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mistusasunnon hankinta ja asuntolainan
otto koskevat useimpia suomalaisia ainakin jossain elämän vaiheessa: Suomessa asuntokunnista asuu omistusasunnossa noin 63 % ja asun♣

Kirjoituksessa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien, eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin tai Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen virallisia näkemyksiä. Kiitämme
Risto Herralaa, Karlo Kaukoa, Pentti Pikkaraista, Timo
Tähtistä ja Kimmo Virolaista hyödyllisistä kommenteista.
Osa tästä kirjoituksesta perustuu ”Asuntolainan rooli kodin taloudessa” -esitelmään, jonka Ari Hyytinen piti 29.11.
2005 Ympäristöministeriön järjestämässä ”Onko asuntolainanotto hallinnassa?” -seminaarissa. Muutamat tässä kirjoituksessa esitetyistä ristiintaulukoinneista perustuvat Suomen Pankkiyhdistyksen teettämään Säästäminen ja luotonkäyttö 2005 -kyselyyn. Kiitämme Ulla Halosta, että hän
antoi nämä tiedot käyttöömme. Kirjoittajat kiittävät myös
Arvopaperimarkkinoiden edistämissäätiötä tutkimuksen taloudellisesta tukemisesta.
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tovelallisia on noin 1,2 miljoonaa.1 Asuntolainaa ottavat tyypillisesti nimenomaan nuoret
henkilöt ja kotitaloudet, sillä 25–44 -vuotiaista
noin joka toisella on asuntolainaa.2
Kotitalouden näkökulmasta päätös hankkia
omistusasunto on kauaskantoinen. Aikaisemmin sitä varten säästettiin ennakolta vuosia, jotta loppuosaa varten sai asuntolainan pankista.
Nykyisin ennakkosäästämisen merkitys on vähentynyt ja asunnon osto rahoitetaan usein
pääosin asuntolainalla, joka tarkoittaa useimAsuntokuntien lukumäärä viittaa vuoteen 2002. Tuolloin
Suomessa oli noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta ja noin 2,6
miljoonaa asuntoa. Asuntovelallisten lukumäärän arviointiin liittyy jonkin verran epävarmuutta. Lukumme viittaa
syksyyn 2005 ja on poimittu Säästäminen ja luotonkäyttö
(2005) -raportista.
1

2

Säästäminen ja luotonkäyttö (2005) -raportti.

Ari Hyytinen, Edvard Johansson ja Niku Määttänen

mille pitkäaikaista sitoumusta lainan hoitamiseen ja jonka vuoksi muusta kulutuksesta joudutaan tinkimään vielä vuosia asunnon ostamisen jälkeenkin. Asuntolainan otto on myös päätös ottaa kannettavaksi taloudellisia riskejä:
Ostettavan asunnon hinnassa, markkinakoroissa ja asunnon ostajan maksukyvyssä voi tapahtua suuriakin muutoksia lainan takaisinmaksuajan kuluessa. Kuinka nämä riskit ja asunnon
ostoon liittyvä velanotto ylipäätään vaikuttavat
kunkin kotitalouden hyvinvointiin ja kulutuskäyttäytymiseen riippuu mm. kotitalouden työmarkkina- ja varallisuusasemasta sekä sen mahdollisuudesta suojautua mm. hinta-, korko-,
tulo- ja varallisuusriskeiltä.
Julkisessa keskustelussa on viime aikoina
esitetty erilaisia näkemyksiä suomalaisten asunto- ja asuntoluottomarkkinoiden tilasta ja kotitalouksien lainanottoon liittyvistä riskeistä.
On mm. arveltu, että asuntomarkkinat olisivat
ylikuumentuneet tai että talletuspankit olisivat
tinkineet asuntoluottojen korkomarginaaleista
ja etukäteissäästämisvaatimuksista.3 Lisäksi on
esitetty, että monet kotitaloudet ottavat Suomessa liian suuria ja pitkiä lainoja. Erityisesti
pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten perheiden on arvioitu ottavan ylisuuria asuntolainoja, joiden seurauksena lainanhoitokulut suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin nousevat
liian suureksi.

3
Siitä, liittyykö asunto- ja asuntoluottomarkkinoiden toimintaan epäterveitä piirteitä, voidaan olla monta mieltä.
Joka tapauksessa markkinoille on viime vuosina tuotu paljon uusia asuntorahoitustuotteita ja -palveluita. Viime vuosina markkinoille on tuotu esimerkiksi vaihtuvakorkoisia
asuntolainoja, joiden korolle on asetettu yläraja (”korkokatto”), käänteisiä asuntolainoja sekä yhä pidempiä asuntolainoja. Pisimpien markkinoilla tarjolla olevien asuntoluottojen takaisinmaksuaika on nykyisin jo 60 vuotta.

