tarjonnan, että kysynnän vaihtelusta ja vaikuttaa sekä työttömien että työllisten
lukumäärään. Oppilaitoksista valmistuvat ja opintojaan jatkavat nuoret etsivät töitä
keväällä ja tulevat työmarkkinoille, jolloin työttömyys on korkeinta. Vastaavasti ke-
sällä osa on työllistynyt ja osa luopunut aktiivisesta työn etsimisestä, jolloin työttö-
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myys on matalimmillaan. Kausivaihtelun sisältävä aikasarja ei anna siis oikeaa kuvaa
suhdannevaiheesta, joten käytetään tutkimuksessa kausitasoitettua työttömyysaikasar-
jaa, missä sarjasta on poistettu sekä kausi- että satunnaisvaihtelu. Kausitasoitettu sarja
kertoo kausivaihtelusta puhdistetun estimaatin tason ja kehityksen suunnan. Tilasto-
keskuksessa kausitasoitus tehdään Tramo/Seats-menetelmällä, joka on ESS:n (Euro-
pean Stastistical System) suositusten mukainen. (Tilastokeskus 2010).

Kuva 3 havaitaan 1990-luvun syvä lama, jolloin BKT ja investoinnit laskivat ja työt-
tömyys nousi hyvin nopeasti jopa 18 %:iin. Talouden nousu näkyi ensin BKT:n kas-
vuna ja hieman myöhemmin investointien elpymisenä. BKT kasvoi parhaimmillaan
yli 5 % vuosivauhtia. Työttömyysaste laski tasaisesti vuoteen 2008 asti (alle 6 % ta-
solle) mutta se jäi korkeammalle tasolle kuin lamaa edeltänyt. Vuoden 2008 finanssi-
kriisin jälkeen BKT ja investointien kehitys on ollut negatiivista tai hyvin hidasta
kasvua, samaan aikaan työttömyysaste on noussut yli 8 %:iin.

Kuva 3. BKT:n ja investointien kehitys (indeksoitu 2000=100, vasemmanpuoleinen as-
teikko) ja kausitasoitettu työttömyysaste (oikeanpuoleinen asteikko), 1988:Q1-2016:Q4.
(Lähde: SVT 2017b, SVT 2017e)

4.1.3 Kuluttajahinta-, ansiotasoindeksi ja käytettävissä olevat tulot

Kuluttajahintaindeksi (KHI) ja ansiotasoindeksi (ATI) kuvaavat talouden suhdanteita
hinta- ja palkanmuodostuksen näkökulmasta ja määrittävät mm. yhdessä miten kotita-
louksien käytettävissä olevat tulot kehittyvät. Lisäksi tulee huomioida, että on erik-
seen kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (KaytTul), joka saadaan lisäämällä
palkka- tai yritystuloihin saadut tulonsiirrot ja vähentämällä kaikki maksettavat tulon-
siirrot.

Klassisen taloustieteen (ks. esim. Pohjola et al. 2006, 171) rahan kvanttiteorian mu-
kaan markkinoilla olevan rahan määrä verrattuna markkinoilla tarjolla olevien hyö-
dykkeiden määrään, määrittää yleisen kuluttajahintatason. Keynesiläisen teorian mu-
kaan yleinen hintojen nousu johtuu joko kysyntä- tai kustannusinflaatiosta. Nykyisen
talousteorian mukaan hintojen muutosta selitetään monetaristisen koulukunnan rahan



25

kvanttiteorian mukaan rahan määrään liittyvänä ilmiönä. Kuluttajahintojen muutok-
silla on tiivis linkki talouden suhdanteisiin: hintojen nopeat muutokset vaikuttavat
talouden toimijoiden pitkän aikavälin talouden suunnitteluun, kuluttajien ostovoima
ja talletuksien arvo heikkenevät ja yrityksille koituu kustannuksia, mutta toisaalta
inflaatio pienentää lainapääoman reaaliarvoa.

Kuluttajahintaindeksi kuvaa yleistä hintojen muutosta. Yleisestä hintojen nousua
(laskua) ja rahan ostovoiman heikkenemistä (kasvua) kutsutaan inflaatioksi (deflaati-
oksi). Tilastokeskuksen (Findikaattori 2017) määritelmän mukaan kuluttajahintain-
deksi kuvaa kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kulut-
tajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan
yhteen niiden kuluttajaosuuksilla. Indeksiä varten Tilastokeskuksen haastattelijat ke-
räävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2700
liikkeestä kuukausittain. (Tilastokeskus 2017b)

Tilastokeskuksen (2017c) määrittelyn mukaan ansiotasoindeksi mittaa säännölliseltä
työajalta ansaitun ansion kehitystä sen maksutavasta riippumatta. Ansiotasoindeksis-
sä huomioidaan tuloksen perusteella maksettavat ja työehtosopimukseen perustuvat
kertaerät niin, että ne on jaettu tasan koko kalenterivuodelle. Vastaavasti indeksissä ei
huomioida kaikkia kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahoja, vaan ne huomioi-
daan indeksin laskennassa vain siinä tapauksessa, että työehtosopimusneuvotteluissa
sovitaan muutoksista niiden suhteellisessa osuudessa. Ansiotasoindeksissä takautu-
vasti maksettavat sopimuskorotukset viedään sille neljännekselle, jolloin ne on an-
saittu.

Vastaavasti tulonjakotilastossa ja kulutustutkimuksessa kotitalouksien käytettävissä
oleviin tuloihin luetaan kaikki kotitalouteen saadut palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot
(mukaan lukien omistusasunnosta saatava laskennallinen tulo ja omaisuuden ve-
ronalaiset myyntivoitot), luontoisedut ja saadut tulonsiirrot, joiden summasta on vä-
hennetty maksetut tulonsiirrot (Tilastokeskus 2017d). Käytettävissä olevat tulot on
vuositason muuttuja. On siis huomioitavaa, että käytettävissä olevat tulot huomioivat
nettotulonsiirrot, jotka eivät sisälly em. ansiotasoindeksiin, joka mittaa säännöllisen
työajan ansioiden kehitystä.

Kuva 4 ansiotasoindeksi ja kuluttajahintaindeksi ovat skaalattu yhdenmukaisesti pe-
rusvuoteen 2000=100. Käytettävissä olevat tulot ovat esitetty kuviossa euroina oikean
puoleisella akselilla. Kuviosta havaitaan, että ansiotasojen kehitys ja inflaatio olivat
korkeimmillaan ennen 1990-luvun lamaa. Inflaatiovauhti vakiintui uuden kasvun
vuosina ja se nousi ennen 2000-luvun alun IT-kuplaa ja finanssikriisiä. Viime vuosi-
na inflaatio on ollut hyvin hidasta verrattuna ansiotasojen kehitykseen. Ansiotasojen
kehitys on ollut lähes koko ajan korkeampi kuin inflaatiovauhti, mikä käytännössä
tarkoittaa kotitalouksien ostovoiman reaalista kasvua. Tämä näkyy myös kotitalouk-
sien käytettävissä olevien tulojen kehityksessä, jotka laman jälkeen kehittyivät lähes
samaa vauhtia ansiotasojen kanssa mutta ovat viime vuosina jääneet käytännössä fi-
nanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Indeksien kehitys on ollut kuitenkin saman suun-
taista viime vuosina.
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Kuva 4. Kuluttajahintaindeksi ja ansiotasoindeksi (indeksoitu 2000=100, vasemman-
puoleinen asteikko) ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (euroina, oikeanpuolei-
nen asteikko). 1988:Q1-2016:Q4. (Lähde: SVT 2017c, SVT 2017d, SVT 2017f)

4.1.4 Korot

Suhdannetarkastelun ja aiempien tutkimusten perusteella yleistä korkotasoa pidettiin
asuntojen hintojen kehityksen kannalta oleellisena muuttuja. Tässä tutkimuksessa
korkotiedoiksi on valittu 12 kuukauden Euribor-korko (aiemmin Suomessa yleisenä
asuntolainojen viitekorkona käytettiin Helibor-korkoa) sekä viitekorosta ja inflaatio-
vauhdin perusteella määritelty reaalikorkoa.

Euribor- korko (Euro Interbank Offered Rate) kuvaa parhaiksi luokiteltujen pankkien
toisilleen tarjoamien euromääräisten lainojen viitekorkoa. Euribor 12 kuukautta mää-
ritellään päivittäin enintään 12 kuukauden pituisten talletusten pohjalta. Eripituiset
Euribor-korot ovat euromaiden yhteisiä ja ne seuraavat tiiviisti Euroalueen ohjaus-
korkoa. (ks. esim. EMMI 2017 ja EKP 2011, 132)

Reaalikorko on määritelty tässä saman ajanhetken nimelliskoron (Euribor 12 kk) ja
inflaatiovauhdin erotuksena. Reaalikorko kuvaa nykyhetken reaalisen rahan hintaa
mutta myös odotettua reaalista tuottoa, jos oletetaan tulevaisuuden inflaation pysyvän
jatkossa vähintään samalla tasolla. Reaalikoron laskiessa odotettua nopeammin velal-
listen lainanhoitomenot laskevat ja vastaavasti lainan myöntäjä ei saa odotettua tuot-
toa sijoituksestaan.

Alla olevassa kuvasta (Kuva 5) havaitaan Euribor -koron ja reaalikoron laskeneen
vuosien 1989-2016 aikana selvästi. Vuonna 1989 Euribor-korko oli 14,7 %, kun
vuonna 2016 se oli -0,08 %. Aikasarjaan ajoittuu kaksi toisistaan hyvin poikkeavaa
ajanjaksoa: ns. vahvan markan politiikan aikakausi ennen 1990-luvun alun lamaa,
joka heijastui korkeana korkotasona sekä toisena ajanjaksona viime vuosien Euroo-
pan keskuspankin ylläpitämä kevyt rahapolitiikka, jonka johdosta viitekorot ovat ol-
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leet jopa negatiiviset. 1990-luvun alussa viitekorko laski 14,7 %:sta 4,4 % alle neljäs-
sä vuodessa. Reaalikorkojen pitkään jatkunut laskun voidaan olettaa pitävän yllä
asuntojen kysyntää ja hintoja lainanhoitomenojen ollessa historiallisesti hyvin mata-
lalla tasolla. Vastaavasti reaalikorkojen noustessa asuntojen hinnat laskevat (Oikari-
nen 2005).

Kuva 5. Euribor-korko 12 kuukautta, reaalikorko ja EKP:n ohjauskorko, 1989:Q1-
2016:Q4. (Lähde: Suomen Pankki)

4.1.5 Muut muuttujat

Edellä on esitetty tunnetuimpien makromuuttujien kuvaukset ja kehitys. Mallinnusta
varten haettiin tiedot myös kotitalouksien velkaantumisasteesta, rakennuskustannuk-
sista, osakekursseista ja demografisista tekijöistä. Alla olevissa kuvissa on esitetty
muuttujien kehitys aineistossa.

Kotitalouksinen velkaantumisasteindeksi (VelkAste) ja rakennuskustannusindeksi
(RakKust) on esitetty alla olevassa kuvassa, missä ne ovat vertailun vuoksi indeksoitu
2000=100 tasolle (Kuva 6). Kuvasta havaitaan, että velkaantumisaste laski 1990-
luvulla huomattavasti ja on yli 80 % korkeampi kuin vuonna 2000.  Rakennuskustan-
nusindeksi on kasvanut tasaisesti ja ainoa lasku osuu 2009 kohdalle. Rakennuskus-
tannusindeksi liitettiin aineistoon virta-varanto -mallin mukaisesti kuvaamaan asunto-
rakentamisen tuotantokustannuksia.8

Velkaantumisaste kuvaa kotitalouksien kaikkien luottojen osuutta kotitalouksien saman
ajanhetken käytettävissä olevista tuloista velkaantumistilastossa (Tilastokeskus 2017e).
Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennus-
töiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käy-
tettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla (Tilastokeskus 2017f). Tässä viitekehyk-

8 Alun perin aineistoon liitettiin myös valmistuneet ja alkaneet rakennushankkeet tiedot kuvaamaan asun-
totuotantoa mutta tilasto oli käytettävissä vain vuodesta 1995 alkaen ja kausivaihtelu oli niin suurta, että
mallinnusta varten siihen olisi ollut tehtävä kausitasoitus.
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sessä kotitalouksien velkaantumisaste signaloi kotitalouksien maksuvalmiutta eli asun-
tojen kysyntää. Se kuvastaa myös kotitalouksien odotuksia ja odotettavissa olevia tulo-
ja. Odotettavissa olevien tulojen lasku tai epävarmuus niistä vaikuttaa asuntojen kysyn-
tään ja hintoihin (Haurin 1991). Velkaantumisasteeseen vaikuttaa luonnollisesti myös
yleinen korkotaso.

Kuva 6. Kotitalouksien velkaantumisaste ja rakennuskustannusindeksi (indeksoitu
2000=100. (Lähde: SVT 2017g, SVT 2017h)
Osakemarkkinoiden kehityksen muuttujan aineistossa on OMX Helsingin yleisindeksi.
OMX-indeksissä kaikki osakkeet ovat mukana markkina-arvoaan vastaavalla painolla ja
se kuvaa riittävän tarkasti osakemarkkinoiden yleistä kehitystä. Kuviosta (Kuva 7) näh-
dään, kuinka osakemarkkinat ovat kehittyneet tarkasteluperiodin aikana. Helsingin
pörssi on ollut ajanjaksolla volatiili ja vaihtelut suuria, ajanjaksolle osuus niin IT-kuplan
puhkeaminen, finanssikriisi kuin Nokian hiipuminen.



29

Kuva 7. Helsingin pörssin HEX- ja OMX -yleisindeksin kehitys. (Lähde: Bloomberg)

Väestön demografiset tekijöiksi tarkasteluun valittiin 20-29 -vuotiaiden osuus väestöstä,
koska muuttuja kuvastaa aktiivista ensiasunnon ostajajoukkoa ja ikäryhmä muuttaa
opiskelu- ja työpaikkojen takia. Ikäryhmän osuus ja siinä tapahtuvat muutokset selittivät
Mankiw ja Weilin (1989) tutkimuksessa Yhdysvaltojen asuntojen kysynnän vaihtelut.
Toiseksi demografiseksi muuttujaksi aineistoon liitettiin muuttoliike suhteessa väestön
määrään, koska muuttujan kautta heijastuu alueellinen kysyntätilanne ja kuvastaa työ-
markkinoiden toimintaa, joka on 1990-luvun laman jälkeen heijastunut alueellisessa
asuntojen hintakehityksessä (Laakso 2000).9 Alla olevasta kuvasta (Kuva 8) havaitaan,
että ikäryhmän osuus on laskenut tasaisesti pienen nousun jälkeen kaikkialla muualla
paitsi Helsingissä, missä osuus on 2000-luvulla kasvanut pidempään. Erityisesti Helsin-
gissä ja myös pääkaupunkiseudulla ikäryhmän osuus on muuta Suomea selvästi korke-
ampaa. Saman tyyppistä kehitystä voidaan nähdä nettomuuttoliikkeessäkin suhteessa
väestön määrään.  Nettomuuttoliikkeen muutokset ovat olleet pääkaupunkiseudulla ja
Helsingissä suhteellisesti suurempia kuin muualla. Muualla Suomessa nettomuuttoliike
on ollut negatiivista tai hieman yli 0 % vuodessa (Kuva 9).

9 Alussa testattiin myös normaalia alueellista väestön kasvua mutta muutokset siinä olivat niin pieniä ja se
korreloi jäljelle jääneiden demografisten tekijöiden knassa, joten se jätettiin pois muuttujakombinaatioi-
den vähentämiseksi.
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Kuva 8. 20-29 -vuotiaiden osuus alueen väestöstä. (Lähde: SVT 2017i)

Kuva 9. Väestön nettomuutos alueittain. (Lähde: SVT 2017j)

4.2 Aineistoanalyysi

4.2.1 Aineiston tunnusluvut

Aineiston laadunvarmistusta tehtiin tunnuslukujen ja muuttujakohtaisten graafisen
tarkastelun perusteella. Alla olevassa taulukossa on esitetty oleellisten muuttujien
tunnusluvut. Muuttujien välisiä keskiarvoja tai mediaaneja ei ole mielekästä vertailla,
koska yksiköt ja indeksien perusvuodet eroavat indeksimuuttujien välillä. Analyysin
perusteella kuitenkin havaitaan, että asuntojen hintaindeksien keskihajonta (volatili-
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teetti) on lähes kaksi kertaa suurempaa kuin esimerkiksi ansiotasoindeksin ja lähes
neljä kertaa korkeampaa kuin kuluttajahintaindeksin (ks. myös Kuva 11).