Tällä kirjoituksella on kaksi tavoitetta: Teemme ensinnäkin muutamia lisähavaintoja suomalaisten kotitalouksien viimeaikaisesta asuntolainanotosta. Tarkastelemme yksilö-/kotitalousaineistojen valossa erityisesti asuntolainanhoidon
”taloudellista rasittavuutta”. Mittaamme sitä
asuntovelallisten lainanhoitokulujen suhteella
heidän käytettävissä oleviin tuloihinsa ja pyrimme mm. arvioimaan, kasvavatko suhteelliset
lainanhoitomenot asuntolainojen koon kasvaessa, kuten usein oletetaan. Suhteelliset lainanhoitomenot eivät nimittäin välttämättä kasva luoton koon kasvaessa, jos asuntolainojen
kysynnän (lainan koon) tulojousto on alhainen.
Vastaavasti arvioimme suhteellisten lainanhoitomenojen ja asuntolainojen pituuden suhdetta, jonka myös oletetaan usein olevan positiivinen. Mikäli pitkiä lainoja kuitenkin otetaan
nimenomaan sen vuoksi, että se vähentää lainanhoidon taloudellista rasittavuutta, ei ole itsestään selvää, että ko. suhde on positiivinen.
Arvioimme lisäksi yksinkertaisen regressioanalyysin avulla, nostavatko korkeat (suhteelliset) lainanhoitomenot todennäköisyyttä, että
kotitalous kokee maksuvaikeuksia ja rahahuolia. Aikaisemman yhdysvaltalaisen tutkimuksen
valossa näin ei välttämättä tapahdu (ks.
Vandell ja Thibodeau 1985).
Tämän kirjoituksen toinen tavoite on esitellä taloustieteellistä tutkimusta, jossa asuntovarallisuutta ja asuntolainaa tarkastellaan kotitalouksien optimaalisen sijoituskäyttäytymisen
näkökulmasta. Haluamme osoittaa, että moderni rahoitusteoriaan perustuva taloustieteellinen tutkimus voi auttaa tavallisia kotitalouksia tekemään parempia taloudellisia valintoja.
Tarkastelemme kansainväliseen kirjallisuuteen
nojautuen, miten asuntovarallisuus vaikuttaa
rahoitusvarallisuuden optimaaliseen allokaatioon eri sijoituskohteisiin, asuntolainakorko49
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Kuvio 1. Lainan koko (Säästäminen ja luotonkäyttö 2005).

jen verovähennysoikeuden merkitystä, sekä erilaisiin asuntolainamuotoihin liittyviä taloudellisia riskejä.

2 Asuntolaina kodin taloudessa
Tarkastelemme kotitalouksien viimeaikaista
asuntolainanottoa kahden mikroaineiston valossa. Käyttämämme aineistot ovat Tilastokeskuksen Varallisuustutkimus 1998 -aineisto ja
Suomen Pankkiyhdistyksen teettämä Säästäminen ja luotonkäyttö 2005 -kysely.4
Säylä (2000) kuvaa Varallisuustutkimus 1998 -aineiston
muodostamista ja sen perusominaisuuksia. Suomen Pankkiyhdistyksen julkaisema Säästäminen ja luotonkäyttö (2005)
-raportti esittelee puolestaan kattavasti Säästäminen ja luotonkäyttö 2005 -kyselyä. On syytä mainita, että tätä kirjoitettaessa meillä ei ole ollut käytettävissä Säästäminen ja
luotonkäyttö 2005 -kyselyn aineistoa yksilötasolla. Olemme kuitenkin saanet Ulla Halosen avustuksella Suomen

4
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2.1 Lainamäärät

Säästäminen ja luotonkäyttö 2005 -kyselyn
mukaan asuntolainojen keskimääräinen koko
on viime vuosina kasvanut varsin nopeasti.
Kun vielä 1999 keskimääräinen asuntolainamäärä oli 23300 euroa, se oli loppuvuodesta
2005 jo 49800 euroa (Kuvio 1).5 Näiden lukuPankkiyhdistykseltä ristiintaulukointeja, joita ei ole julkaistu Säästäminen ja luotonkäyttö (2005) -raportissa.
Näihin lukuihin kannattaa suhtautua hieman varauksella sen vuoksi, että asuntolainojen määrä on Säästäminen ja
luotonkäyttö 2005 -kyselyissä kysytty luokitellusti ja keskiarvo laskettu luokkakeskiarvoista. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että Varallisuustutkimus 1998 antaa hieman erilaisen kuvan asuntolainojen määrästä 1990-luvun lopulla:
kotitalouden asunnon ostoa tai peruskorjausta varten ottamien lainojen määrä vuoden 1998 lopussa oli keskimäärin
noin 31400 euroa. Ero Säästäminen ja luotonkäyttö 2005
-kyselyssä raportoituun vuoden 1999 lukuun voi johtua
myös muista syistä. Yksi niistä lienee se, että ko. kyselyssä
5
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jen mukaan nimellisesti kasvua on siis peräti
114 %.
Myös suurten asuntolainojen suhteellinen
osuus on kasvanut. Huhtikuussa 2004 yli
80000 euroa asuntolainaa oli 18 % niistä, joilla oli asuntolainaa. Vastaava luku vuoden 2005
syksyllä oli 10 prosenttiyksikköä korkeampi eli
28 %.
2.2 Velanhoitomenot

Yksi tapa arvioida asuntolainanhoidon rasittavuutta kotitalouden näkökulmasta on tarkastella suhteellisia lainanhoitomenoja. Niillä tarkoitetaan lyhennyksien ja maksettujen korkojen suhdetta käytettävissä oleviin tuloihin.
Tämä suhdeluku kuvaa karkeasti asuntolainanhoidon taloudellista rasittavuutta kotitalouden
kannalta, sillä se kertoo, mikä osuus tällä hetkellä käytettävissä olevista tuloista on ”uhrattava” asuntolainan hoitoon.
Varallisuustutkimus 1998 -aineistosta voidaan laskea, että suhteelliset lainanhoitomenot
olivat 1990-luvun loppupuolella keskimäärin
18 % (mediaani = 16 %).6 Valitettavasti asuntovelallisten suhteellisissa lainanhoitomenoissa
viime aikoina tapahtuneiden muutosten arviointi on hankalaa, sillä niistä ei ole helposti

saatavilla vertailukelpoista aikasarja-aineistoa.
Tuoreemman Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselyn mukaan suhteelliset lainanhoitomenot
olivat syksyllä 2005 keskimäärin noin 26 %
(mediaani = 25 %).7 On syytä todeta, että tämä
luku kuulostaa melko korkealta. Jos sen ottaa
kirjaimellisesti, se tarkoittaisi, että nykyisin keskimäärin joka neljäs euro, jonka asuntovelalliset ansaitsevat, käytetään lainojen lyhentämiseen ja korkojen maksuun. Vaikka näiden lukujen valossa näyttää siltä, että asuntovelallisten suhteelliset lainanhoitomenot olisivat kasvaneet, on tärkeää korostaa, että em. lukujen
vertailukelpoisuus on monilla tavoin epätäydellinen. Näiden lukujen perusteella ei siis vielä
voi tehdä johtopäätöstä, että suhteelliset velanhoitomenot ovat kasvaneet. Siihen tarvitaan
aineistoa, joka on vertailukelpoista yli ajan.
Kuviossa 2 on kuvattu kotitalouksien lainanhoitomenot suhteessa käytettävissä oleviin
rahatuloihin asuntoluoton koon mukaan jaoteltuna.8 Kuten kuviosta käy ilmi, lainanhoitomenojen suhde käteen jääviin tuloihin kasvaa luoton koon suurentuessa. Tämä liittynee siihen,
että suurituloiset ottavat joko suhteellisesti
suurempia lainoja tai valitsevat lyhyempiä takaisinmaksuaikoja kuin pienituloiset.9
Ks. Säästäminen ja luotonkäyttö (2005) -raportin kuvio 6.
Luku viittaa lokakuuhun 2005 ja perustuu kysymykseen, jossa vastaajia on pyydetty arvioimaan, kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee
lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Sama kysymys on kysytty
myös kahdessa aiemmassa kyselyssä (huhtikuussa 2004 ja
2005) ja lokakuun 2005 tulos on lähes sama kuin niissä.
7

vastaajat eivät välttämättä ole ajatelleet kotitalouden kokonaislainamäärää (vaan kenties henkilökohtaista osuuttaan),
eivätkä ole lukeneet mukaan kaikkia kotitalouden käytössä
olevia asuntoja ja/tai peruskorjausta varten otettuja lainoja.
6 Nämä laskelmat on tehty otoksella, jossa on mukana vain
kotitalouksia, joilla on asuntolainaa. Ehkä hieman yllättäen
osalla näistä kotitalouksista ei ole asuntolainanhoitomenoja
lainkaan. Osa näistä havainnoista voi selittyä sillä, että kyse
on uusista asuntolainoista, joita ei vielä ole alettu lyhentää
ja/tai joista ei vielä ole maksettu korkoja. Mikäli pudotamme ne, joilla ei ole velanhoitomenoja, keskimääräinen suhteellinen velanhoitomeno on 18,2 %.

Kokoluokassa > 60001 euroa luku laskettu neljän ylimmän kyselyssä käytetyn luokan yksinkertaisena keskiarvona.
8

9
Varallisuustutkimus 1998 -aineistosta voidaan muodostaa
samankaltainen ristiintaulukointi kuin Kuviossa 2. Myös
siinä suhteelliset lainanhoitomenot ovat korkeimmat niillä, joilla on eniten asuntolainaa.
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Kuvio 2. Lainanhoitomenot ja lainan koko (Säästäminen ja luotonkäyttö 2005).

Velanhoitomenojen kasvu suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ei välttämättä ole huolestuttavaa (suurissakaan luotoissa), jos lainan takaisinmaksuajassa on vielä joustovaraa. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat kuitenkin pidentyneet viime vuosina nopeasti; vuonna 1998
asuntolainojen keskimääräinen laina-aika oli
noin 11 vuotta, kun taas syksyllä 2005 se oli
noin 17 vuotta (Säästäminen ja luotonkäyttö
2005). Tyypillisin alkuperäinen asuntolainan
takaisinmaksuaika on nykyisin 20 vuotta ja
noin 43 % niistä, jotka olivat ottaneet asuntolainan viimeisen kahden vuoden aikana (eli
noin 2003–2005), asuntolainan alkuperäinen
pituus oli 20 vuotta tai pidempi.10
Ks. Säästäminen ja luotonkäyttö (2005) -raportin kuvio 5a. Luvuissa ovat mukana ne, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen 2 vuoden aikana.

On siis tarpeen kysyä, paljonko suurimmissa
luotoissa tai niillä luotonottajilla, joilla suhteelliset velanhoitomenot ovat korkeat, on joustovaraa jäljellä takaisinmaksuajassa? Tähän kysymykseen saadaan osittainen vastaus kuvioiden 3 ja 4 avulla. Niissä esitetään keskimääräiset takaisinmaksuajat asuntoluoton koon ja
suhteellisten velanhoitomenojen mukaan jaoteltuna.11
Kuvioista käy ilmi, että keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat sitä pidempiä, mitä suurempia luotot ovat ja mitä korkeampia suhteelliset velanhoitomenot ovat. Suurimmissa
asuntoluotoissa on keskimäärin noin 50 % pidempi takaisinmaksuaika kuin keskikokoisissa
(n. 50000 euroa) asuntoluotoissa. Vastaavasti

10
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Nämä ristiintaulukoinnit perustuvat Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselyyn.
11
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Kuvio 3. Takaisinmaksuaika ja lainan koko (Säästäminen ja luotonkäyttö 2005).