Taulukko 2. Aineiston muuttujien tunnusluvut

AHI_SUO, (2000=100) 115,4 38,3 107,7 60,4 170,4 116
AHI_PKS, (2000=100) 117,8 45,5 110,1 52,0 189,2 116
AHI_MS,(2000=100) 113,7 32,5 105,1 66,2 159,7 116
AHI_HKI, (2000=100) 119,8 49,2 110,6 50,7 201,9 116
BKT, M€ 39 719,1 7 411,4 41 221,5 28 262,0 50 193,0 116
BPM, M€ 9 073,2 1 707,2 9 668,5 5 486,0 11 888,0 108
ATI, (2010=100) 77,2 21,8 74,6 40,1 113,0 116
KaytTul, (€) 37 137,4 5 365,0 37 047,0 29 403,0 43 978,0 112
KHI, (2015=100) 81,5 12,0 82,1 56,4 100,8 116
RakKust, (2000=100) 124,9 20,7 118,9 98,8 157,6 108
OMX 5869,1 3444,0 6100,0 611,6 16685,8 108
VelkAste,  (2000=100) 132,9 32,3 125,0 89,7 185,3 112
Työt_KT, % 9,39 % 3,30 % 8,90 % 2,80 % 17,60 % 112
Eur12KK, % 4,14 % 3,73 % 3,44 % -0,08 % 14,72 % 108
RealK, % 2,30 % 2,96 % 1,93 % -2,25 % 11,29 % 108

Keskihajonta Mediaani Min Maks NTunnusluvut Keskiarvo

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 3)  on esitetty muuttujien vuosimuutosten tunnus-
luvut. Vuosimuutosten perusteella voidaan havaita, että ajanjaksolle ajoittuu erilaisia
suhdannevaiheita ja -käänteitä. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet
ajanjaksolla keskimäärin 3,1 % ja muualla maassa 2,3 % (koko maassa 2,6 %). Aika-
välillä BKT on noussut vuosittain keskimäärin 1,8 %, ansiot 3,7 % ja inflaatio 2,1 %.
Korkotaso on laskenut keskimäärin lähes -0,6 %-yksikköä ja reaalikorko -0,4 % -
yksikköä.

Taulukko 3. Aineiston muuttujien vuosimuutosten tunnusluvut

Tunnusluvut Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Min Maks

AHI_SUO 2,64 % 8,76 % 3,17 % -24,25 % 30,92 %

AHI_PKS 3,05 % 10,37 % 3,94 % -29,58 % 30,17 %

AHI_MS 2,29 % 7,66 % 2,30 % -19,58 % 31,61 %

AHI_HKI 3,36 % 10,46 % 4,19 % -28,17 % 28,98 %

BKT 1,76 % 3,61 % 2,63 % -9,59 % 6,78 %

BPM 0,54 % 8,31 % 2,30 % -20,14 % 13,54 %

ATI 3,70 % 2,16 % 3,50 % 0,52 % 10,33 %

KaytTul 1,48 % 2,31 % 1,91 % -4,95 % 4,64 %
KHI 2,06 % 1,75 % 1,71 % -1,56 % 7,24 %

RakKust 1,72 % 1,77 % 1,60 % -2,58 % 5,95 %

OMX 7,35 % 34,30 % 9,73 % -75,17 % 96,31 %

VelkAste 1,47 % 4,92 % 1,63 % -10,08 % 12,31 %

TYOT_KT 0,20 % 1,73 % -0,20 % -2,80 % 5,60 %

Eur_12KK -0,55 % 1,65 % -0,22 % -7,10 % 2,55 %

RealK -0,36 % 1,03 % -0,17 % -4,94 % 1,56 %

Korrelaatiomatriisin (Taulukko 4) perusteella havaitaan, että asuntojen hintojen muu-
tokset ovat selvästi korreloituneet positiivisesti BKT:n, investointien ja kotitalouksien
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käytettävissä olevien tulojen kanssa (yli 0,5 korrelaatio korostettu sinisellä). BKT:n ja
asuntojen hintojen välinen korrelaatio on hyvin samaa tasoa kuin Valadezin (2010)
tarkastelussa. Lisäksi osakemarkkinoiden ja asuntojen hintojen muutoksella on vahva
korrelaatio, erityisesti Helsingissä (0,51). Tulos on yhdenmukainen Oikarisen (2006)
Quanin ja Titmanin (1997) korrelaatiotarkastelujen kanssa.

Korrelaatiotarkastelussa havaitaan, että asuntojen hintojen muutoksilla ja työttömyy-
den muutoksien välillä on vahva negatiivinen korrelaatio (koko Suomessa -0,7). Vas-
taavasti korkojen muutoksella on positiivinen korrelaatio asuntojen hintojen muutok-
sen ja BKT:n kanssa ja selvästi negatiivinen työttömyyden muutoksen kanssa. Vas-
taavasti reaalikorolla ei vaikuta olevan selvää riippuvuutta asuntojen hintojen kanssa,
vaikka lähdekirjallisuuden perusteella muuttujilla oletettiin olevan vahva korrelaatio.

Asuntojen hintojen vuosimuutoksen ja viitekoron (Eur_12kk) ja reaalikoron (RealK)
tason välinen korrelaatio on hyvin selvä. On huomioitava, että muuttujien vuosimuu-
tosten välisten korrelaatioiden tarkastelu antaa vain osittaisen kuvan asuntojen hinto-
jen ennustamisesta, koska ne on laskettu koko aikasarjasta ja ilman muuttujien viiväs-
tämistä. Laadunvarmistuksen perusteella ei aineistossa havaittu epäloogisuuksia tai
puutteita. Aineistoanalyysin perusteella mallinnusta voidaan jatkaa.

Taulukko 4. Muuttujien korrelaatiot. Korrelaatiomatriisissa yli 0,5 korrelaatiot ko-
rostettu sinisellä ja alle -0,5 korrelaatiot harmaalla
Muuttuja AHI_SUO AHI_PKS AHI_MS AHI_HKI BKT BPM ATI KHI KaytTul RakKust OMX VelkAste TYOT_KT Eur_12KK RealK TYOT_KT Eur_12KK RealK

AHI_SUO 1,00
AHI_PKS 0,99 1,00
AHI_MS 0,98 0,94 1,00
AHI_HKI 0,98 1,00 0,91 1,00
BKT 0,67 0,65 0,67 0,63 1,00
BPM 0,67 0,63 0,70 0,60 0,85 1,00
ATI -0,11 -0,19 0,00 -0,23 -0,11 0,03 1,00
KHI -0,39 -0,41 -0,35 -0,42 -0,14 -0,20 0,58 1,00
KaytTul 0,64 0,56 0,71 0,52 0,41 0,53 0,37 -0,19 1,00
RakKust 0,45 0,43 0,47 0,41 0,53 0,47 0,10 0,21 0,21 1,00
OMX 0,44 0,49 0,37 0,51 0,45 0,27 -0,36 -0,33 0,23 0,08 1,00
VelkAste 0,48 0,45 0,50 0,46 0,21 0,18 -0,08 -0,24 0,31 0,43 0,07 1,00
TYOT_KT -0,70 -0,64 -0,75 -0,61 -0,67 -0,83 -0,18 0,05 -0,63 -0,54 -0,12 -0,28 1,00
Eur_12KK 0,34 0,27 0,41 0,25 0,45 0,45 0,07 0,12 0,22 0,42 0,04 0,31 -0,52 1,00
RealK -0,01 -0,04 0,03 -0,05 0,07 -0,01 0,19 0,11 0,09 0,08 0,01 0,06 -0,01 0,05 1,00

TYOT_KT 0,07 0,14 -0,02 0,16 0,28 0,17 -0,48 -0,48 -0,20 -0,27 0,39 -0,40 0,15 -0,34 0,06 1,00
Eur_12KK -0,57 -0,59 -0,52 -0,60 -0,20 -0,34 0,51 0,65 -0,19 -0,18 -0,11 -0,51 0,41 -0,02 0,29 -0,04 1,00
RealK -0,51 -0,53 -0,47 -0,54 -0,18 -0,33 0,34 0,30 -0,14 -0,34 0,03 -0,52 0,49 -0,09 0,30 0,20 0,92 1,00

Alla olevissa kuvissa (Kuva 10-Kuva 12) on esitetty pääkaupunkiseudun ja muun
Suomen asuntojen hintojen muutokset BKT:n, investointien, inflaation, ansioiden,
käytettävissä olevien tulojen sekä työttömyyden ja korkojen kanssa. Kuvista havai-
taan, että asuntojen hintavaihtelu on ollut historiassa volatiilimpaa kuin keskeisten
makromuuttujien vaihtelu. Viime vuosina muutokset ovat seurailleet hyvin paljon
erityisesti BKT:n ja ansiotasojen muutoksia.



33

Kuva 10. Asuntojen hintojen, BKT:n ja bruttopääoman muodostuksen vuosimuutokset

Kuva 11. Asuntojen hintojen (vasemmanpuoleinen asteikko), kuluttajahintojen, ansioi-
den ja käytettävissä olevien tulojen (oikeanpuoleinen asteikko) vuosimuutokset.
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Kuva 12. Asuntojen hintojen (vasemmanpuoleinen asteikko) ja korkojen (oikeanpuolei-
nen asteikko) vuosimuutokset

4.2.2 Muuttujamuunnokset

Koko aineiston muuttujille tehtiin erityyppisiä transformaatioita. Aikasarjojen transfor-
maatioiden (nk. Box-Cox –muunnokset) 10 tarkoituksena oli välttyä näennäiskorrelaati-
olta (ks. Granger ja Newbol 1974) sekä varmistaa sarjojen stationaarisuus eli aikasarjan
keskiarvo tai varianssi ei muutu systemaattisesti ajan kuluessa11. Näennäiskorrelaatioita
sisältävän usean muuttujan regressiomallin selitysaste on korkea ja regressiokertoimien
olemassaoloa tarkastelevat testit ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta mallin sovitteella
ei ole aidosti ennustuskykyä. Transformaatioita tehdään myös, koska mallinnuksessa
käytettävä lineaarinen regressioanalyysimenetelmä vaatii myös normaalijakautuneen
aikasarjan.

Ennen varsinaisen mallinnuksen aloittamista kaikki paitsi korot, työttömyysaste
muuttujat muunnettiin logaritmiseksi differenssimuodoksi. Ensimmäinen logaritmi-
differenssi (yhtälö 6) tarkoittaa käytännössä muuttujien havaintojen suhteellista muu-
tosta edelliseen periodiin.12 Esimerkiksi asuntojen hintaindeksi kohdalla differenssi
on seuraava:

. (6)

Logaritmisilla differensseillä on myös tulkinnallinen motivaatio, sillä ne voidaan tul-
kita suhteellisten muutosten indikaattoreiksi (ln(yt)-ln(yt-1) = (yt -yt-1)/yt-1) ja joustok-
si. Koroista, työttömyysasteesta ja demografisista muuttujista laskettiin absoluuttinen

10 Keskiarvoihin perustuvat tilastolliset analyysimenetelmät edellyttävät miltei aina normaalijakautuneita
ja variansseiltaan saman suuruisia. Box-Cox –menetelmän avulla voidaan valita muunnos siten, että yhtä
aikaa on saavutettavissa normaalijakautuneisuus, virhevarianssin vakioisuus ja mallin rakenteen yksinker-
taisuus (lineaarisuus).
11 Ks. luku 3.1 ja 4.2.3.
12 Logaritminen differenssi -muunnos tuottaa pienillä lukuarvoilla lähes samoja arvoja kuin normaali
suhteellinen muutos kahden aikavälin välillä.
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differenssi (yhtälö 7), koska ne ovat prosenttiarvoisia muuttujia eivätkä mittaa kehi-
tystä:

. (7)

Lisäksi korot ja työttömyysaste muunnettiin myös logaritmimuotoon.
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5 Tutkimustulokset
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen ekonometrisen analyysin tulokset.13 Ekonomet-
rinen analyysi koostuu neljästä osasta. Aluksi tutkitaan aikasarjojen stationaarisuutta,
jotta tiedettäisiin, onko muuttujien välistä relaatiota ylipäätään mielekästä tarkastella.
Tämän jälkeen estimoidaan perusmallit, missä asuntojen hintakehitystä selitetään
yksinkertaisesti saman ajan hetken makromuuttujilla pitkän aikavälin aineistolla. Seu-
raavaksi mallinnusta jatketaan lisäämällä aineistoon muuttujia ja mahdollistetaan vii-
västetyt muuttujat ja arvioidaan tuloksia perusmalleihin verrattuna. Viimeisessä eko-
nometrisessä osiossa aineisto jaetaan suhdanteiden perusteella ajallisesti kolmeen
osaan suhdannevaiheiden mukaan ja tarkastellaan, miten mallit eroavat eri suhdantei-
den välillä.

5.1 Muuttujien yksikköjuuritesti

Ennen varsinaista ekonometrisen analyysin aloittamista on tehtävä muuttujille yksikkö-
juuritestit ja varmistettava aikasarjojen stationaarisuus (ks. luku 3.1). Aikasarjojen stati-
onaarisuutta testattiin laajennetulla Dickey ja Fuller -testillä (ADF). Alla olevaan tau-
lukkoon on koottu ADF-testin tulokset alkuperäisten muuttujien ja differoitujen muuttu-
jien perusteella. Testi tehtiin ilman viivettä ja yhdellä viiveellä. Aikasarjat testattiin
ADF-testillä perustuen Akaiken (AIC) informaatiokriteereihin. Alkuperäisen aikasarjan
muuttujien oletettiin testissä mallin sisältävän vakiotermin ja trendiosan. Differoitujen
muuttujien ADF-testissä oletettiin mallin sisältävän vakiotermin. Testin nollahypoteesi
on, että aikasarja on epästationaarinen, jolloin nollahypoteesi hyväksytään, jos saavutet-
tu t-arvo on pienempi kuin kriittinen t-arvo.14

Yksikköjuuritestin tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 5). Kaikki
differoidut selitettävät muuttujat sekä perusmuuttujat paitsi työttömyysaste sisälsivät
yksikköjuuren vähintään 10 % merkitsevyystasolla.  Lisämuuttujista velka-aste ei sisäl-
tänyt yksikköjuurta alkuperäisenä eikä differoituna sarjana. Lisäksi mm. rakennuskus-
tannusindeksin ja 20-29 vuotiaiden osuus väestöstä koko Suomessa ja muualla Suomes-
sa ei sisältänyt yksikköjuurta differoituna. Yksikköjuuritestin perusteella mallinnukses-
sa voidaan käyttää kaikkia niitä aikasarjoja, jotka ovat stationaarisia, ajasta riippumat-
tomia. Eli aikasarjoja joiden t-arvot ovat itseisarvoltaan kriittisiä t-arvoja suurempia,
jolloin yksikköjuuritestin nollahypoteesi hylätään. On huomioitavaa, että alkuperäiset
korkoaikasarjat ovat lähellä 10 % -merkitsevyystasoa (arvot ovat lähellä nollahypotee-
sin hylkäämistä) ja koska visuaalinen tarkastelu tukee aikasarjan stationaarisuutta, ole-
tamme jatkossa myös alkuperäisen korkoaikasarjojen olevan stationaarisia.   Vastaavasti
työttömyysasteella on yksikköjuuri alkuperäisenä aikasarjana 1 % -merkitsevyystasolla.
Yksikköjuuritestin jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen ekonometriseen analyysivaihee-
seen.

13 Kaikki tilastollinen analysointi yksikköjuuritesteistä mallien estimointiin on tehty R-ohjelmistolla.
14 Kriittiset t-arvot ovat vakiotermin ja trendiosan sisältäville aikasarjoille 1 % -merkitsevyystasolla -4.04,
5 % -merkitsevyystasolla -3.45 ja 10 % -merkitsevyystasolla -3.15 sekä pelkän vakiotermin sisältäville
aikasarjoille 1 % -merkitsevyystasolla -3.51, 5 % -merkitsevyystasolla -2.89 ja 10 % -merkitsevyystasolla
-2.58.
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Taulukko 5. Muuttujien ADF-testin tulokset. Aikasarjan muuttujat on testattu yksikkö-
juuritestillä, missä aikasarjan oletetaan sisältävän vakiotermin ja trendiosan. Diffe-
roidun aikasarjan muuttujat on testattu yksikköjuuritestillä, missä aikasarjan olete-
taan sisältävän vakiotermin. Viivepituus 0-1. Merkitsevyystasot: *** <= 0.01, ** <=
0.05 ja * <= 0.10.

5.2 Usean muuttujan lineaariset regressiomallit

Luvussa 3.2 esitetyn menetelmäkuvauksen mukaisesti tässä analyysissä käytettävä
usean muuttujan lineaarista regressiomalli on muotoa:

(8)

, jossa  on selitettävä logaritminen asuntojen hintojen vuosimuutos,

 selittävät makromuuttujat,

 selittävän muuttujan kertoimet ja  virhetermi.