Kuvio 4. Takaisinmaksuaika ja lainanhoitomenot (Säästäminen ja luotonkäyttö 2005).
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kotitalouksissa, joissa lainanhoitomenot ovat
suuret suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin
(yli 30 %), keskimääräinen takaisinmaksuaika
on jo noin 20 vuotta. Näiden kuvioiden perusteella näyttää siis siltä, että takaisinmaksuajat
eivät ole suuremmissa luotoissa niin pitkiä, että
ne olisivat ”kompensoineet” lainojen koon kasvusta aiheutuvan suhteellisten lainanhoitomenojen kasvun.
2.3 Johtavatko suuret lainanhoitokulut
suhteessa tuloihin rahaongelmiin ja
-huoliin?

Mitä mikroaineistojen valossa voidaan sanoa
korkeiden suhteellisten lainanhoitomenojen
vaikutuksesta kotitalouksien rahaongelmiin ja
-huoliin? Olemassa olevan tutkimuksen valossa ei kovin paljon. Pääosa niistä nimittäin on
tehty yhdysvaltalaisella aineistolla ja keskittyy
velkaisten kotitalouksien ja asuntovelallisten
alttiuteen hyödyntää ”konkurssioptiota”, joka
Yhdysvalloissa vapauttaa monissa tapauksissa
velallisen velkavastuusta, vaikka esimerkiksi
vakuudet eivät kattaisi jäljellä olevaa lainasummaa (ks. esimerkiksi Fay, Hurst ja White
2002). Näissä tutkimuksissa kyse on siis usein
asuntovelallisen maksuhalukkuudesta eikä
välttämättä niinkään hänen maksukyvystänsä.
Eurooppalaisesta näkökulmasta asiaa ovat tutkineet vain muutamat tutkijat (Chinloy 1995,
Eichholtz 1995, Diaz-Serrano 2005 ja May ja
Tudela 2005). On myös hyvä huomata, että
asuntovelallisen ajautuminen maksuvaikeuksiin on monivaiheinen ja -tasoinen prosessi;
pienemmät velallisen maksuongelmat eivät
usein edes johda lainahoidon viivästymiseen tai
laiminlyöntiin, vaan vaikeuttavat mm. muiden
laskujen maksamista. Lainanhoidon ongelmat
pyritään lisäksi usein selvittämään velallisen ja
pankin välisissä neuvotteluissa, joissa voidaan
54

esimerkiksi sopia uudesta maksuaikataulusta.
Pääsääntönä voidaankin pitää sitä, että vain
pahimmat maksuvaikeudet johtavat tilanteeseen, jossa pankki vaatii velalliselta saataviaan
oikeusteitse ja/tai joissa pankki esimerkiksi
pyrkii realisoimaan velan vakuutena ollutta
omaisuutta.
Koska käytettävissämme ei ole mikroaineistoa lainanhoidon pitkäaikaisista laiminlyönneistä tai muista vakavammista yksilöiden tai
kotitalouksien maksukyvyttömyysongelmista,
keskitymme seuraavassa pienempiin velallisen
rahahuoliin ja maksuongelmiin. Tarkastelemme näitä pienempiä huolia ja -ongelmia – jotka nekin tosin saattavat kertoa tulossa olevista
vaikeammista ongelmista – Varallisuustutkimus 1998 -aineiston ja yksinkertaisen regressioanalyysin avulla.
Varallisuustutkimus 1998 sisältää kysymyksen, jonka avulla voimme arvioida lainojen hoidon koettua rasittavuutta:
• ”Millaisena taloudellisena rasitteena kotitalous pitää lainojen maksamista?” (RASITEi
= 1, jos huomattavan tai jonkin verran rasittavaa; = 0 muutoin)
Lisäksi ko. aineistossa on mukana kaksi kysymystä, joiden avulla voidaan haarukoida kotitalouksien raha-asioihin liittyviä (aitoja) ongelmia:
• ”Onko kotitalous ollut vuoden aikana tilanteessa, jossa ei ole ollut rahaa tavanomaisten
maksujen ja laskujen maksamiseen määräpäivänä?” (MAKSUTi = 1, jos hyvin usein tai
usein; = 0 muutoin);
• ”Onko kotitalous ollut vuoden aikana tilanteessa, jossa rahat eivät ole riittäneet lainojen lyhennykseen tai korkojen maksamiseen?” (LYHENNi = 1 jos hyvin usein tai
usein; = 0 muutoin).
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Yli puolet estimointiotokseemme päätyvistä
asuntovelallisista (53.1 %) pitää lainojen maksamista huomattavana taloudellisena rasitteena tai vähintäänkin jonkin verran rasittavana.
Tavallisten laskujen maksujen kanssa ongelmia
on ollut usein tai hyvin usein joka neljännellä
asuntovelallisella. Heistä 23.5 % raportoi, että
kotitalous on ollut usein tai hyvin usein tilanteessa, jossa ei ole ollut rahaa tavanomaisten
maksujen ja laskujen maksamiseen määräpäivänä. Ongelmat lainojen hoitamisessa ovat kuitenkin harvinaisempia. Asuntovelallisista 5.3 %
raportoi, että kotitalous on ollut usein tai hyvin usein vuoden aikana tilanteessa, jossa rahat eivät ole riittäneet lainojen lyhennykseen tai
korkojen maksamiseen.
Mikä on suhteellisten velanhoitomenojen
vaikutus todennäköisyyteen, että kotitaloudella on yllä mainittuja rahahuolia ja -ongelmia?
Vastataksemme tähän kysymykseen estimoimme logit-mallin:
Pr(Yi = 1) = Λ[ β × HOITOMENOTi + Xi ′γ ], (1)

jossa Yi ∈ {LYHENNi , MAKSUTi , RASITEi },
Λ on logistisen jakauman kertymäfunktio, β on
parametri, joka kuvaa HOITOMENOTi -muuttujan eli suhteellisten velanhoitomenojen vaikutusta kotitalouksien rahaongelmiin ja -huoliin, Xi on vakiosta ja kontrollimuuttujista
koostuva vektori ja γ on kontrollimuuttujiin
liittyvä parametrivektori.12
12
Ei ole selvää, kuinka lainanhoidon rasittavuutta kannattaisi mitata tämänkaltaisissa empiirisissä malleissa ja kuinka valittu mittari vaikuttaa siihen, minkälainen kontrollimuuttujien joukko on perusteltua ottaa mukaan estimoitavaan malliin. Päädyimme yksinkertaisuuden vuoksi käyttämään tässä tarkastelussa suhteellisia lainanhoitomenoja,
emmekä esimerkiksi siis absoluuttisia lainanhoitomenoja.
HOITOMENOTi -muuttuja toimii odotetulla tavalla ainakin tässä artikkelissa käytetyssä mikroaineistossa.

Yksinkertaisuuden vuoksi raportoimme seuraavassa tulokset mallille, jossa käytämme vain
seuraavia kontrollimuuttujia:
• KOTi = kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot 1998 (tuhatta euroa);
• VKi = reaalisten veronalaisten tulojen variaatiokerroin eli ko. tulojen keskipoikkeama
jaettuna niiden keskiarvolla (laskettu kotitalouden viitehenkilön vuosien 1987–1999
tulotiedoilla);
• NETTOVi = kotitalouden nettovarallisuuden arvo yhteensä 1998 (tuhatta euroa);
• LTVi = kotitalouden asuntolainat jaettuna
vakituisen asunnon arvolla 1998 (prosenttia;
proxy-muuttuja ns. loan-to-value -suhteelle)
Se, että Xi ∈ {vakio, KOTi , VKi , NETTOVi ,
LTVi } tarkoittaa, että pyrimme vakioimaan kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot, tuloihin liittyvän epävarmuuden, nettovarallisuusaseman sekä asuntolainan koon suhteessa
asunnon arvoon. Vaikka näitä ja muita vastaavia muuttujia käytetään usein kansainvälisissä
tutkimuksissa kontrollimuuttujina (ks. esim.
Diaz-Serrano 2005), mallimme on melko yksinkertainen. On siis hyvä korostaa, että ei-havaittava heterogeenisuus voi saada aikaan korrelaation lainanhoitomenojen ja kotitalouden rahaongelmien ja -huolien välille. Olemme kuitenkin tarkistaneet, että tuloksemme velanhoitomenojen merkityksestä eivät muutu, vaikka vakioisimme myös keskeisiä yksilöiden ja perheiden ominaisuuksia, kuten perheen viitehenkilön iän ja iän neliön, hänen sukupuolensa,
lapsien lukumäärän perheessä, viitehenkilön
koulutustason ja hänen työmarkkina-asemansa (työtön, töissä, yrittäjä, opiskelija, muu).
Taulukko 1 raportoi logit-estimointiin perustuvat keskimääräiset marginaalivaikutukset (ks. Cameron ja Trivedi 2005 ja Bartus
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Taulukko 1. Logit-estimointiin perustuvat keskimääräiset marginaalivaikutukset.
Y = RASITE

HOITOMENOT
KOT
VK
NETTOV
LTV
Havaintojen lkm

Kerroin

Keskivirhe

–0,430
–0,318
–2,818
–0,033
–0,240

0,146
0,137
7,203
0,025
0,067

Y = MAKSUT

***
***
***

Kerroin

Keskivirhe

–0,274
–0,125
–2,307
–0,059
–0,129

0,090
0,123
4,606
0,032
0,054

1832

1832

Y = LYHENN

***
***
***

Kerroin

Keskivirhe

–0,044
–0,051
–0,082
–0,016
–0,040

0,020
0,040
1,473
0,009
0,013

***
***
***

1832

Huom. Kerroin = keskimääräinen marginaalivaikutus. Sekä kerroin että keskivirhe on kerrottu 100:lla.
*** = merkitsevä 1 % -tasolla, ** = merkitsevä 5 % -tasolla ja * = merkitsevä 10 % -tasolla

2005).13 Kuten taulukosta näkyy, sekä korkeat
suhteelliset lainanhoitomenot että suuri lainamäärä suhteessa asunnon arvoon lisäävät lainanhoidon koettua rasittavuutta ja laskunmaksu- ja lainanhoitovaikeuksien todennäköisyyttä.14 Suuret käytettävissä olevat tulot vähentä-