Usean muuttujan lineaarista regressiota käytettäessä on erityisesti huolehdittava
aiemmin (luku 3.2) esitettyjen oletusten voimassaolosta, jotta tuloksia voidaan pitää
tilastollisesti luotettavina ja pienennetään virheellisen tilastollisen päättelyn mahdolli-
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suutta. Vertailun vuoksi eri alueellisten mallien kertoimet estimoidaan ensin pienim-
män neliösumman menetelmällä (PNS) käyttäen alussa perusmakromuuttujia, jotka
on todettu stationaarisiksi. Tämän jälkeen tarkastelua laajennetaan niin, että käytössä
ovat kaikki muuttujat, sekä mahdolliset viivästetyt muuttujat ja estimointimenetelmä-
nä käytetään yleistetty PNS-menetelmä.

5.2.1 Pitkän aikavälin mallit

5.2.1.1 Perusmallit

Tässä luvussa koko Suomelle, pääkaupunkiseudulle, muulle Suomelle ja Helsingille
estimoitiin useita malleja pienimmän neliösumman menetelmän avulla, joista valittiin
tilastollisesti paras malli, jossa olisi mahdollisimman korkea selitysaste (R2, adj.),
mallien jokaisen muuttujan pitäisi olla tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 % luot-
tamustasolla, eikä muuttujien välillä saisi olla haitallisia korrelaatiorakenteita. Esti-
mointiaineisto on havainnot väliltä 1989:Q1 – 2016:04, koska asuntojen hintojen
vuosimuutokset voidaan laskea vuodesta 1989 lähtien. Mallinnus on toteutettu niin,
että ensimmäisessä vaiheessa malliin sisällytettiin kaikki muuttujat, jonka jälkeen
kokeillaan eri kombinaatioita ja poistetaan yksitellen muuttujia, jotka osoittautuivat
tilastollisesti merkityksettömiksi tai aiheuttivat haitallisia korrelaatiorakenteita mal-
liin. Analyyseissa huomattiin, että bruttopääoman muodostus korreloi malleissa aina
vahvasti BKT:n kanssa, joten se tiputettiin pois muuttujakombinaatioiden vähentä-
miseksi. Muuttajakombinaatioiden runsauden lisäksi mallien vallinnassa painotetaan
tilastollisesti selvästi merkitseviä muuttujia ja muuttujien kertoimien loogisuutta.
Regressioanalyysiin liittyvien oletusten testaamisessa käytettään Shapiro-Wilk –testiä
virhetermien normaalijakautuneisuuden testaamiseksi15 ja Breusch-Pagan –testiä es-
timoidun mallin heteroskedastisuuden testaamiseksi16. Lisäksi muuttujien kertoimien
keskivirheistä käytettiin nk. heteroskedastisuuden suhteen korjattuja robusteja keski-
virheitä (Heteroskedasticity consistent standard errors, HCSE), jonka avulla varmis-
tuttaisiin estimaattien tilastollisesti merkitsevyydestä.17 Valittuja malleja vertaillaan
keskenään arvioimaan makromuuttujien toimivuutta. Selittävinä muuttujina tässä
testataan kaikkia edellisessä luvussa stationaarikseksi todettuja aikasarjoja.

Mallinnus tehtiin alueittain niin, että ensin estimoitiin koko Suomen malli, sitten pää-
kaupunkiseudun ja muun Suomen mallit ja lopuksi Helsingin malli. Tarkastelun pe-
rusteella on keskeistä selvittää, onko yksinkertaisilla malleilla mahdollista selittää
asuntojen hintojen vaihtelua ja onko tulosten havaittavissa alueellisia eroja mitkä
muuttujat selittävät asuntojen hintojen vaihtelua.

Koko Suomen asuntojen hintojen parhaan sovitteen löytämiseksi testattiin useita
muuttujakombinaatioita ja malleja.  Estimointitulosten (Taulukko 6) perusteella ha-

15 Lineaarisen regression oletuksena on, että mallien residuaalien täytyy olla likimain riippumatonta val-
koista kohinaa. Oletusta voidaan testata esim. Shapiro-Wilk –testillä, onko muuttujat transformoitu ja
lineaarinen regressiomalli identifioitu oikein: virhetermien ei-normaalisuus voi olla seurausta selitettävän
ja selittävien muuttujien epälineaarisuudesta.
16 Jos regressiomallin virhetermit ovat heteroskedastisia, niin Gaussin-Markovin teoreeman ehdot eivät
toteudu, jolloin regressiokertoimien PNS-estimaattoreiden varianssista tulee tarpeettoman suuria: regres-
siokertoimien luottamusväleistä tulee leveitä ja testisuureista tulee pieniä. Heteroskedastisuus ei aiheuta
kuitenkaan estimaatteihin harhaa.
17 Heteroskedastisuus heikentää testien tarkkuutta ja tulokset ovat epäluotettavia. Tämän takia on hyvä
aina käyttää nollahypoteesien testaamisessa heteroskedastisuudesta korjattuja robusteja keskivirheitä.
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vaittiin, että tilastollisesti paras sovite asuntojen hintojen selittämiseen saadaan mal-
lilla kuusi, jossa kaikki muuttujat olisivat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja mallin
mukautettu selitysaste on hyvä (R2 = 0,693). Mallissa selittävinä muuttujina ovat 12
kuukauden Euribor -korko (Eur_12KK), BKT:n muutos ( BKT) ja ansiotasojen
muutos ( ATI). Regressiokertoimien perusteella BKT:n ja ansiotasojen kasvu nosta-
vat asuntojen hintoja ja korkeampi korkotaso vastaavasti laskee kysyntää ja asuntojen
hintoja, joten kaikkia kertoimia voidaan pitää loogisina. Lisäksi valitun mallin muut-
tujien välillä ei ole havaittavissa varianssin inflaatio tekijöiden perusteella (VIF-
kertoimet) multikollineaarisuutta (Liite 3).

Taulukko 6. Koko Suomen asuntojen hintakehitystä kuvaavat mallit. Merkitsevyysta-
sot: ’***’ <= 0.001, ’**’ <= 0.01, ’*’ <= 0.05 ja ’.’ <= 0.10.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Vakio
0,0464

(0,026).
0,0148
(0,01)

0,0165
(0,012)

0,0053
(0,012)

0,0143
(0,01)

0,0072
(0,014)

KHI
-25,437
(29,919)

-0,8782
(0,408)*

-2,3834
(0,426)***

-2,2632
(0,425)***

RealK
-23,8248
(29,406)

Eur_12KK
22,8389
(29,355)

-1,0791
(0,159)***

-1,2494
(0,14)***

-1,226
(0,139)***

-1,274
(0,144)***

Eur_12KK
0,6109

(0,364).
0,2776
(0,408)

TYOT_KT
-0,0021
(0,002)

0,001
(0,001)

BKT
1,3606

(0,132)***
1,2942

(0,122)***
1,2815

(0,164)***
1,4254

(0,146)***
1,2964

(0,124)***
1,3485

(0,12)***
1,4272

(0,184)***
1,2801

(0,13)***

ATI
1,0859

(0,369)**
0,9114

(0,363)*
0,9733

(0,371)*
1,1275

(0,295)***
1,4209

(0,213)***
-0,2245
(0,341)

1,2886
(0,235)***

R2 0,7092 0,7027 0,5804 0,572 0,6894 0,7015 0,453 0,7064

R2, adj. 0,6919 0,6912 0,5641 0,5554 0,6804 0,6929 0,4372 0,6951

RSE 0,0448 0,0449 0,0533 0,0538 0,0456 0,0459 0,0606 0,0457

F 46,1198 45,131 40,9304 36,3624 64,1049 78,9809 86,1011 30,035
Shapiro-
Wilk
(p-arvo)

0,984
(0,2021)

0,9804
(0,1117)

0,9328 (0) 0,9347 (0)
0,9889

(0,5182)
0,9819

(0,1487)
0,952

(0,0007)
0,986

(0,3221)

Breusch-
Pagan
(p-arvo)

39,0718
(0)

21,6848
(0,0002)

6,4646
(0,167)

5,7935
(0,2151)

1,0813
(0,7816)

0,4172
(0,8117)

20,6966
(0,0001)

5,1882
(0,1585)

DW p-arvo < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Seuraavaksi estimoitiin eri perusmallivaihtoehdot selittämään pääkaupunkiseudun
asuntojen hintojen kehitystä. Pääkaupunkiseudun asuntojen hintakehitystä kuvaavien
mallien tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 7). Estimointitulosten
perusteella havaittiin, että korkein mukautettu selitysaste (R2, adj. = 0,668) on mallil-
la, missä selittävinä muuttujina ovat 12 kuukauden Euribor -korko (Eur_12KK), työt-
tömyysaste (TYOT_KT), BKT:n muutos ( BKT) ja ansiotasojen muutos ( ATI).
Mallin työttömyysasteen positiivinen kerroin ei kuitenkaan ole looginen, joten malli
hylätään. Seuraavaksi selitysasteeltaan parhaat mallit ovat mallit neljä ja kahdeksan,
joissa on samat selittävät tekijät mutta mallissa neljässä on mukana myös vakiotermi.
Tilastollisten testien perusteella havaitaan, että vain sovitteen neljä virhetermit ovat
jakautuneet normaalisti (pSW=0,169). Pääkaupunkiseudun perusmalliksi valitaan siis
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malli, missä selittävinä muuttujina ovat BKT:n ( BKT) ja ansiotasoindeksin ( ATI)
logaritminen differenssi ja korkotaso (Eur_12KK). Kaikki muuttajat ovat tilastollises-
ti merkitseviä vähintään 5 % -merkitsevyystasolla. Mallin mukautettu selitysaste on
matalampi kuin koko Suomen mallissa (R2, adj. = 0,65) ja mallin virhetermit ovat
homoskedastisia (pBP=0,43). Pääkaupunkiseudun mallin VIF-kertoimien perusteella
valitussa mallissa muuttujien välinen multikollineaarisuus ei ole ongelma.

Taulukko 7. Pääkaupunkiseudun asuntojen hintakehitystä kuvaavat mallit. Merkit-
sevyystasot: ’***’ <= 0.001, ’**’ <= 0.01, ’*’ <= 0.05 ja ’.’ <= 0.10.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Vakio
0,0362
(0,034)

0,0348
(0,013)**

0,0313
(0,016).

0,0343
(0,013)**

0,0224
(0,016)

0,0546
(0,009)***

-0,0038
(0,009)

KHI
-41,3686
(38,966)

-0,7913
(0,529)

-2,5672
(0,55)***

-2,5032
(0,542)***

RealK
-39,8904
(38,297)

Eur_12KK
38,4849
(38,231)

-1,3343
(0,205)***

-1,4877
(0,179)***

-1,2831
(0,158)***

-1,4315
(0,183)***

-1,5599
(0,183)***

Eur_12KK
0,3107
(0,47)

-0,1602
(0,508)

TYOT_KT
0,0009
(0,003)

0,0027
(0,001)**

BKT
1,5052

(0,172)***
1,4999

(0,158)***
1,58

(0,212)***
1,5019

(0,159)***
1,6645

(0,186)***
1,4998

(0,163)***
1,796

(0,228)***
1,627

(0,157)***
1,4439

(0,166)***

ATI
0,9231

(0,481).
1,0883

(0,405)**
0,5167
(0,468)

0,8612
(0,377)*

0,5954
(0,474)

1,5651
(0,279)***

1,2113
(0,299)***

R2 0,6702 0,6666 0,5319 0,6594 0,534 0,6423 0,4179 0,6567 0,6803

R2, adj. 0,6506 0,6537 0,5137 0,6495 0,5159 0,6355 0,4068 0,6468 0,668

RSE 0,0584 0,0581 0,0689 0,0585 0,0687 0,0596 0,0761 0,0602 0,0583

F 34,2013 51,4879 29,2556 67,1047 29,5083 94,2778 37,6902 66,9391 55,3198
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,9841
(0,2275)

0,9823
(0,1615)

0,9421
(0,0001)

0,9825
(0,1692)

0,9452
(0,0002)

0,9902
(0,6263)

0,9653
(0,0064)

0,9715
(0,0201)

0,9786
(0,0795)

Breusch-Pagan
(p-arvo)

39,0718
(0)

24,83
(0,0001)

7,3578
(0,1181)

2,7575
(0,4306)

7,9687
(0,0927)

3,4699
(0,1764)

16,2804
(0,0003)

0,7899
(0,6737)

6,622
(0,085)

DW p-arvo < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Samoin kuin koko Suomen ja pääkaupunkiseudun kohdalla muun Suomen hintavaih-
telua parhaiten selittävän mallin valitsemista varten testattiin useita mallirakenteita ja
muuttujakombinaatioita. Estimointitulosten perusteella havaittiin (Taulukko 8), että
ainoa malli, missä kaikki muuttujat olisivat tilastollisesti merkitseviä ja mallilla olisi
korkea selitysaste, olisi malli seitsemän. Muuttujat ovat siis samat kuin aiemmissa
malleissa: korkotaso (Eur_12KK), BKT:n muutos ( BKT) ja ansiotasojen muutos

ATI). Lisäksi muiden tilastollisten testien perusteella havaitaan, että mallin virhe-
termit ovat normaalisti jakautuneet ja mallin virhetermit ovat homoskedastisia
(pBP=0,567). Mallin mukautettu selitysaste on hyvä (R2, adj. = 0,703) ja selvästi kor-
keampi kuin pääkaupunkiseudun mallin.
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Taulukko 8. Muun Suomen asuntojen hintakehitystä kuvaavat mallit. Merkitsevyysta-
sot: ’***’ <= 0.001, ’**’ <= 0.01, ’*’ <= 0.05 ja ’.’ <= 0.10.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Vakio
0,0494

(0,021)*
-0,0029
(0,008)

0,0025
(0,01)

-0,0094
(0,01)

-0,0034
(0,008)

-0,0059
(0,012)

KHI
-11,8075
(24,014)

-0,8645
(0,336)*

-2,1614
(0,342)***

-2,0036
(0,35)***

-2,1502
(0,338)***

RealK
-10,2207
(23,602)

Eur_12KK
9,5449

(23,562)
-0,8866

(0,13)***
-1,0542

(0,116)***
-1,0597

(0,115)***
-1,0382

(0,119)***

Eur_12KK
0,8166

(0,292)**
0,7903

(0,271)**
0,5143
(0,338)

TYOT_KT
-0,0042
(0,002)*

-0,0005
(0,001)

BKT
1,2102

(0,106)***
1,1022

(0,101)***
1,0238

(0,132)***
1,2053

(0,12)***
1,037

(0,12)***
1,1044

(0,103)***
1,0921

(0,098)***
1,156

(0,152)***
1,1227

(0,107)***

ATI
1,2659

(0,297)***
1,6375

(0,257)***
1,2476

(0,291)***
1,2839

(0,306)***
1,2928

(0,225)***
1,3203

(0,175)***
0,2175
(0,283)

1,3795
(0,194)***

R2 0,7326 0,7134 0,6138 0,5854 0,6345 0,695 0,711 0,4642 0,7124

R2, adj. 0,7167 0,7023 0,5988 0,5693 0,6204 0,6862 0,7027 0,4488 0,7013

RSE 0,036 0,0369 0,0428 0,0444 0,0426 0,0379 0,0377 0,0502 0,0378

F 46,1198 64,1049 40,9304 36,3624 45,131 78,9809 86,1011 30,035 64,4037
Shapiro-
Wilk
(p-arvo)

0,984
(0,2021)

0,9756
(0,0439)

0,9472
(0,0003)

0,9472
(0,0003)

0,9476
(0,0003)

0,9855
(0,2939)

0,9862
(0,3315)

0,9715
(0,0203)

0,9849
(0,2605)

Breusch-
Pagan
(p-arvo)

39,0718
(0)

15,5053
(0,0038)

5,1693
(0,2704)

4,0592
(0,3981)

4,2018
(0,2405)

0,8665
(0,8335)

1,1354
(0,5668)

21,8499
(0,0001)

3,9882
(0,2627)

DW p-arvo < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Helsingin asuntojen hintavaihtelua kuvaavien estimointitulosten perusteella havait-
tiin, että Helsingille löytyy tilastollisilla kriteereillä useita sopivia sovitteita selittä-
mään hintavaihtelua (Taulukko 9). Kolmella mallilla (neljä, kahdeksan ja yhdeksän)
kaikki muuttujat ovat selvästi tilastollisesti merkitseviä. Korkein mukautettu seli-
tysaste malleista on mallilla yhdeksän (R2, adj. = 0,659), mutta mallin työttömyysas-
teen kerroin on epälooginen, joten malli hylätään. Vastaavasti mallissa kahdeksan
muuttujat ovat samat kuin aiemmin valituissa malleissa mutta mallin virhetermit eivät
ole normaalisti jakautuneet 5 % merkitsevyystasolla (pSW=0,043),  joten  se  ei  täytä
PNS-ehtoja. Tarkastelujen perusteella sopivimmaksi malliksi valitaan lopulta malli
neljä, missä muuttujat ovat: 12 kuukauden Euribor -korko (Eur_12KK) ja BKT:n
muutos ( BKT). Mallin mukautettu selitysaste on verrattuna kaikkiin edellisiin mal-
leihin suhteellisen heikko (R2, adj. = 0,63) mutta muut oleelliset tilastolliset oletukset
täyttyvät ja mallin muuttujien välillä ei ole havaittavissa multikollineaarisuutta.



 42

Taulukko 9. Helsingin asuntojen hintakehitystä kuvaavat mallit. Merkitsevyystasot:
’***’ <= 0.001, ’**’ <= 0.01, ’*’ <= 0.05 ja ’.’ <= 0.10.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Vakio
0,0451
(0,035)

0,0631
(0,01)***

0,0457
(0,013)***

0,0602
(0,01)***

0,0333
(0,016)*

0,0416
(0,017)*

0,0388
(0,015)*

KHI
-51,8587
(40,328)

-0,3868
(0,516)

-2,4992
(0,555)***

-2,5467
(0,565)***

-2,5042
(0,555)***

RealK
-50,223
(39,636)

Eur_12KK
48,7967
(39,568)

-1,2317
(0,211)***

-1,4793
(0,186)***

-1,3331
(0,162)***

-1,4045
(0,194)***

-1,5719
(0,19)***

Eur_12KK
0,2217
(0,482)

TYOT_KT
0,0013
(0,003)

0,0035
(0,001)***

BKT
1,4876

(0,178)***
1,4862

(0,167)***
1,489

(0,165)***
1,4874

(0,166)***
1,652

(0,191)***
1,5851

(0,217)***
1,6329

(0,19)***
1,6554

(0,166)***
1,4168

(0,172)***

ATI
0,6553
(0,498)

0,6153
(0,391)

0,3638
(0,485)

0,2794
(0,481)

0,2831
(0,479)

1,5523
(0,296)***

1,0912
(0,311)***

R2 0,6584 0,6393 0,6458 0,6374 0,5276 0,5238 0,5228 0,6332 0,6715

R2, adj. 0,6381 0,6289 0,6356 0,6304 0,5092 0,5053 0,509 0,6228 0,6589

RSE 0,0604 0,0612 0,0606 0,061 0,0704 0,0706 0,0704 0,0637 0,0606

F 32,4472 61,4442 63,199 92,2707 28,7559 28,3192 37,9765 60,43 53,1456
Shapiro-
Wilk
(p-arvo)

0,984
(0,2021)

0,9913
(0,7256)

0,9834
(0,1997)

0,9912
(0,7109)

0,9448
(0,0002)

0,9415
(0,0001)

0,9417
(0,0001)

0,9755
(0,0433)

0,9809
(0,1234)

Breusch-
Pagan
(p-arvo)

39,0718
(0)

26,4492
(0)

2,7996
(0,4236)

2,4188
(0,2984)

8,1987
(0,0846)

7,2774
(0,1219)

6,6947
(0,0823)

0,5188
(0,7715)

5,7978
(0,1219)

DW p-arvo < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Vertaillaan seuraavaksi malleja ja saatuja tuloksia. Eri alueille on estimoitu nyt parhaat
mahdolliset yksinkertaiset usean muuttujan lineaariset regressiosovitteet (9-12). Kaikis-
sa malleissa paitsi Helsingin mallissa selittäviä muuttujia on kolme: 12 kk Euribor -
korkotaso, BKT:n ja ansiotasojen vuosimuutos. Helsingin mallissa ansiotasojen muutos
ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Asuntojen hintojen kehitys voidaan esittää neljän sovitteen avulla:

(9)

 (10)

(11)

(12).

Kaikissa alueellisissa malleissa oli huomioitavaa, että inflaatio ( KHI) ja korkojen
muutos ( Eur_12KK) selittivät asuntojen hintojen muutoksia mutta tällöin mallin seli-
tysaste ei nouse kovin korkeaksi ja mallien virhetermit eivät ole jakautuneet normaalisti.
Mallivaihtoehdoissa kokeiltiin myös kausitasoitettua työttömyysastetta mutta se ei ollut
tilastollisesti merkitsevä tai sen kerroin oli epälooginen.

On myös tärkeää kiinnittää huomiota mallien kertoimiin ja niiden tuottamien tulosten
tulkintaan. Pitkän aikavälin mallien parametrit kuvaavat mitä tapahtuu asuntojen
hinnoille pitkällä aikavälillä, jos jokin selittävistä muuttujista muuttuu yhdellä yksiköllä
ja muut tekijät pysyvät ennallaan (ceteris paribus). Yksinkertaisen tarkastelun perusteel-



43

la pitkän aikavälin asuntojen hintojen muutokset eivätkä kuitenkaan selity pelkästään
mallin kertoimien avulla, koska selittävien muuttujien voidaan olettaa olevan riippuvai-
sia myös toisistaan tai tuntemattomista tekijöistä, jotka vaihtelevat alueittain tai suhdan-
teiden mukaan (Davis & Heathcote 2005). Riippuvuus tarkoittaa muutakin kuin lineaa-
rista riippuvuutta esimerkiksi BKT:n noustessa tyypillisesti inflaatio kiihtyy, jota hilli-
tään tyypillisesti nostamalla ohjauskorkoa, joka vaikuttaa viiveellä asuntojen kysyntään.

Alueellisesti kertoimia on mielekkäintä vertailla pääkaupunkiseudun ja muun Suomen
mallien kertoimia, koska mallien vastemuuttujat ovat keskenään riippumattomat. Pää-
kaupunkiseudun mallissa BKT:n muutoksen kerroin on 1,5 ja muun Suomen 1,09. Tä-
mä tarkoittaisi, että mallien perusteella esimerkiksi 2 % BKT:n kasvu nostaa asuntojen
hintoja pääkaupunkiseudulla 3 % ja muualla Suomessa 2,2 %.18 Ansiotasojen muutok-
sen kerroin on pääkaupunkiseudulla 0,86 ja muualla Suomessa 1,32, joten esimerkiksi
kolmen prosentin kasvu keskimääräisissä ansioissa nostaa asuntojen hintoja pääkaupun-
kiseudulla 2,6 % ja muualla Suomessa noin 4 %. Korkotasoa voidaan tulkita näissä mal-
leissa määräävän asuntokysynnän pitkän aikavälin tason, jolloin viitekorkotason ollessa
esimerkiksi pitkän aikavälin keskiarvon tasolla (4,1 %) vaikuttaa se efektiivisesti asun-
tojen hintoihin negatiivisesti 5,8 % pääkaupunkiseudulla ja 4,2 % muualla Suomessa ja
kun korkotaso on esimerkiksi 2 % niin pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat laskevat -3
% ja muualla Suomessa -2,1 %. Mallien vakion tulkintana voidaan pitää asuntojen hin-
tojen muutosta, kun kaikki muut tekijät pysyvät ennallaan eli korkotason ollessa 0 % ja
BKT:n ja ansiotason muutoksesta riippumaton kasvu olisi pääkaupunkiseudulla 3,49 %

 nopeampaa kuin muualla Suomessa. Vakion voidaan tulkita kuvaavaan
tässä myös mallin rakenteellista hintavaihtelua tai trendinomaista kasvua, koska mallista
puuttuu selittäviä muuttujia.

Lisäksi mallien soveltamisessa on huomioitava, että perusmalleissa on rajallinen määrä
muuttujia ja muodostuuko selittämätön osa eri suhdannevaiheissa erilaisten tekijöiden
puuttumisesta sekä erityisesti asuntomarkkinoille tyypillisestä piirteestä, missä asunto-
jen tarjonta sopeutuu hitaasti kysynnän muutoksiin. Hidas sopeutuminen johtaa siihen,
että muutokset voivat olla jopa sykliä vahvistavia: nousukaudella hinnat nousevat mutta
tuotanto sopeutuu hitaasti kysynnän kasvuun, jolloin asuntomarkkinoilla voi tapahtua
ylikuumenemista, ja vastaavasti taloudellisen taantuma aikaan, kun hinnat laskevat, niin
tarjonta saattaa jatkaa kasvuaan, jolloin liikatarjonta pahentaa hintojen laskua. Tällaisia
muutoksia yksinkertaistetut pitkän aikavälin mallit selittävät heikosti.19

Selitysasteella mitattuna makromuuttujat selittivät muun Suomen osalta parhaiten asun-
tojen  hintojen  kehitystä  (R2,  adj.  =  0,70)  ja  heikoimmin  Helsingissä  (R2, adj. = 0,63).
Tulos vastaa ennakoitua käsitystä, että koko kansantalouden mittarit selittävät pitkällä
aikavälillä paremmin laajemman alueen hintakehitystä, kuin pienemmän. Vastaava oli
nähtävissä myös Reichertin (1990) tutkimuksessa.

Malliin perustuvan sovitteen ja alkuperäisen hintakehityksen aikasarjat on esitetty alla
olevassa kuvassa (Kuva 13). Kuviossa on esitetty eri alueiden alkuperäiset hintamuu-
tokset ja mallin sovitteiden antamat arvot vierekkäin vertailun helpottamiseksi ja samal-

18 Käytettäessä selitettävänä logaritmista differenssimuuttujaa, niin muutosprosentti lasketaan eksponent-
tifunktion kantaluvun potenssina. Logaritmisiin differensseihin liittyvät kertoimet voidaan tulkita joustoi-
na, jolloin kerroin  saa tulkinnan, että muiden selittävien pysyessä samoin, 1 % kasvu ennustaa samana
vuonna  suuruista muutosta asuntojen hinnoissa.
19 Yksi mahdollisuus olisi tutkia mahdollista instrumenttimuuttujien hyödyntämistä, joka lasketaan kaksi-
vaiheisen PNS-menetelmän avulla (engl. 2SLS) tai esim. etsimällä riittävät viivästetyt selittävät muuttu-
jat.
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la asteikon skaalauksella. Kuvioiden perusteella havaitaan, että sovitteiden mukainen
ennuste ja toteutunut kehitys ovat hyvin linjassa keskimäärin ja myös 1990-luvun alun
ja 2000-luvun suurempien käänteiden kohdalla. Ainoastaan 1990-luvun lopun hintojen
nousua ja vastaavasti viime vuosien kehitystä makromuuttujat eivät pysty selittämään,
missä kohdissa sovitteiden hintaennusteet ovat korkeammat kuin toteumat erityisesti
pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä. Tämän ilmiön taustalla voi olla aikaisemmin mai-
nittu asuntotuotannon viive suhteessa kysyntään ja vastaavasti, jos asuntokanta kasvaa
kysynnän laskiessa muutoinkin syntyy sykliä vahvistava ilmiö, joka ajoittui Suomessa
juuri 1990-luvun lamaan. Valittujen mallien virhetermien jakaumat ja hajontakuviot on
esitetty liitteessä 3. Visuaalisen tarkastelun perusteella missään mallissa ei ole havaitta-
vissa suuria säännönmukaisia poikkeamia sovitteen ja virhetermien välillä. Siitä huoli-
matta, että valittujen mallien muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä, selitysasteet suh-
teellisen hyviä ja virhetermit normaalisti jakautuneita ja homoskedastisia, on kaikissa
malleissa virhetermien välillä havaittavissa autokorrelaatiota Durbin-Watson -testien
perusteella. Havaitun autokorrelaation johdosta kaikki Gauss-Markov -ehdot eivät täyty,
joten estimoidut parametrit eivät tässä tapauksessa ole tehokkaimmat harhattomat line-
aariset estimaattorit. Seuraavassa luvussa mallien kehittämistä jatketaan yleistetyn pie-
nimmän neliösumman menetelmän avulla.

Kuva 13. Toteutunut ja mallin sovitteisiin perustuvat asuntojen hintojen vuosimuutokset
alueellisilla malleilla

5.2.1.2 Laajennetut mallit

Tässä luvussa edellisessä luvussa estimoitujen yksinkertaisia pitkän aikavälin asunto-
jen hintojen muutoksia selittäviä perusmalleja laajennetaan uusilla ja viivästetyillä
muuttujilla sekä estimoimalla mallit yleistetyn pienimmän neliösumman menetelmän
avulla (kuvattu luvussa 3.2). Yleistettyä pienimmän neliösumman menetelmää on
käytetty useissa asuntojen hintojen muutoksien ja makroaikasarjojen riippuvuutta
tarkastelevissa artikkeleissa (ks. esim. Reichert 1990, Goetzmann 1992, Madsen
2012). Hinta-aikasarjojen tapauksissa, jos käytettään pelkästään normaalia pienim-
män neliösumman menetelmää estimaattorit saattavat olla tilastollisesti tehottomia,
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jolloin on syytä käyttää yleistettyä pienimmän neliösumman menetelmää, joka sallii
virhetermien heteroskedastisuuden ja korreloituneisuuden (Elliott & Timmermann
2013, 522). Laajennettujen mallien avulla pyritään tuottamaan mahdollisimman tar-
kat sovitteet kaikille alueille, joita voidaan vertailla keskenään ja arvioida miten asun-
tojen hinnat reagoivat pitkällä aikavälillä niin koko kansantalouden kuin paikallisiin
indikaattoreihin.

Malleja arvioidaan edellisessä luvussa esiteltyjen tunnuslukujen lisäksi AIC:n (Akaike’s
Information Criterion) ja BIC:n (Bayesian Information Criterion) perusteella. Informaa-
tiokriteerien avulla on tarkoitus löytää tasapaino mallin sovitusvirheen ja parametrien
lukumäärän välillä. Mitä pienempi informaatiokriteerin arvo on, sitä soveltuvampi malli
on aineistolle. AIC:n informaatiokriteeri sopii erityisesti pienemmille aineistoilla ja suo-
sii laajempia malleja ja vastaavasti BIC:n informaatiokriteeri sopii suuremmille aineis-
toille ja suosii suppeampia malleja. Tämän takia on hyvä käyttää kumpaakin kriteeriä
arvioidessa mallien toimivuutta ja yhteensopivuutta selitettävään muuttujaan nähden.
(ks. esim. Saikkonen 2011).

Samalla tavalla kuin edellisessä luvussa estimoidaan useampia mallivaihtoehtoja mutta
mallien kehittelyssä lähdetään liikkeelle suppeasta mallispesifikaatiosta ja sitä laajenne-
taan uusilla muuttujilla niin, että nähdään muutokset korjatussa selitysasteessa (R2, adj.)
ja informaatiokriteeriarvoissa (AIC ja BIC). Mallien kehittämisessä kokeiltiin useita eri
muuttujakombinaatioita. Alueellisten laajennettujen mallien estimointiaineistona käytet-
tiin tietoja 1990:Q1-2016:Q4, jolloin voitiin käyttää myös selittävinä muuttujina viiväs-
tettyjä tekijöitä. Alueelliset laajennetut mallit on esitetty alla olevissa taulukoissa.
Koko Suomen mallin mallikombinaatioiden tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa
(Taulukko 10). Tulosten vertailun perusteella havaitaan, että uusien muuttujien avulla
voidaan muodostaa malli, missä korkein mukautettu selitysaste (R2, adj.) on 0,83 ja AIC
-informaatiokriteeri -376,4. Muuttujina ovat BKT:n, käytettävissä olevien tulojen, osa-
kemarkkinoiden vuosimuutokset ja alueellinen nettomuuttoliike verrattuna edelliseen
vuoteen sekä viivästetty korkotaso, kaikki muuttujat ovat selvästi tilastollisesti merkit-
seviä ja loogisia. Lisäksi tarkasteltiin samalla tavalla kuin aiemmin mallin muuttujien
mahdollisia haitallisia korrelaatiorakenteita. VIF-kertoimien perusteella ei ollut havait-
tavissa muuttujien välistä multikollineaarisuutta. Mallin muuttujien VIF-kertoimet on
esitetty liitteessä 4.  Valitun mallin valintaa puoltaa selitysasteiden lisäksi virhetermien
normaalisuusoletuksen täyttyminen. Tarkastelussa havaittiin, että alueelliset demografi-
set muuttujat ( PopMuut ja Ika_20_29) nostavat selvästi selitysastetta, joten niitä pää-
tettiin hyödyntää myös alueellisten mallien kehittämisessä.  Aiemmissa tutkimuksissa
esiin noussut 20-29 -vuotiaiden osuus väestöstä olisi ollut tilastollisesti merkitsevä mut-
ta yhdessä väestön muutoksen kanssa se ei parantanut mallin toimintaa tilastollisesti.