13
Estimoinnissa on käytetty Varallisuustutkimus 1998 -aineistossa mukana olevia painokertoimia.

Nämä estimoinnit on tehty otoksella, josta on pudotettu
kotitaloudet, joilla HOITOMENOTi > 150 %, joilla LTVi
> 150 % ja joilla ei ole asuntolainaa. Selvästikään velanhoitomenot eivät voi kasvattaa todennäköisyyttä, että kotitaloudella on rahaongelmia, jos HOITOMENOTi = 0 (ks.
myös aikaisempi alaviite). Olemme tästä syystä estimoineet
kaikki Taulukossa 1 raportoidut mallit siten, että mukana
on ollut indikaattorimuuttuja, joka saa arvon 1 niille, joille
HOITOMENOTi > 0 ja joka = 0 muutoin. Perustuloksemme eivät näissä estimoinneissa muutu. Mainittu indikaattorimuuttuja saa tilastollisesti merkitsevän positiivisen kertoimen vain mallissa, jossa Yi = LYHENNi. Mikäli pudotamme ne, joille HOITOMENOTi = 0, estimointiotokseen
jää 1337 havaintoa. Tätä otosta käytettäessä tuloksemme
pysyvät muutoin samoina kuin Taulukossa 1 paitsi että
HOITOMENOTi -muuttujan vaikutus todennäköisyyteen,
että LYHENNi = 1, kasvaa hieman. Se jää kuitenkin tilastollisesti ei-merkitseväksi (keskimääräinen sadalla kerrottu
marginaalivaikutus = 0.0536 ja p-arvo = 0.14).
14
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vät koettua rasittavuutta (eli todennäköisyyttä,
että RASITEi = 1). Ne eivät kuitenkaan laske
todennäköisyyttä, että MAKSUTi = 1 tai
LYHENNi = 1 (mikä on ymmärrettävää, koska suhteelliset velanhoitomenot ovat mallissa
mukana). Nettovarallisuus (säästäminen) puolestaan vähentää mainittuja kahta jälkimmäistä eli ”aitojen ongelmien” todennäköisyyttä,
mutta ei koettua rasittavuutta. Muut muuttujat eivät saa tilastollisesti merkitseviä kertoimia.
Edellä raportoidut tulokset ovat monella
tavoin odotettuja. Sen vuoksi on mielenkiintoista pohtia, mitä Taulukko 1 kertoo siitä,
kuinka paljon rahahuolien ja -ongelmien todennäköisyys kasvaa, kun suhteelliset lainanhoitomenot kasvavat. Taulukosta näemme, että jos
ne kasvavat kymmenellä prosenttiyksiköllä,
kasvaa todennäköisyys, että kotitalous pitää lainojen maksamista huomattavana taloudellisena rasitteena tai vähintäänkin jonkin verran rasittavana, noin 4.3 prosenttiyksikköä. Sama lainanhoitomenojen kasvu nostaa 2.7 prosenttiyksikköä todennäköisyyttä, että kotitalous on
usein tai hyvin usein tilanteessa, jossa ei ole rahaa tavanomaisten maksujen ja laskujen mak-
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samiseen määräpäivänä. Mainittu kymmenen
prosenttiyksikön nousu suhteellisissa velanhoitomenoissa kasvattaa noin 0.4 prosenttiyksikköä todennäköisyyttä, että kotitalous on usein
tai hyvin usein tilanteessa, jossa rahat eivät riitä lainojen lyhennykseen tai korkojen maksamiseen.15 Tästä voidaan laskea, että noin 27000
euroa suurempi nettovarallisuus ”kompensoisi” tämän lainanhoitoriskin kasvun. Vaikka tätä
tulosta ei pidä ottaa kirjaimellisesti, voisi olla
mielenkiintoista pohtia, missä määrin kotitalouksien nettovarallisuuden kasvun voi ajatella kompensoineen lainanhoitomenojen kasvusta aiheutuneen maksuvaikeuksien todennäköisyyden nousun.
Näiden yksinkertaisten estimointitulosten
valossa näyttää siis siltä, että suhteellisten velanhoitomenojen kasvu nostaa keskimäärin
melko selvästi (joskaan ei dramaattisesti) todennäköisyyttä, että kotitaloudella on erilaisia
rahahuolia ja -ongelmia. Se, missä määrin nämä
tulokset kertovat myöhemmistä vakavammista
lainanhoidon ongelmista ja laiminlyönneistä on
jätettävä myöhemmän tutkimuksen varaan.

Huomasimme, että suhteellisten velanhoitomenojen marginaalivaikutuksen suuruus todennäköisyyteen, että
LYHENNi = 1, vaihtelee hieman sen mukaan, mitä muuttujia mallissa on mukana ja miten estimointiotosta rajataan.
Mikäli esimerkiksi pudotamme regressiomallista kaikki
muut muuttujat paitsi suhteelliset velanhoitomenot, saadaan
tulokseksi, että kymmenen prosenttiyksikön nousu suhteellisissa velanhoitomenoissa kasvattaa noin yhden (0.95) prosenttiyksikön lainanhoito-ongelmien todennäköisyyttä. Tämäkin vaikutus on selvästi tilastollisesti merkitsevä. Marginaalivaikutus kasvaa myös, jos käsittelemme kotitalouksia, joilla on hyvin suuret suhteelliset velanhoitomenot tai
paljon asuntolainaa suhteessa vakituisen asunnon arvoon,
hieman eri tavalla kuin Taulukon 1 estimointiotoksen muodostamiseksi olemme tehneet (ks. edellinen alaviite).

15

3 Asuntovarallisuus kodin
taloudessa
Omistusasunto on luonteeltaan sekä kulutusettä varallisuushyödyke. Vaikka asuntovarallisuuden suhteellinen merkitys laski 1990-luvulla, suurella osalla suomalaisista kotitalouksista
asuntovarallisuus muodostaa edelleen merkittävän osuuden kotitalouden (brutto)varallisuudesta.16 Omistusasunto ja sen hankintaan otettava asuntolaina ovat useimpien suomalaisten
kotitalouksien tärkeimmät yksittäiset varallisuus- ja velkaerät.
Kuviossa 5a on esitetty asuntovarallisuuden
suhteellinen osuus bruttovarallisuudesta varallisuusluokittain (Varallisuustutkimus 1998 -aineistoon perustuen). Kuviossa on mukana siis
sekä asunnon omistajat että muut ja siihen on
otettu vertailun vuoksi myös vastaavat luvut
Yhdysvalloista (Cambell ja Cocco 2003, Kuvio 1). Asuntovarallisuuden osuus varakkaampien kotitalouksien bruttovarallisuudesta näyttää olevan Suomessa korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Tätä voi selittää se, että Suomessa
omistusasuminen on yleisempää ylemmissä varallisuusluokissa ja/tai se, että varakkaammilla
suomalaisilla omistusasunnon arvo suhteessa
muuhun varallisuuteen on korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Kuviossa 5b on puolestaan esitetty asuntovarallisuuden suhteellinen osuus asunnonomistajien bruttovarallisuudesta sekä asuntolainojen määrän suhde pääasiallisen (vakituisen) asunnon arvoon varallisuusluokittain.
Tämä kuvio kertoo, että yli 80 %:lla suomalaiBruttovarallisuudella tarkoitetaan siis varallisuuden määrää ilman, että siitä on vähennetty velkoja. Käytössämme
ei ole uusia henkilö- tai kotitalousaineistoihin perustuvia tietoja, joiden perusteella voisi tehdä päätelmiä siitä, kuinka
kotitalouksien asuntovarallisuus on kehittynyt 2000-luvulla suhteessa heidän muuhun varallisuuteensa.
16
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Kuvio 5a. Asunnon osuus kotitalouksien bruttovarallisuudesta (Varallisuustutkimus 1998).

Kuvio 5b. Asunnon omistajien varallisuus ja asuntovelat (Varallisuustutkimus 1998).

58

Ari Hyytinen, Edvard Johansson ja Niku Määttänen

Kuvio 6. Omistusasuminen elinkaarinäkökulmasta (Varallisuustutkimus 1998).

sista omistusasunnon omistajista asuntovarallisuuden suhteellinen osuus bruttovarallisuudesta on yli 60 % ja että suurimmat lainat suhteessa asunnon arvoon on alhaisimmissa varallisuusluokissa.
Kuviossa 6 on esitetty omistusasunnossa
asuvien osuus ja asuntovarallisuuden suhteellinen osuus asunnonomistajien bruttovarallisuudesta ikäluokittain. Tämä kuvio vahvistaa
sen usein esitetyn näkemyksen, että asunnon
omistaminen on yleisintä jo keski-iän saavuttaneilla ja/tai sen ylittäneillä (n. 41–64-vuotiailla) ja että asuntovarallisuuden suhteellinen
osuus bruttovarallisuudesta on suurin nuorilla
asunnon omistajilla (n. 76 %). Jos tarkastelisimme asuntovarallisuuden suhteellista osuutta nettovarallisuudesta, erot ikäluokkien välillä olisivat mitä todennäköisimmin vieläkin suurempia, koska vanhemmilla kotitalouksilla on
yleensä vähemmän velkaa.

4 Asuntovarallisuus ja
kotitalouksien optimaalinen
sijoituskäyttäytyminen
Tässä luvussa tarkastelemme teoreettiseen kirjallisuuteen perustuen omistusasuntoa ja asuntolainaa osana kotitalouden optimaalista portfoliota. Käsittelemme ensin analyyttisen esimerkin avulla, miten asuntolainan ja rahoitusvarallisuuden verokohtelu vaikuttaa siihen,
kannattaako asuntovelkaisen kotitalouden kasvattaa nettovarallisuuttaan asuntolainaa lyhentämällä vai rahoitusvarallisuutta lisäämällä.
Toisessa alaluvussa tarkastelemme, miten asuntovarallisuus ja siihen liittyvät riskit vaikuttavat riskinottoon rahoitusvarallisuuden osalta,
eli sijoitusten allokoimiseen esimerkiksi korkoja osakesijoitusten välillä. Kolmannessa alaluvussa keskustelemme erilaisista asuntolainoista ja niihin liittyvistä riskeistä.
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4.1 Verotus ja asuntolainan koko

Suomessa, kuten useimmissa muissakin maissa, asuntolainakorot ovat vähennyskelpoisia
verotuksessa.17 Usein arvioidaan, että verovähennys ohjaa vahvasti kotitalouden säästämiskäyttäytymistä. Tarkastelemme seuraavaksi
analyyttisen esimerkin avulla, miten asuntolainojen ja rahoitusvarallisuuden verokohtelu vaikuttaa kotitalouden optimaaliseen asuntolainan suuruuteen.
Merkitään kotitalouden asunnon arvoa, rahoitussäästöjen määrää ja asuntolainan kokoa
periodin s alussa muuttujilla hs ≥ 0, as ≥ 0 ja
ms ≥ 0. Sivuutamme tässä asuntolainojen korkoon ja rahoitussäästöjen tuottoon liittyvän riskin ja oletamme, että rahoitussäästöille saatava tuotto on sama kuin asuntolainan korko.
Merkitään korkotasoa muuttujalla r ≥ 0. Rahoitussäästöjen tuotosta maksetaan pääomaveroa. Pääomaveroastetta merkitään muuttujalla ta ≥ 0. Verotuksen suhteen oletamme lisäksi, että kotitalous voi vähentää osuuden tm ≥ 0
asuntolainojen koroista verotettavista tuloistaan ja että vastaava rajaveroaste on ty ≥ 0. Yhden euron korkomeno vähentää siis kotitalouden maksamia veroja tm ty euroa.
Periodilla s kotitalous päättää uuden asunnon arvosta hs + 1, periodin s kulutuksesta cs ≥ 0
sekä seuraavan periodin rahoitussäästöistä as +1
ja asuntolainan koosta ms + 1. Oletamme vielä,
että kuluttaja ei kohtaa sitovaa luottorajoitetta. Kotitalouden budjettirajoite periodilla s on
cs + hs + 1 + as + 1 – ms + 1 = hs + [1 + (1– ta)r]as
–[1 + (1– tm ty)r]ms
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Ys + 1 = hs + 1 + [1 + (1– ta)r]as +1
– [1 + (1– tm ty)r]ms + 1