 46

Taulukko 10. Koko Suomen asuntojen hintakehitystä kuvaavat laajennetut mallit.
Merkitsevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6

Vakio
0,0496

(0,0145)***
0,0282

(0,011)**
0,0242

(0,0066)***
0,0242

(0,0066)***
0,0293

(0,0066)***

BKT
1,4143

(0,1556)***
1,1289

(0,1201)***
0,9175

(0,1171)***
0,9321

(0,1154)***
0,9175

(0,1171)***
0,7952

(0,1124)***

ATI
0,6233

(0,4104)
0,9943

(0,3115)***

Eur_12KK
-1,0319

(0,1226)***
-1,0319

(0,1226)***
Eur_12KK
(Lag t-1)

-1,6299
(0,1759)***

-0,9592
(0,1311)***

Eur_12KK
(Lag t-2)

-1,3601
(0,1303)***

-1,0054
(0,1085)***

KaytTul
1,3107

(0,1866)***
1,3101

(0,2052)***
1,3107

(0,1866)***
1,2715

(0,1791)***

PopMuut
0,4037

(0,0825)***
0,4037

(0,0825)***
0,3084

(0,0766)***

Ika_20_29
0,2255

(0,0601)***

OMX
0,0501

(0,0116)***
0,0454

(0,0111)***

R2 0,726 0,735 0,825 0,786 0,825 0,839

R2, adj. 0,718 0,728 0,816 0,779 0,816 0,831

RSE 0,043 0,042 0,035 0,038 0,035 0,033

AIC -338,385 -341,896 -368,266 -366,535 -368,266 -376,419

BIC -325,359 -328,87 -350,171 -353,51 -350,171 -358,325
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,987
(0,392)

0,98
(0,115)

0,979
(0,105)

0,99
(0,664)

0,979
(0,105)

0,994
(0,944)

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Seuraavaksi mallien estimointi suoritettiin pääkaupunkiseudulle. Tulosten (Taulukko
11) perusteella löydettiin malli, joka täyttää kaikki tilastolliset ehdot ja selittää hyvin
asuntojen hintojen muutoksia (R2, adj. = 0,76 ja AIC = -307,2). Mallissa muuttujina
ovat BKT:n, käytettävissä olevien tulojen ja osakemarkkinoiden vuosimuutokset sekä
viivästetty korkotaso, jotka kaikki olivat selvästi tilastollisesti merkitseviä ja loogisia.
Parhaan mallin muuttujien välillä ei ole havaittavissa multikollineaarisuuta (Liite 4).
Pääkaupunkiseudun kohdalla väestölliset tekijät eivät nousseet tilastollisesti merkitsevi-
nä malliin, vaikka aluekohtaisia tekijöitä testattiin useilla eri tavoilla useiden eri muuttu-
jakombinaatioiden kanssa.
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Taulukko 11. Pääkaupunkiseudun asuntojen hintakehitystä kuvaavat laajennetut mal-
lit. Merkitsevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5

Vakio
0,0688

(0,0096)***
0,0383

(0,0096)***
0,0364

(0,0099)***
0,0465

(0,0095)***

BKT
1,5645

(0,157)***
1,3206

(0,1589)***
0,8889

(0,1708)***
0,9529

(0,1701)***
0,8194

(0,1606)***

ATI
1,6972

(0,278)***

Eur_12KK
-0,9563

(0,2295)***
-1,1929

(0,173)***
Eur_12KK
(Lag t-1)

-1,4606
(0,1775)***

Eur_12KK
(Lag t-2)

-1,5276
(0,1664)***

-1,2447
(0,1557)***

KaytTul
1,0654

(0,2914)***
1,2986

(0,2926)***
1,1372

(0,2596)***
PopMuut

(Lag t-1)
0,022

(0,0321)

Ika_20_29
7,678

(5,0748)

OMX
0,0772

(0,0186)***
0,0628

(0,0167)***
0,0623

(0,0157)***

R2 0,653 0,684 0,749 0,744 0,769

R2, adj. 0,646 0,677 0,736 0,731 0,76

RSE 0,059 0,056 0,051 0,051 0,048

AIC -284,146 -286,82 -302,197 -290,257 -307,271

BIC -273,686 -276,36 -284,102 -272,163 -291,7
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,97
(0,018)

0,986
(0,353)

0,986
(0,372)

0,982
(0,182)

0,989
(0,522)

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Alueellista tarkastelua jatketaan estimoimalla mallit muulle Suomelle. Samoin kuin ko-
ko Suomelle ja pääkaupunkiseudulle löydettiin malli, joka täyttää kaikki tilastolliset
ehdot ja selittää hyvin asuntojen hintojen muutoksia alueella (Taulukko 12). Mallin seli-
tysaste on peräti 0,856 ja pienin informaatiokriteeri AIC = -425,4. Mallissa muuttujina
ovat samat kuin koko Suomen mallissa: BKT:n ( BKT), käytettävissä olevien tulojen

KaytTul), osakemarkkinoiden ( OMX) ja alueellinen muuttoliike ( PopMuut) vuo-
simuutokset sekä viivästetty korkotaso (Eur_12KK (t-2)), jotka kaikki muuttujat ovat
selvästi tilastollisesti merkitseviä ja loogisia. Parhaan mallin muuttujien välillä ei ole
havaittavissa multikollineaarisuuta (Liite 4). Mallin muuttujien välillä ei ole haitallisia
korrelaatiorakenteita, jotka heikentäisivät tilastollisen päättelyn luotettavuutta.
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Taulukko 12. Muun Suomen asuntojen hintakehitystä kuvaavat laajennetut mallit.
Merkitsevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5 M6

Vakio
0,2358

(0,1662)
0,0131

(0,0054)**
0,0189

(0,0051)***

BKT
1,5645

(0,157)***
0,9736

(0,0927)***
0,6035

(0,1228)***
0,7169

(0,091)***
0,6887

(0,0926)***
0,6217

(0,0861)***

ATI
1,6972

(0,278)***
1,4948

(0,1647)***

Eur_12KK
-0,4234

(0,1644)**
-0,6387

(0,0951)***
Eur_12KK
(Lag t-1)

-1,4606
(0,1775)***

-0,6711
(0,1033)***

Eur_12KK
(Lag t-2)

-1,1348
(0,1007)***

-0,695
(0,0834)***

KaytTul
1,4262

(0,1707)***
1,4077

(0,1617)***
1,3162

(0,1528)***
1,2638

(0,141)***

PopMuut
0,2508

(0,0483)***
0,2261

(0,0445)***

Ika_20_29
-1,9098
(1,4026)

0,1209
(0,0495)**

OMX
0,0136

(0,0104)
0,0236

(0,0094)*
0,0214

(0,0087)**

R2 0,736 0,753 0,799 0,811 0,839 0,863

R2, adj. 0,731 0,748 0,789 0,805 0,831 0,856

RSE 0,035 0,034 0,031 0,03 0,028 0,026

AIC -386,37 -392,919 -394,722 -414,075 -410,206 -425,444

BIC -375,91 -382,458 -376,627 -401,049 -392,111 -407,349
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,98
(0,126)

0,974
(0,038)

0,988
(0,467)

0,99
(0,63)

0,994
(0,919)

0,984
(0,249)

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Helsingin mallien valinta eteni samalla tavalla kuin aiemmin ja muuttujiksi valikoitu
samat kuin pääkaupunkiseudun parhaalle mallille: BKT:n ( BKT), käytettävissä ole-
vien tulojen ( KaytTul) ja osakemarkkinoiden ( OMX) vuosimuutokset sekä viivästet-
ty korkotaso (Eur_12KK (t-2)), jotka kaikki muuttujat ovat selvästi tilastollisesti merkit-
seviä ja loogisia (Taulukko 13). Lisäksi muuttujien välillä ei ole havaittavissa multikol-
lineaarisuuta (Liite 4). Parhaan mallin selitysaste oli 0,754 ja mallin AIC -
informaatiokriteeri oli -302. Demografisia tekijöitä ei malliin noussut. Tähän saattoi
vaikuttaa sekin, että Helsingin osalta ei ollut historiallista aikasarjaa 20-29 vuotiaiden
osuudesta.
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Taulukko 13. Helsingin asuntojen hintakehitystä kuvaavat laajennetut mallit. Merkit-
sevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1.

Muuttuja M1 M2 M3 M4 M5

Vakio
0,0743

(0,0098)***
0,046

(0,01)***
0,0462

(0,0099)***
0,0548

(0,0098)***

BKT
1,5863

(0,1672)***
1,3002

(0,1637)***
0,9014

(0,173)***
0,8742

(0,1746)***
0,7736

(0,1649)***

ATI
1,6952

(0,2961)***

Eur_12KK
-1,2695

(0,1769)***
-1,235

(0,1795)***
Eur_12KK
(Lag t-1)

-1,4257
(0,189)***

Eur_12KK
(Lag t-2)

-1,5687
(0,1714)***

-1,3205
(0,1599)***

KaytTul
1,059

(0,2799)***
1,0089

(0,2834)***
0,9693

(0,2665)***

PopMuut
-0,0211
(0,0193)

OMX
0,0785

(0,0169)***
0,0801

(0,017)***
0,0767

(0,0161)***

R2 0,617 0,674 0,737 0,741 0,764

R2, adj. 0,61 0,667 0,727 0,727 0,754

RSE 0,063 0,058 0,052 0,052 0,05

AIC -271,463 -280,835 -291,756 -284,891 -302,081

BIC -261,003 -270,374 -276,185 -266,796 -286,51
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,975
(0,044)

0,978
(0,087)

0,986
(0,34)

0,99
(0,609)

0,99
(0,605)

Parametrien arvot
 (keskihajonta)

Sovitteiden ja toteutuneiden hinnan muutosten vertailu alueittain on esitetty alla olevas-
sa kuviossa (Kuva 14). Sen perusteella havaitaan laajennettujen mallien selittävän hyvin
hintojen muutoksia koko historiassa erityisesti koko Suomessa ja muualla kuin pääkau-
punkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä sovitteet eivät pysty selittämään
1990-luvun lopun käänteitä. Kaikki mallien parantuminen perusmalleihin nähdään myös
virhetermien keskineliövirheiden laskuna ja selitysasteiden kasvussa.

Laajennettujen mallien korjatut selitysasteet ovat 75,4 - 85,6 %, joita voidaan pitää koh-
talaisen hyvinä, kun otetaan huomioon, että mallinnuksessa käytetään makromuuttujia,
joista vain muutama on aluetasoinen ja aineisto pitää sisällään koko Suomen taloushis-
toriassa poikkeuksellisia suhdannekäänteitä. Tarkastelun perusteella mallin korjattu seli-
tysaste on niin korkea, ettei selittämätöntä osaa (15-25 %) pystyy pienentämään pelkäs-
tään kansantalouden aggregaattimuuttujia lisäämällä, joka todennäköisesti johtaisi
muuttujien välisiin haitallisiin korrelaatiorakenteisiin ja GM-ehtojen vaarantumiseen.
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Kuva 14. Toteutunut ja mallin sovitteisiin perustuvat asuntojen hintojen vuosimuutokset
alueellisilla laajennetuilla malleilla

Laajennettujen mallien virhetermien jakaumat ja hajontakuviot on esitetty liitteessä 4.
Virhetermien normaalisuusoletukset täyttyvät kaikissa valituissa malleissa (ks. taulu-
koiden 10-13 Shapiro–Wilk -testin tulokset) ja jakaumatunnuslukujen sekä visuaalisen
tarkastelun perusteella laajennetuissa malleissa ei ole havaittavissa säännönmukaisia
poikkeamia. Lisäksi erikseen tarkasteltiin virhetermien osittaisautokorrelaatioita visuaa-
lisesti, kuvissa on estimoidut viivästetyt osittaisautokorrelaatiofunktiokertoimet (nk.
PACF-kerroin) ja vaakasuorat kriittiset rajat. Jokaisella mallilla ensimmäinen autokorre-
laatiokerroin on selvästi nollasta poikkeava mutta sen jälkeen sarjat vähitellen vaimene-
vat viipymän kasvaessa nollaa kohti mitä pidemmälle siirrytään.
Mahdollisen autokorrelaation takia jatketaan tarkastelua lisäämällä malleihin auto-
regressiivinen prosessi tai täsmällisesti käyttämällä estimoinneissa Prais–Winstenin
transformaatiomenetelmää (ks. luku 3.2). Reichert (1990) käyttää tarkastelussaan
Cochrane-Orcut -transformaatiota, joka on Prais-Winsten -menetelmän muunnelma.
Sen takia, että tarkkaa autokorrelaation muotoa ei voida varmuudella selvittää, on en-
simmäisen asteen autoregressiivinen prosessi AR(1) hyvä lähtöoletus (ks. esim. Saik-
koinen 2011).  Mikäli autokorrelaatio on muotoa AR(1) ja autokorrelaatiokerroin saa-
daan estimoitua, saadaan uusi malli, jonka PNS-estimaattorit ovat tehokkaimmat ja har-
hattomat yleistetyn pienimmän neliösumman estimaattorit. Tässä tapauksessa on vielä
erikseen arvioitava uuden estimoidun mallin toimivuutta, koska virhetermien autokorre-
laation poistaminen ei ole ensisijainen kriteeri mallin valinnassa.

Seuraavaksi edellä estimoituihin laajennettuihin malleihin lisätään Prais–Winstenin
tranformaation perustuva AR(1)-prosessi virhetermin autokorrelaation korjaamiseksi.
Käytännössä menetelmällä iteroidaan useita kierroksia, että saadaan autokorrelaation
riittävän hyvin korjaava transformaatioparametri -kerroin. Alla olevassa taulukossa
(Taulukko 14) on esitetty estimoinnin tulokset. Durbin–Watson -testin perusteella ha-
vaitaan, että virhetermit ovat edelleen positiivisesti korreloituneita keskenään (DW-testi
< 2). Lisäksi osa muuttujista ei ole enää tilastollisesti merkitseviä ja korjattu selitysaste
on laskenut merkittävästi. On kuitenkin huomioitavaa, että AR(1)-prosessin sisältävät
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mallien informaatiokriteerien arvot (AIC ja BIC) ovat pienemmät kuin yleistetyllä pie-
nimmän neliösumman menetelmällä estimoidut mallit. Tilastollisesti soveltuvien mal-
lien valinta on siis ristiriitaista.

Tästä syystä tarkasteltiin visuaalisesti mallien sovitteiden ja toteuman välisiä eroja (Lii-
te 4). Visuaalisen tarkastelun perusteella havaittiin, että Prais–Winsten-transformaation
perustuvat mallit eivät paranna mallien toimivuutta käytännössä, vaikka virhetermien
keskineliövirheet laskivat selvästi. Millään alueellisella mallilla AR(1) -prosessin lisää-
minen ei poistanut virhetermien autokorrelaatiota täysin. Syitä tulokseen voi olla se, että
virhetermit noudattavat laajempaa autoregressiivistä prosessia (Saikkonen 2011) tai
malliin olisi pitänyt lisätä mukaan myös neljännestä kuvaavat muuttujat kuten Reichert
(1990) on tehnyt.

Huolimatta tuloksesta, alkuperäisiä laajennettuja malleja voidaan pitää riittävän robus-
teina, sillä mallien parametrien keskivirheistä käytettiin nk. heteroskedastisuuden suh-
teen korjattuja robusteja keskivirheitä (HCSE), jonka avulla varmistuttiin estimaattien
tilastollisesti merkitsevyydestä, lisäksi virhetermien diagnostiikan perusteella kaikki
muut kuin virhetermien korrelaatio-oletus toteutuivat ja muuttujien välillä ei ollut mul-
tikollineaarisuutta. Tässä tapauksessa yleistettyä pienimmän neliösumman menetelmään
(GLS) perustuvia malleja voidaan pitää luotettavina hinta-aikavaihtelua ennustettaessa
(Elliott & Timmermann 2013, 522), sillä GLS-estimointi ottaa huomioon virhetermien
korrelaation informaation jo riittävän hyvin

Taulukko 14. Yleistetyn PNS-menetelmään (GLS) ja Prais-Winsten -estimaattoriin
perustuvaan menetelmän (FGLS) tulokset. Merkitsevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’
<= 0.05 ja ’*’<=0.1

Alue

Malli GLS FGLS GLS FGLS GLS FGLS GLS FGLS

Vakio
0,0293

(0,0066)***
0,07574
(0,02)**

0,0465
(0,0095)***

0,09411
(0,03)***

0,0189
(0,0051)***

0,06088
(0,02)**

0,0548
(0,0098)***

0,10161
(0,03)***

BKT
0,7952

(0,1124)***
0,43908
(0,13)**

0,8194
(0,1606)***

0,46411
(0,18)*

0,6217
(0,0861)***

0,34462
(0,1)***

0,7736
(0,1649)***

0,46156
(0,19)*

Eur_12KK
(Lag t-2)

-1,0054
(0,1085)***

-1,61415
(0,27)***

-1,2447
(0,1557)***

-1,95657
(0,35)***

-0,695
(0,0834)***

-1,30356
(0,21)***

-1,3205
(0,1599)***

-2,04961
(0,36)***

KaytTul
1,2715

(0,1791)***
0,14774

(0,2)
1,1372

(0,2596)***
0,12018
(0,25)

1,2638
(0,141)***

0,19189
(0,15)

0,9693
(0,2665)***

0,03786
(0,27)

PopMuut
0,3084

(0,0766)***
0,01346
(0,07)

0,2261
(0,0445)***

0,13145
(0,05)*

OMX
0,0454

(0,0111)***
0,02637
(0,01)*

0,0623
(0,0157)***

0,04559
(0,01)**

0,0214
(0,0087)**

0,01015
(0,01)

0,0767
(0,0161)***

0,05372
(0,02)***

AR(1) 0,8867 ***
0,9079

***
0,9267

***
0,8758

***
RSE 0,033 0,020 0,048 0,027 0,026 0,015 0,050 0,028

AIC -376,4 -511,4 -307,3 -450,1 -425,4 -569,3 -302,1 -438,3

BIC -358,3 -492,9 -291,7 -434,2 -407,3 -550,7 -286,5 -422,4
Shapiro-Wilk

(p-arvo)
0,994

(0,944)
0,9795

(0,1075)
0,989

(0,522)
0,9836

(0,2293)
0,984

(0,249)
0,9708

(0,02127)
0,99

(0,605)
0,9865
(0,376)

DW-testi 0,583 1,440 0,409 1,447 0,585 1,524 0,425 1,539

R2, adj, 0,831 0,410 0,760 0,400 0,856 0,412 0,754 0,413

Muu Suomi HelsinkiKoko Suomi Pääkaupunkiseutu
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Eri alueille on estimoitu nyt parhaat mahdolliset pitkän aikavälin usean muuttujan line-
aariset regressiosovitteet ja selvitetty onko malleihin jäävä virhetermien autokorrelaatio-
ta mahdollista poistaa AR(1) -prosessin avulla. Pitkän aikavälin hintakehitystä selittää
parhaiten yleistetty pienimmän neliösumman menetelmään perustuvat (GLS) mallit kai-
killa alueilla.

Pitkän aikavälin asuntojen hintojen voidaan esittää seuraavien yhtälöiden (13)-(16)
avulla:

Regressioyhtälöitä (13)-(16) vertailemalla havaitaan, että kaikissa malleissa on muuttu-
jina BKT:n, käytettävissä olevien tulojen, osakemarkkinoiden vuosimuutokset ja kah-
della periodilla viivästetty 12 kuukauden Euribor -korkotaso. Lisäksi koko Suomen ja
muun kuin pääkaupunkiseudun mallissa muuttujana on alueellinen nettomuuttoliike
verrattuna edelliseen vuoteen.
Vertaillaan seuraavaksi muuttujien estimoituja regressiokertoimia niin, että voidaan
saada selville tulosten luottavuutta. Pääkaupunkiseudun mallissa BKT:n kerroin on kor-
kein, joka tarkoittaa, että 1 % BKT:n muutos nostaa asuntojen hintoja 0,82 %, joka on
lähes samaa tasoa kuin Adamsin ja Füssin (2010) tutkimuksessa estimoidun BKT:n vai-
kutuksen kanssa.

Käytettävissä olevien tulojen jouston kerroin on korkeimmillaan koko Suomen mallissa,
jossa 1 % kasvu käytettävissä olevissa tuloissa nostaa asuntojen hintoja koko maassa
1,28 %. Saman tasoisen tulojouston on estimoinut Madsen (2012), jotka kuitenkin vaih-
telivat enemmän mallispesifkaation mukaan (0,42-1,15). Reichertin (1990) USA:n osa-
valtiokohtaisessa tarkastelussa tulojoustot vaihtelivat vielä enemmän ja koko USA:n
tasolla se oli 3,78.

Korkotason suuri vaikutus pitkän aikavälin hintakehitykseen vastaa myös useampia
kansainvälisiä tutkimuksia (Reichert 1990, Jacobsen& Naug 2005, Zan & Wang 2012),
vaikka korkojen vaikutuksesta asuntojen hintojen kehitykseen on myös ristiriitaisia tu-
loksia (Giusanni et al. 1993, Oikarinen 2006).

Osakemarkkinoiden muutoksella on kaikissa malleissa pieni vaikutus pitkällä aikavälil-
lä. Helsingin asuntojen hintoihin 10 % osakemarkkinoiden nousu vaikuttaisi 0,77 %.
Oikarisen (2007) tutkimuksen perusteella osakemarkkinoiden vaikutus on selvästi suu-
rempi kuin mitä edellä esitetty mutta Helsingin ja pääkaupunkiseudun mallien vaikutus
on yhdenmukainen Kuosmasen (2002) tuloksen kanssa, missä osakemarkkinoiden ha-
vaittiin vaikuttavan asuntojen hintoihin siellä, minne osakevarallisuus on keskittynyt.
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Väestön muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä vain koko Suomen aineistolla ja
muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Koko Suomessa 1 % nettomuuttoliikkeen kasvu
verrattuna edelliseen vuoteen nosti asuntojen hintoja 0,3 %. Jonkinlaisena vertailu-
kohtana tulokselle voidaan pitää Kuismasen et al. (1999) tutkimuksen tulosta, missä
yhden prosentin väestön kasvu johti 0,2 % kasvuun asuntojen hinnoissa pääkaupunki-
seudulla.

Korkein vakiotermin arvo on Helsingin mallissa, teoreettisesti kaikkien tekijöiden ol-
leessa nolla Helsingin asuntojen hinnat kasvaisivat 0,55 %. Tämän voidaan tulkita hei-
jastelevan asuntojen hintojen kasvua, johon vaikuttavat rakenteelliset tekijät, positiiviset
ulkoisvaikutukset ja muut puuttuvat selittävät muuttujat. Korkein selitysaste oli muun
Suomen mallissa (R2, adj. = 0,86) ja heikoin Helsingin mallilla (R2, adj. = 0,75). Verrat-
tuna muun Suomen parhaimpaan perusmalliin (luku 5.2.1.1) selitysaste nousi 14 % -
yksikköä. Myös muilla alueilla selitysasteet kasvoivat perusmalleista yli 10 % -
yksikköä.

5.2.2 Perioditarkastelu

Talouden suhdanteet ovat kulkeneet usein yhdenmukaisesti asuntojen hintakehityksen
kanssa (Davis & Heathcote 2005, Laakso & Loikkanen 2004, 278). Viime vuosien his-
toriasta löytyy kuitenkin periodeja, missä asuntojen hinnat ovat nousseet, vaikka BKT
on laskenut. Tässä tarkastelussa analyysiä tarkennetaan jaksottamalla aineisto kolmeen
eri periodiin. Tarkoituksena on tarkastella riippuvatko asuntojen hintoihin vaikuttavat
makrotekijät talouden suhdannevaiheista. Taloudellisten syklin vaiheiden rajaaminen on
pyritty tekemään niin, että ajanjaksolle ajoittuisi yksi vallitseva syklin vaihe ja jaksot
olisivat suunnilleen saman pituisia. Jaksot esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 15). Jak-
sojen pituudet oli kuitenkin vaikea asettaa samanpituisiksi, koska muuten periodit olisi-
vat sisältäneet useita eri syklinvaiheita, joka olisi heikentänyt tarkastelun lähtökohtaista
tarkoitusta.

Kuva 15. Asuntojen hinnat ja BKT. Aikasarjat on skaalattu 2000=100 tasolle. Aineisto
on jaettu pystyviivojen mukaisesti kolmeen periodiin
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Ensimmäisen periodin muodostaa 1990-luvun alun lama. Asuntojen hinnat olivat nous-
seet jyrkästi talouden ylikuumentuessa koko 1980-luvun lopun mm. rahamarkkinoiden
vapautumisesta johtuen. Hinnat nousivat ennennäkemättömän nopeasti koko maassa
lähes kaksi vuotta vuoden 1987 ensimmäisestä neljänneksestä ja saavuttivat huippunsa
vuoden 1989 toisella neljänneksellä ja alkoivat sitten laskea, jota kesti yhtäjaksoisesti
miltei neljä vuotta (Laakso & Loikkanen 2004, 276-277).  Asuntojen hintojen romahdus
johtui nopeasti heikentyneen työllisyystilanteen ja kokonaistuotannon laskun johdosta
vuosikymmenen alussa (Kiander ja Vartia 1998, 79-81). Korot olivat kääntyneet nou-
suun jo aiemmin ”vahvan markan” -politiikan seurauksesta (Kiander & Vartia 1998,
69). Tällöin syntyi paheneva nk. velkadeflaation kierre, missä varallisuushinnat laskivat
nopeasti velallisten maksukyvyn heiketessä (Kiander & Vartia 1998, 112-114, 229) ja
kotitalouksen tulo-odotusten muuttuessa negatiiviseksi.

Toinen periodi alkaa vuodesta 1996, jolloin lama oli loppunut ja tuotanto ja asuntojen
hinnat lähtevät uudelleen kasvamaan. Tasaista tuotannon ja BKT:n kasvua kesti aina
2008 vuoteen. Periodi pitää sisällään IT-kuplan synnyn ja puhkeamisen 2000-luvun
alussa, tämä ei kuitenkaan aiheuttanut kokonaistuotantoon tai asuntojen hintoihin mer-
kittävää käännettä. Asuntojen hinnat kasvoivat alueellisesti koko maassa samaa vauhtia
vuosina 1996-2007, samoin vuosien 1990-1994 hintaromahdus koettiin maan kaikilla
alueilla tasaisesti (Laakso & Loikkanen 2004, 277).

Kolmas jakso alkaa vuodesta 2008, jolloin alkoi maailman laajuinen finanssikriisi. Ai-
kavälillä Suomen BKT laski huomattavasti vientiteollisuuden (Nokia-klusteri, saha- ja
paperiteollisuuden) ongelmista johtuen. Periodille osuus Yhdysvalloista vuonna 2008
alkaneen rahoituskriisin lisäksi erityisesti Euroaluetta koetellut velkakriisi ja suurten
julkisten alijäämien ongelma, jonka johdosta EKP on pyrkinyt elvyttämään taloutta pi-
tämällä ohjauskoron pitkään matalalla tasolla. Suomen talouskasvu on ollut vuoden
2009 pahimman laskun jälkeen aikavälillä hyvin alhaista ja jopa negatiivista. Periodin
aikana asuntojen hintakehityksessä on tapahtunut merkittävää eriytymistä, kun pääkau-
punkiseudulla asuntojen hinnat ovat jatkaneet kasvua, kun muualla Suomessa hinnat
ovat laskeneet.20

Perioditarkastelun regressioanalyysi on suoritettu vastaavalla tavalla kuin luvun 5.2.1.2
laajennetuilla malleilla käyttäen hyväksi kaikkia muuttujia sekä viivästettyjä aikasarjoja
sekä estimoimalla mallit yleistetyn pienimmän neliösumman menetelmällä (GLS-
menetelmä), joka sallii virhetermien heteroskedastisuuden ja korreloituneisuuden. Tar-
kastelun tulokset on esitetty suhdannejaksoittain alla olevissa taulukoissa (Taulukko 15
- Taulukko 17). Tarkastelussa haettiin kuten aiemmissakin regressioanalyyseissä mah-
dollisimman hyvä tilastollinen malli, joka selittäisi hintojen vaihtelua sekä erityisesti
kiinnittäen huomioita muuttujien tilastolliseen merkitsevyyteen, muuttujien korre-
laatiorakenteisiin, virhetermien normaalisuuteen ja mallin korjattuun selitysasteeseen.21

Kokonaisuudessaan estimointi ja tilastollisesti parhaimman sovitteen löytäminen poik-
kesivat eri periodeille merkittävästi ja myös alueellisesti. Tilastollisesti parhaat sovitteet
löytyvät periodeista lyhyimmästä 1990-luvun lamajaksosta verrattuna muihin periodei-
hin. Kaikilla alueilla mallien korjatut selitysasteet olivat korkeita (R2, adj > 0,8), erityi-
sesti, jos ottaa huomioon, että havaintojen määrä on pieni ja kaikissa malleissa vain

20 Laakso ja Loikkanen (2004, 277) ovat esittäneet, että Helsingin seudulla asuntojen hintojen vaihtelu on
ollut historiallisesti suurempaa kuin muualla Suomessa. Erot tarkasteltaessa kaikkia asuntokustannuksia
(ml. reaalivuokrat) olivat pienimmillään vuonna 1992, jonka jälkeen erot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti.
21 Mallien diagnostiikka on esitetty lyhyesti liitteessä 5. Mallien muuttujien VIF-kertoimet ja sovitteiden
ja toteumien vertailu.
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kolme makromuuttuja. Muualla Suomessa korjattu selitysaste oli 0,84 ja Helsingissäkin
0,81. Kaikissa ensimmäisen suhdannejakson malleissa muuttujina ovat ansiotasojen

ATI), osakemarkkinoiden ( OMX) ja viitekoron ( Eur_12KK) vuosimuutos. Tilas-
tollisesti hyvien muuttujien löytämiseksi testattiin useita eri muuttujakombinaatioita,
erityisesti BKT:n muutosta. Siitä huolimatta, että BKT:n muutos oli ollut selittäjänä
kaikissa pitkän aikavälin malleissa, ei muuttuja ollut tilastollisesti merkitsevä selittä-
mään asuntojen hintojen muutoksia millään alueella jyrkässä taantumasuhdanteessa.

On huomioitavaa, että kaikissa malleissa vakiotermien arvot ovat selvästi negatiivisia.
Negatiivisen vakion arvon voidaan tulkita kuvaavan mm. negatiivista (velkadeflaatio)
kierrettä ja yhdessä nousukaudella alkaneen asuntotuotannon valmistumisesta johtuvaa
tarjonnan kasvua, jotka kiihdyttivät asuntojen hintojen laskua, joita makromuuttujien
vaihtelu ei pysty selittämään. On myös huomioitavaa, että viitekorkojen muutoksen ker-
roin on positiivinen. Tätä selittäisi ajanjakson korkokehitys, jolloin viitekorot laskivat
1990-luvun alussa 15 % -tasosta 4 % alle neljässä vuodessa. Kuvaavaa on, että verrattu-
na muihin suhdannevaiheisiin syvän laman makromuuttujat ovat samat ja selitysasteet
samalla tasolla koko maassa. Tämä kuvastaa talouden shokkien tasaista vaikutusta, jota
ei muissa suhdannevaiheiden tarkasteluissa enää havaittu.

Taulukko 15. Ensimmäisen periodin hintojen kehitystä kuvaavat alueelliset mallit.
Muuttujien parametriarvot ja suluissa keskihajonta. Merkitsevyystasot: ’***’ <=
0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1.

Alue Koko Suomi
Pääkaupunki-

seutu
Muu Suomi Helsinki

Vakio
-0,1625

(0,0218)***
-0,1848

(0,0299)***
-0,1428

(0,0157)***
-0,1739

(0,0312)***

ATI
3,0004

(0,5842)***
3,2529

(0,8013)***
2,7668

(0,4192)***
2,9122

(0,8346)***

Eur_12KK 2,9643
(0,4674)***

3,3302
(0,6411)***

2,649
(0,3354)***

3,1227
(0,6677)***

OMX 0,4253
(0,0446)***

0,5527
(0,0611)***

0,3158
(0,032)***

0,5574
(0,0637)

R2

0,852 0,843 0,868 0,841

R2, adj. 0,825 0,814 0,843 0,811

RSE
0,043 0,059 0,031 0,062

AIC
-51,224 -41,113 -61,845 -39,812

BIC -47,361 -37,25 -57,982 -35,949

Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,931
(0,16)

0,922
(0,109)

0,91
(0,063)

0,988
(0,965)

Suhdannevaihe: 1989:Q1-1995:Q4

Toinen suhdannevaihe oli ajanjaksoista pisin ja piti sisällään alueellisesti tasaisen asun-
tojen hintojen nousun. Tästä huolimatta, tilastollisesti hyvien sovitteiden löytäminen
ajanjaksoille oli haastavaa. Selitysasteeltaan paras sovite saatiin estimoitua muualle
Suomeen, missä korjattu selitysaste oli heikko (R2, adj = 0,60) suhteessa pitkän aikavä-
liin malleihin. Mallien perusteella alueellisesti tasaisesta hintakehityksestä kerto se, että
mihinkään malliin ei noussut tilastollisesti merkitsevänä vakiotermiä. Merkittävin muut-
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tuja kaikissa alueellisissa malleissa on käytettävissä olevien tulojen vuosimuutos
KaytTul), jonka kerroin oli koko Suomen mallissa 2,17. Tämä tarkoittaisi, että 1 %

käytettävissä olevien tulojen kasvu nosti asuntojen hintoja 2,2 %. Pääkaupunkiseudun ja
Helsingin malleihin otettiin mukaan myös BKT:n muutos, koska se nosti selitysastetta
selvästi, vaikka muuttujan tilastollinen merkitsevyys ylitti hieman 5 % luottamustason.22

Huolimatta nousukaudesta ja asuntojen tasaisesta hintojen noususta, kaikilla malleilla
oli siis heikko selitysaste. Heikko selitysaste oli jo nähtävissä pitkän aikavälin malleissa,
missä 1990-luvun asuntojen hintakäänteissä toteuman ja sovitteen kohdalla oli suurim-
mat erot. Tulosta voidaan tulkita niin, että asuntojen hintojen kasvua voi selittää laman
jälkeinen kotitalouksien kasvanut yleinen luottamus omaan talouteen sekä asuntojen
hintojen stabiilisuuteen, jotka pitivät yllä kasvua. Tähän viittasi myös mikrotason (Hau-
rin & Gill 1987, Haurin 1991) tarkastelut, joissa odotukset ansiotulojen kehityksestä
vaikuttavat jo mikrotasolla omistusasuntojen kysyntään, jolloin asuntojen hinnat nouse-
vat.  Koko maassa asuntojen hinnat saavuttivat keskimäärin lamaa edeltäneen tason
vuonna 2000, jonka jälkeen asuntojen hinnat nousivat vielä keskimäärin 40 % seitse-
mässä vuodessa.
Taulukko 16. Toisen periodin hintojen kehitystä kuvaavat alueelliset mallit. Muuttujien
parametriarvot ja suluissa keskihajonta. Merkitsevyystasot: ’***’ <= 0.01, ’**’ <=
0.05 ja ’*’ <= 0.1

Alue Koko Suomi
Pääkaupunki-

seutu
Muu Suomi Helsinki

Vakio

BKT
0,6269

(0,3184)*
0,6539

(0,3396)*

KaytTul 2,1738
(0,1706)***

1,6802
(0,4249)***

1,9933
(0,1306)***

1,6242
(0,4531)***

OMX 0,0517
(0,0131)***

0,0361
(0,0101)***

OMX (Lag t-2) 0,0607
(0,0179)***

0,0684
(0,0191)***

R2

0,534 0,49 0,607 0,445

R2, adj. 0,524 0,467 0,599 0,42

RSE
0,031 0,041 0,024 0,044

AIC -184,174 -157,087 -208,751 -151,292

BIC
-178,688 -149,86 -203,265 -144,066

Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,982
(0,682)

0,984
(0,76)

0,977
(0,463)

0,983
(0,686)

Suhdannevaihe: 1996:Q1-2007:Q4

Tutkimuksen viimeinen suhdannejakso poikkesi myös aiemmista jaksoista. Tilastolli-
sesti robustien sovitteiden estimointi poikkesi aiemmista periodeista, joka kertoo

22 Pääkaupunkiseudun mallissa BKT:n p-arvo oli 5,52 % ja Helsingin mallissa 6,02 %.
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poikkeuksellisesta suhdannetilanteesta. Ajanjakson aikana hintakehitykset ovat er-
kaantuneet alueellisesti ja korkotaso on ollut pitkään ennätyksellisen matala sekä ta-
louskasvu hidasta. Koko Suomen malissa korjattu selitysaste oli 0,61 mutta pääkau-
punkiseudun ja muun Suomen sovitteiden selitysaste on vielä heikompi. Erityisesti
muun Suomen hintakehitykseen oli vaikea sovittaa mallia (R2, adj.= 0,46), joka saat-
taa heijastella sitä, että muu Suomi pitää sisällään hyvin heterogeenisia alueita ja joi-
den tausalla on eri tyyppistä kehitystä (Laakso 2000), jolloin aggregaattimuutosta on
vaikea selittää valituilla muuttujilla.

Kaikissa malleissa käytettävissä olevien tulojen ( KaytTul) ja kokonaistuotannon
BKT) vuosimuutokset olivat tärkeimmät muuttujat. BKT:n vaikutus pääkaupunki-

seudulla (0,47) vastaa Oikarisen (2007) Grangerin kausaalisuustestin tulosta vuosilta
1994-2006, missä BKT:n kerroin oli 0,52. Lisäksi vaikuttaisi, että osakemarkkinoiden
muutoksilla on asuntojen hintoihin vain pieni vaikutus mutta tilastollisesti merkittävä.
Tulosten perusteella nähdään, että osakemarkkinoiden viiveellä tuleva vaikutus asun-
tomarkkinoihin selittävänä tekijänä näkyy pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, joka
vastaa Takalan ja Peren (1991) ja Kuosmasen (2002) havaintoa.

Lisäksi on havaittavissa muihin suhdannetarkasteluihin verrattuna, että väestön net-
tomuuttoliikkeen muutos ( PopMuut) ja 20-29 vuotiaiden osuus väestöstä
(Ika_20_29) selittivät asuntojen hintakehitystä tilastollisesti merkitsevästi. Netto-
muuttoliike on ollut negatiivista muualla Suomessa ja muuttovirrat ovat suuntautu-
neet pääkaupunkiseudulle. Demografisten muuttujien nouseminen malleihin heijaste-
lee ajanjaksolle tyypillistä kehitystä, missä pääkaupunkiseudulla työpaikkojen määrä
on kasvanut nopeammin (Laakso 2000) ja vaikuttanut sisäiseen muuttoliikkeeseen.
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Taulukko 17. Kolmannen periodin hintojen kehitystä kuvaavat alueelliset mallit.
Muuttujien parametriarvot ja suluissa keskihajonta. Merkitsevyystasot: ’***’ <=
0.01, ’**’ <= 0.05 ja ’*’ <= 0.1

Alue Koko Suomi
Pääkaupunki-

seutu
Muu Suomi Helsinki

Vakio
0,0105

(0,0041)**
0,0082

(0,0037)**
0,0213

(0,006)***

BKT
0,723

(0,1425)***
0,4737

(0,182)**
0,5203

(0,1043)***
0,6021

(0,173)***

KaytTul 1,5403
(0,3503)***

0,9501
(0,4536)**

1,2009
(0,2857)***

1,9037
(0,5204)***

OMX 0,0441
(0,016)***

0,096
(0,0247)***

OMX (Lag t-2) 0,0613
(0,0237)**

PopMuut 0,4391
(0,1211)***

0,3177
(0,101)***

0,0941
(0,0402)**

Ika_20_29 0,1658
(0,043)***

R2

0,658 0,498 0,507 0,632

R2, adj. 0,614 0,451 0,461 0,585

RSE
0,022 0,032 0,02 0,03

AIC
-144,767 -126,827 -156,598 -122,07

BIC -136,163 -119,498 -149,269 -113,466
Shapiro-Wilk
(p-arvo)

0,974
(0,53)

0,961
(0,236)

0,954
(0,136)

0,972
(0,493)

Suhdannevaihe: 2008:Q1-2016:Q4

Kokonaisuudessaan suhdannetasoinen perioditarkastelu tulosten perusteella on nähtävissä
alueellinen eriytyminen ja kuinka makrotekijöiden vaikutukset asuntojen hintoihin ovat
1990-luvun laman jälkeen eriytyneet. Ensimmäinen periodi, joka piti sisällään syvän laman,
heijastui tasaisesti mallien muuttujissa. Makromuuttujat ovat samoja ja kertoimissa ei ole
suuria eroja. Seuraavissa kahdessa suhdannejaksossa alueelliset erot näkyvät muuttujissa ja
mallien selitysasteissa. Asuntojen hintojen kehitystä selittävät lähinnä käytettävissä olevien
tulojen ja osakekurssien muutokset. BKT:n muutos ei ennustanut asuntojen hintoja 1990-
luvun lopussa vaan pikemminkin tulo-odotukset, joka yhdessä varallisuusvaikutuksen (Oi-
karinen 2007) kanssa on vaikuttanut positiiviseen hintakierteeseen. Viime vuosien suhdan-
nejaksossa hintakehitystä selittää demografiset tekijät, jotka eivät muissa suhdannejaksoissa
olleet tilastollisesti merkitseviä. Viimeisestä suhdannejaksosta merkille pantavaa on, että
poikkeuksellinen korkotaso ei noussut selittäjäksi millään alueella ja mallit selittivät pa-
remmin koko Suomen (61,4 %) ja Helsingin (58,5 %) hintavaihtelua kuin pääkaupunkiseu-
dun tai muun Suomen. Tulos heijastelee sitä, että Helsingin asuntojen hintojen kehitys
olisi ollut jakson aikana riippuvaisempi ja herkempi makrotaloudellisista tekijöiden vai-
kutuksista kuin muu Suomi. Vastaava havainto on Oikarisen (2007, 139-144) väitöskir-
jassa, missä tarkasteltiin lyhyen aikavälin riippuvuussuhteita. Mallien tulokset tukevat
käsitystä eriytyneistä alueellisista asuntomarkkinoista, joissa näkyy demografisten teki-
jöiden vaikutus.
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6 Johtopäätökset
Asuntomarkkinoiden ja makrotalouden välillä on useiden eri vaikutuskanavien kautta
vahva vuorovaikutussuhde. Makrotalouden muutokset heijastuvat asuntomarkkinoi-
hin niin kotitalouksien tulo-odotusten, lainamarkkinoiden, asuntotuotannon kuin vä-
estökehityksen kautta. Toisaalta asuntomarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat
taas koko talouteen kotitalouksien varallisuuden, asuntotuotannon ja rahoitussektorin
kautta (Oikarinen 2007).

Asuntomarkkinoihin vaikuttavien makrotaloudellisten kysyntä- että tarjontatekijöiden
vaikutus riippuu myös vallitsevasta suhdannetilanteesta (Leung 2004). Lisäksi usei-
den tutkimusten perusteella asuntomarkkinoihin vaikuttavissa tekijöissä on alueellisia
eroja (Krumm 1987, Reichert 1990). Suomessa vastaavia alueellisia tarkasteluja ei
ole juurikaan tehty, tutkimus on keskittynyt lähinnä tarkastelemaan pääkaupunkiseu-
dun asuntojen hintakehitystä (esim. Oikarinen 2007), siitäkin huolimatta, että viime
vuosina asuntojen hintakehitys on eriytynyt erityisesti Helsingin ja muun Suomen
välillä.

Tässä tutkielmassa on selvitetty, mitkä tekijät vaikuttavat makrotasolla asuntojen hin-
takehitykseen ja eroavatko tekijät alueellisesti Suomessa. Tarkastelun tutkimuskysy-
mykset olivat:

1) Mitkä makrotekijät selittävät pitkällä aikavälillä parhaiten asuntojen hintakehi-
tystä?

2) Ovatko eri alueiden asuntojen hintojen muutokset riippuvaisia eri makrotalou-
dellisista tekijöistä?

3) Riippuvatko asuntojen hintoihin vaikuttavat makrotekijät talouden suhdannevai-
heesta?

Tutkielman hinta-aineisto muodostettiin koko maan, pääkaupunkiseudun, muun Suo-
men ja Helsingin vanhojen osakehuoneistojen neljännesvuosiaineistosta aikaväliltä
1988:Q1-2016:Q4. Aineistoon lisättiin selittäväksi tekijöiksi useita makromuuttujia:
BKT, korot, ansiotaso, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, työttömyys, osake-
markkinaindeksi ja demografisia tekijöitä. Nämä makromuuttujat ovat myös aiempien
tutkimusten perusteella havaittu asuntomarkkinoiden kannalta merkittäviksi tekijöiksi.

Tutkielmassa käytetyt menetelmät pohjautuivat aikasarjojen ekonometriseen analyysiin.
Ekonometrisen analyysin keskeisin menetelmä on yleistetty pienimmän neliösumman
menetelmään perustuva usean muuttujan lineaarinen regressio, jonka avulla makrota-
loustekijöiden vaikutuksia arvioitiin sekä pitkällä aikavälillä että eri suhdannevaiheissa.

Pitkän aikavälin perusanalyysin perusteella asuntojen hintakehitystä selittävät tilastolli-
sesti parhaiten BKT:n ja ansiotason kehitys sekä asuntolainakannan yleinen viitekorko-
taso. Helsingin malli sisälsi ainoastaan BKT:n muutoksen ja korkotason. Pitkän aikavä-
lin yksinkertaistettujen mallien perusteella voidaan hintakehityksen vaihtelusta ennustaa
koko maassa ja muulla kuin pääkaupunkiseudulla 70 % sekä pääkaupunkiseudulla ja
Helsingin alueella noin 65 % tarkkuudella. Ensimmäisten tulosten perusteella havaittiin,
että mallit eivät selittäneet 1990-luvun hinnan nousuja, eivätkä viime vuosien kehitystä,
missä sovitteiden hintaennusteet olivat korkeampia kuin toteuma kaikilla alueilla. Tu-
losten perusteella voidaan arvioida, että valittujen sovitteet soveltuvat heikosti kääntei-
den ennustamiseen eli mallit jättävät huomioimatta useita asuntojen hintakehitykseen
vaikuttavia tekijöitä. Ensimmäisen tarkastelun perusteella havaittiin myös, että työttö-
myyden ja reaalikoron muutokset eivät olleet millään alueella tilastollisesti merkitseviä.



 60

Laajennettuun pitkän aikavälin riippuvuuden tarkasteluun lisättiin makromuuttujiksi
kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, osakemarkkinaindeksi, alueellinen netto-
muuttoliike ja 20-29 -vuotiaiden osuus alueen väestöstä. Uudet muuttujat paransivat
mallien toimivuutta selvästi. Laajennetut mallit selittivät hintavaihtelusta 75-85 %.
Parhaiten makromuuttujat selittivät hintavaihtelua muualla kuin pääkaupunkiseudul-
la. Pitkän aikavälin asuntojen hintakehitystä selittävät kaikilla alueilla käytettävissä
olevien tulojen, BKT:n, osakemarkkinoiden muutokset ja viivästetty korkotaso.
Muuttujista kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja viivästetty korkotaso selittivät
parhaiten hintakehitystä. Käytettävissä olevien tulojen ja odotettujen tulojen suuri
vaikutus asuntojen hintoihin on havaittu useissa muissakin tutkimuksissa. Laajennet-
tujen mallien tulojousto vaihteli 0,97-1,27, jotka ovat linjassa Madsenin (2012) tut-
kimuksen kanssa. Lisäksi BKT:n ja osakemarkkinoiden kehitys olivat tilastollisesti
merkitseviä kaikilla alueilla. BKT:n vaikutus laajennetuissa malleissa vaihteli 0,62-
0,80, jotka yhdenmukaisia Adamsin ja Füssin (2010) tarkastelun kanssa. Osakemark-
kinoiden vaikutus oli suurimmillaan malleissa pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä,
mikä vastaa Kuosmasen (2002) havaintoa, missä osakemarkkinoiden kehityksellä on
vaikutusta asuntojen hintoihin siellä, minne osakevarallisuus keskittynyt eli Helsingin
ja pääkaupunkiseudun alueelle. Muun Suomen ja koko maan malleissa muuttujana on
myös nettomuuttoliikkeen muutos, jonka vaikutus tuloksiin oli myös tilastollisesti
hyvin merkitsevä. Koko Suomen (0,31) ja muun Suomen kertoimelle (0,23) ei ole
löytynyt selvää vertailutietoa aikaisemmista tutkimuksista mutta vertailukohtana voi-
daan pitää Kuismasen et al. (1999) tutkimuksen tulosta, missä yhden prosentin väes-
tön kasvu johtaa 0,2 % kasvuun asuntojen hinnoissa.

Suhdannetarkastelun perusteella suomalaiset asuntomarkkinat olivat vielä 1990-luvun
laman aikana homogeeniset ja makrotaloudenshokki vaikutti niin koko maan tasalla
kuin Helsingissä yhdenmukaisesti. Kaikki mallit selittivät hintavaihtelua yli 80 %.
Hintaromahdusta selittää kaikilla tarkastelun aluetasoilla ansiotason, korkojen ja osa-
kemarkkinoiden muutokset. Tilastollisesti eroa makromuuttujien vaikutuksessa asun-
tojen hintoihin ei siis havaittu. Huomionarvoista on, että korkojen muutokset nouse-
vat ainoastaan tässä suhdannetarkasteluissa malleihin selittäväksi tekijäksi. Aiempien
tutkimusten perusteella ei ollut vertailukohtaa vastaavasta suhdannekäänteestä mutta
aikaisemmissa tarkasteluissa oli havaittu, että korkojen muutos riippuu suhdannevai-
heesta ja korkojen muutos vaikuttaa enemmän lyhyellä aikavälillä kuin pitkällä (Ja-
cobsen ja Naugin 2005) erityisesti maissa, missä lainat ovat sidottu lyhyisiin korkoi-
hin (Tsatsaronis & Zhu 2004).

Alueellinen eriytyminen on alkanut ekonometrisen analyysin perusteella 1990-luvun
laman jälkeen. Laman jälkeistä asuntojen hintojen muutoksia selittivät kotitalouksien
käytettävissä olevien tulojen ja osakekurssien muutokset. Toisen suhdannetarkastelun
perusteella mallien selitysasteissa on nähtävissä, että makromuuttujat eivät kykene
selittämään edes suhteellisen tasaista asuntojen hintakehitystä. Tämä oli nähtävissä jo
pitkän aikavälin sovitteiden ja toteuman vertailussa. Tulosten perusteella BKT:n
muutos ei ennustanut asuntojen hintoja 1990-luvun lopussa vaan pikemminkin tulo-
odotukset. Tämän perusteella voidaan arvioida, että suhdanteen hintakehitystä on
ohjannut kotitalouksien varallisuusvaikutus (Oikarinen 2007), minkä on luonut käy-
tettävissä olevien tulojen kehitys yhdessä positiivisen osakemarkkinoiden kasvun
kanssa.

Finanssikriisin jälkeisen suhdannejakson hintakehitystä selittävät alueellisesti BKT:n,
käytettävissä olevien tulojen ja osakemarkkinoiden muutokset. Tulosten havaitaan,
että kaikissa alueellisissa malleissa demografinen tekijä on tilastollisesti merkitsevä.
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Koko Suomen, muun kuin pääkaupunkiseudun ja Helsingin malleissa nettomuuttolii-
ke ja pääkaupunkiseudun mallissa 20-29 -vuotiaiden ikäryhmän osuus. Demografis-
ten tekijöiden vaikutus asuntojen hintojen kehitykseen on linjassa aikaisempien tut-
kimusten (esim. Laakso 2000) kanssa, joissa on havaittu, että työmarkkinoiden toi-
minta on ohjannut alueellista muuttoa ja asuntojen kysyntää. Lisäksi on havaittavissa,
että mallit selittivät paremmin Helsingin hintavaihtelua kuin muun Suomen. Helsin-
gin asuntojen hintojen kehitys olisi ollut jakson aikana riippuvaisempi ja herkempi
makrotaloudellisista tekijöiden vaikutuksista kuin muu Suomi, havainto linjassa Oi-
karisen (2007, 139-144) havainnon kanssa.

Tutkimuskysymyksiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että kysymyksiin pystyttiin vastaa-
maan työssä suhteellisen hyvin tiettyjen oletusten vallitessa. Pitkällä aikavälillä on havaitta-
vissa, että hintakehitystä selittävät käytettävissä olevien tulojen, BKT:n, osakemarkkinoiden
muutokset ja korkotaso. Lisäksi havaittiin, että demografiset tekijät ovat tilastollisesti mer-
kitseviä koko Suomen ja muun Suomen malleissa. Tarkastelun perusteella kaikissa pitkän
aikavälin malleissa on samat selittävät muuttujat demografisia tekijöitä lukuun ottamatta.

Jaksotetun suhdanneanalyysin perusteella mallien tulokset tukevat käsitystä laman jälkeen
eriytyneistä alueellisista asuntomarkkinoista. Aluetasoisten selitysasteiden muutosten
perusteella makrotaloudellinen kytkös on osittain kadonnut ja hintamuutoksissa vaikut-
tavat enemmän demografiset tekijät kuin osakemarkkinat tai yleinen korkotaso. Kotita-
louksien tulotaso ja talouskasvu selittävät edelleen asuntojen hintakehitystä myös alu-
eellisesti mutta heikommin kuin pitkällä aikavälillä.

Edellä mainittuihin tuloksiin on suhtauduttava osittain kriittisesti, koska aineisto ei
pitänyt sisällään tarjontapuoleen liittyviä muuttujia, joiden kautta olisi heijastunut
esimerkiksi asuntotuotannon ja maankäyttöpolitiikan mahdolliset vaikutukset. Lisäksi
muuttujina olisi voinut olla myös velkaantumista, rahoitus- ja vuokramarkkinoiden
toimintaa kuvaavia indikaattoreita sekä laajemmin demografisia tekijöitä. Aineistoa
voidaan pitää kuitenkin suhteellisen laajana ja laadukkaan työn tarkastelua varten.
Tulosten arvioinnissa on myös huomioitava, että tässä vaikutuksia analysoitiin yksi-
suuntaisesti. Asuntojen hintojen vaikutusta makrotaloustekijöihin, joita olisi voitu
tutkia mm. Grangerin kausaalisuustestin avulla, joka olisi tuonut lisätietoa kausaali-
suuden suunnasta. Tutkimuksessa käytetty yleistetty pienimmän neliösumman mene-
telmä soveltuu kuitenkin selkeytensä takia tutkimuskysymysten tarkasteluun.

Tutkimuksen perusteella lisätutkimusta vaatisi erityisesti aluetasoinen tarkastelu, koska
tässä tutkimuksessa käytetty alueellinen jaottelu oli osittain karkea. Tällöin erityisesti alue-
taso muu Suomi, olisi syytä jakaa jatkotarkasteluissa useampaan osaan, esimerkiksi kasvu-
keskuksiin, hiipuviin teollisuuskaupunkeihin ja haja-asutusalueisiin. Näin voitaisiin tar-
kemmin arvioida makro- ja demografisten tekijöiden vaikutusta alueelliseen hintojen vaih-
teluun, pitäen alueet kuitenkin riittävän isoina ja yhdenmukaisina. Lisäksi aluetasoisiin hin-
tamalleihin voitaisiin sisällyttää erikseen estimoitu asuntojen kysyntämalli, joka perustuisi
tarkempiin demografisiin tietoihin tai asuntotarjonnan hintajoustoa kuvaava makromalli,
joka olisi myös aluekohtainen.
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Liite 1. Aineiston muuttujat
Taulukko 18. Aineiston muuttujat ja kuvaukset

Asuntojen
hintaindeksi,
koko maa

AHI_SUO /
HPI_FIN

Tilastokeskus
(SVT 2017a)

Osakeasuntojen hinnat -ti lasto kuvaa
vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä
koko maassa. Indeksi 2000=100. 1988/Q1-2016/Q4

Asuntojen
hintaindeksi,
pääkaupunkiseut
u

AHI_PKS /
HPI_HMA

Tilastokeskus
(SVT 2017a)

Osakeasuntojen hinnat -ti lasto kuvaa
vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä
pääkaupunkiseudulla. Indeksi 2000=100. 1988/Q1-2016/Q4

Asuntojen
hintaindeksi,
muu Suomi

AHI_MS /
HPI_OFI

Tilastokeskus
(SVT 2017a)

Osakeasuntojen hinnat -ti lasto kuvaa
vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä
muulla kuin pääkaupunkisedulla (pl.
Ahvenanmaa). Indeksi 2000=100. 1988/Q1-2016/Q4

Asuntojen
hintaindeksi,
Helsinki

AHI_HKI /
HPI_HKI

Tilastokeskus
(SVT 2017a)

Osakeasuntojen hinnat -ti lasto kuvaa
vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä
Helsingissä. Indeksi 2000=100. 1988/Q1-2016/Q4

Bruttokansantuo
te BKT / GDP

Tilastokeskus
(SVT 2017b)

Bruttokansantuote vii tevuoden 2010 hinnoin
ja kaus itasoitettu. Kansantalouden
nel jännesvuositil inpito. 1960/Q1-2016/Q4

Bruttopääoman
muodostus BPM / GFCF

Tilastokeskus
(SVT 2017b)

Pääoman muodostus (investoinnit) käyvin
hinnoin. Kansantalouden
nel jännesvuositil inpito. 1990/Q1-2016/Q4

Ansiotasoindeksi ATI / WEI
Tilastokeskus
(SVT 2017c)

Ansiotasoindeksi (ATI) 2010=100.
Ansiotasoindeksi kuvaa palkansaaj ien
säännöll isen työajan keskiansioiden
kehitystä. 1964/Q1-2016/Q4

Kuluttaja-
hintaindeksi KHI / CPI

Tilastokeskus
(SVT 2017d)

Kuluttajahintaindeksi (KHI) 2015=100.
Inflaatio, kuvaa tavaroiden ja palveluiden
hintakehitystä. 1951/Q4-2016/Q4

Työttömyysaste,
raaka Työt / U

Tilastokeskus
(SVT 2017e)

Työttömyysaste, ilman kausitasoitusta (%)
työlli syystutkimuksen perusteella. 1959/Q1-2016/Q4

Työttömyysaste,
kausitasoitettu Työt_KT / U_SA

Tilastokeskus
(SVT 2017e)

Kausitasoitettu työttömyysaste (%)
työlli syystutkimuksen perusteella. 1989/Q1-2016/Q4

Korko, 12 kk
Euribor

Eur12KK /
IntE12M Suomen Pankki 12 kuukauden Euribor -korko (%). 1990/Q1-2016/Q4

Reaal ikorko RealK / Real_Int

Mall innus
varten
määritel ty

Reaalikorko (%) määritelty Euribor 12kk ja
kuluttajahintaindeksi vuosimuutoksen
erotuksena jokaisel le neljännekselle. 1990/Q1-2016/Q4

Kotitalouksien
käytettävissä
olevat tulot KaytTul / DispInc

Tilastokeskus
(SVT 2017f)

Käytettävissä olevat tulot euroina.
Vuositasoinen. Käytettävissä oleviin tuloihin
luetti in kaikki kotitalouteen saadut palkka-,
yrittäjä- ja omaisuustulot, luontoisedut ja
saadut tulonsii rrot, joiden summasta on
vähennetty maksetut tulonsi irrot. 1989-2016

Rakennus-
kustannusindeks
i

RakKust /
BuildCost

Tilastokeskus
(SVT 2017g)

Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisil tä
rakenneominaisuuksi ltaan samankaltaisten
rakennustöiden ja rakennusten
rakennuskustannusten suhteell ista muutosta
rakentamisessa käytettyjen peruspanosten
hintakehityksen avul la. Indeksi 2000=100. 1990/Q1-2016/Q4

Osakekurssi OMX Bloomberg
Indeksi kuvaa HEX- ja myöhemmin OMX -
yleisindeksin päivittäiset pistelukua. 1990/Q1-2016/Q4

Velkaantumisaste
VelkAste /
HousInDebt

Tilastokeskus
(SVT 2017h)

Kotitalouksien velkaantuneisuusasteel la
kuvataan luottojen suhdetta kotitalouden
käytettävissä olevaan tuloon. Vuositasoinen.
Indeksi 2000=100. 1975-2016

Ikäryhmä 20-29
Ika_20_29 /
Age_20_29

Tilastokeskus
(SVT 2017i)

Ikäryhmän 20-29-vuotiaiden osuus suhteessa
alueen väestöön. Vuositasoinen. Koko Suomi,
pääkaupunkiseutu, muu Suomi ja Helsinki . 1990-2016

Muuttoliike
PopMuut /
PopMigr

Tilastokeskus
(SVT 2017j)

Nettomuutto suhteessa alueen
väestönmäärään. Vuositasoinen. Koko Suomi,
pääkaupunkiseutu, muu Suomi ja Helsinki . 1976-2016
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Liite 2. Omakotitalojen hintakehitys

Kuva 16. Osakehuoneistojen ja omakotitalojen hintaindeksit 1995-2016 vertailu pää-
kaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, 2000=100. (Lähde: SVT 2017a)
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Liite 3. Perusmallien diagnostiikka

Taulukko 19. Perusmallien muuttujien VIF-kertoimet

Muuttuja
Suomi

(Malli 6)

Pääkaupunki-
seutu

(Malli 4)
Muu Suomi

(Malli 7)
Helsinki
(Malli 4)

Eur_12KK 3,081 1,391 3,081 1,041
BKT 1,121 1,041 1,121 1,041
ATI 3,289 1,351 3,289

Taulukko 20. Perusmallien virhetermien jakaumatunnusluvut

Tunnusluvut Suomi Pääkaupunki-
seutu

Muu
Suomi

Helsinki

Min -0,120 -0,147 -0,095 -0,167
1Q -0,024 -0,034 -0,025 -0,038
Median -0,002 -0,002 0,002 -0,003
3Q 0,027 0,027 0,023 0,032
Max 0,144 0,165 0,106 0,169
Skewness (p-
arvo)

2,132
(0,144)

1,203
(0,273)

0,002
(0,964)

0,307
(0,579)

Kurtosis (p-
arvo)

2,882
(0,09)

0,814
(0,367)

0,127
(0,721)

0,076
(0,783)
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Kuva 17. Valitun mallin virhetermien diagnostiikka, koko Suomen sovite

Kuva 18. Valitun mallin virhetermien diagnostiikka, pääkaupunkiseudun sovite
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Kuva 19. Valitun mallin virhetermien diagnostiikka, muun Suomen sovite

Kuva 20. Valitun mallin virhetermien diagnostiikka, Helsingin sovite
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Liite 4. Laajennettujen mallien diagnostiikka
Taulukko 21. Laajennettujen mallien muuttujien VIF-kertoimet

Muuttuja Suomi
Pääkaupunki-

seutu
Muu

Suomi Helsinki
BKT 1,550 1,506 1,507 1,506

Eur_12KK
(Lag t-2)

1,316 1,291 1,291 1,291

KaytTul 1,477 1,477 1,518 1,477

OMX 1,347 1,268 1,366 1,268

PopMuut 1,230 1,105

Taulukko 22. Laajennettujen mallien virhetermien jakaumatunnusluvut

Tunnusluvut Suomi Pääkaupunki-
seutu

Muu
Suomi

Helsinki

Min -0,087 -0,105 -0,057 -0,104
1Q -0,022 -0,033 -0,018 -0,032
Median -0,004 -0,001 -0,004 -0,002
3Q 0,021 0,034 0,019 0,037
Max 0,089 0,111 0,055 0,115
Skewness (p-
arvo)

0,178
(0,44)

0,154
(0,49)

0,103
(0,64)

0,146
(0,52)

Kurtosis (p-
arvo)

-0,157
(0,82)

-0,504
(0,28)

-0,782
(0,08)

-0,48
(0,31)

Kuva 21. Laajennetun mallin virhetermien diagnostiikka, koko Suomen sovite
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Kuva 22. Laajennetun mallin virhetermine diagnostiikka, pääkaupungin sovite

Kuva 23. Laajennetun mallin virhetermien diagnostiikka, muun Suomen sovite
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Kuva 24. Laajennetun mallin virhetermien diagnostiikka, Helsingin sovite

Kuva 25. Toteutunut ja mallin sovitteisiin perustuvat asuntojen hintojen vuosimuutokset
yleistettyyn pienimmän neliösumman menetelmään (GLS) ja Prais–Winsten-
estimaattoriin perustuvaan FGLS -menetelmä.





Liite (1/3)

Liite 5. Perioditarkastelumallien diagnostiikka
Taulukko 23. Perioditarkastelumallien muuttujien VIF-kertoimet

Periodi Muuttuja Koko Suomi
Pääkaupunki-

seutu
Muu Suomi Helsinki

ATI 1,725 1,725 1,725 1,725
Eur_12KK 1,660 1,660 1,660 1,660
OMX 2,565 2,565 2,565 2,565
BKT 5,034 5,034
KaytTul 1,334 4,738 1,334 4,738
OMX

1,334 1,334 1,421

OMX (Lag t-2)
1,421

BKT
1,856 1,391 1,148 1,441

KaytTul
1,734 1,509 1,333 2,018

OMX
1,417 1,782

OMX (Lag t-2)
1,427

PopMuut
1,772 1,262 2,448

Ika_20_29 1,216

20
08

:Q
1-

20
16

:Q
4

19
89

:Q
1-

19
95

:Q
4

19
96

:Q
1-

20
07

:Q
4
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Kuva 26. Suhdannemallinnuksen sovitteet (punainen) ja toteumt (musta katkoviiva),
koko Suomi

Kuva 27. Suhdannemallinnuksen sovitteet (punainen) ja toteumt (musta katkoviiva),
pääkaupunkiseutu
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Kuva 28. Suhdannemallinnuksen sovitteet (punainen) ja toteumat (musta katkoviiva),
muu Suomi

Kuva 29. Suhdannemallinnuksen sovitteet (punainen) ja toteumat (musta katkoviiva),
Helsinki