(3)

ja sijoittamalla se kotitalouden budjettirajoitteeseen (2), voidaan budjettirajoite kirjoittaa
muotoon
cs = Ys –

1
[Ys +1 + (1– ta)rhs + 1
1 + (1– ta)r

+(ta – tm ty)rms + 1] .

(4)

Tämä yhtälö kertoo suoraan asumisen hinnan, eli sen kuinka paljon kotitalous joutuu
luopumaan muusta kulutuksesta periodilla s
annettuna kokonaissäästäminen, asunnon arvo
ja asuntolainan suuruus.
Suomessa asuntolainakorot saa vähentää
kokonaisuudessaan pääomatuloista ja pääomatuloveroprosentti on 28. Jos pääomatuloja ei
ole tai niiden määrä ei riitä vähennyksen tekemiseen, korot saa vähentää ansiotuloista ns. alijäämähyvityksenä.18 Kummassakin tapauksessa
asuntolaina vähentää maksettuja veroja 28 %

(2)

Hendershott ja White (2000) vertaavat asuntoverotusta
eri maissa.

17

Yhtälön vasemmalla puolella on kulutuksen,
uuden asunnon ja uuden rahoitussijoituksen
arvo vähennettynä asuntolainalla. Oikealla
puolella on kuluttajan nettovarallisuus eli nykyisen asunnon, rahoitussijoituksen ja asuntolainan arvo verojen jälkeisine korkoineen. Tilanteessa, jossa kotitalous ei muuta, on luontevaa olettaa, että hs + 1 = hs.
Merkitään kuluttajan nettovarallisuutta periodilla s muuttujalla Ys. Ratkaisemalla as + 1 yhtälöstä

18 Alijäämähyvitykselle on asetettu enimmäismäärä, joka
riippuu kotitalouden koosta. Esimerkiksi nelihenkinen perhe voi vähentää veroistaan alijäämähyvityksenä enintään
3 600 euroa vuodessa.
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korkomenoista. Poikkeuksena ovat ensiasunnon ostajat, jotka saavat 30 % alijäämähyvityksen maksamistaan lainakoroista.
Tarkastellaan ensin tilannetta, jossa kyseessä ei ole ensiasunnon ostaja. Tällöin siis ty = ta
(= 0.28) ja tm = 1. Asuntolainan sisältävä viimeinen termi supistuu tällöin pois yhtälöstä
(4). Tämä tarkoittaa, että kotitalouden kulutusmahdollisuudet eivät riipu asuntolainan määrästä. Annettuna seuraavan periodin nettovarallisuus ja asunnon arvo, kotitaloudelle jää siis
yhtä paljon tämän periodin kulutukseen riippumatta siitä, kuinka paljon hänellä on asuntolainaa ja omia säästöjä. Kotitalouden ei tämän tarkastelun valossa siis kannata esimerkiksi ottaa mahdollisimman suurta asuntolainaa
vain voidakseen maksimaalisesti hyödyntää
asuntolainakorkojen verovähennysoikeutta.19
Ensiasunnon ostajan tapauksessa tilanne on
erilainen. Nyt siis ty = 0.30 > ta = 0.28, joten
(ta –tm ty ) < 0. Annettuna kokonaissäästäminen
ja asuntoinvestointi, kotitaloudelle jää sitä
enemmän rahaa kulutukseen, mitä suurempi
asuntolaina hänellä on. Tässä tapauksessa verojärjestelmä siis kannustaa maksimoimaan
asuntolainan määrän. Kannuste on kuitenkin
hyvin pieni. Jos vielä huomioidaan, että todellisuudessa asuntolainakorko on pankin perimien marginaalien verran korkeampi kuin kotitalouden saama korko vastaavalle säästötalletukselle, on selvää, että edes ensiasunnon ostajan ei kannata pelkästään verotuksellisista
syistä olla maksamatta asuntolainaansa pois
ennen kuin alkaa kerryttää rahoitusvarallisuuttaan.
19
Tarkastelussa ei ole mukana kulutuslainoja. On kuitenkin syytä todeta, että koska kulutuslainojen korot eivät ole
verovähennyskelpoisia, kannattaisi kuluttajamme ottaa kulutuslainaa vain, jos hän kohtaa sitovan luottorajoitteen
asuntolainan suhteen.

Esimerkkimme osoittaa, että nykyinen verojärjestelmä on omistusasunnon rahoittamisen
kannalta yleensä neutraali; pelkästään verotuksen kannalta kotitalous voi yhtä hyvin rahoittaa asuntonsa omilla säästöillään tai asuntolainalla. Sen avulla voidaan tarkastella myös verojärjestelmää, jossa korkovähennysoikeutta ei
ole. Asettamalla tm = 0, nähdään yhtälöstä (4)
suoraan, että kotitalouksilla on tällöin erittäin
voimakas kannustin maksaa asuntolainansa
mahdollisimman nopeasti pois. Vastaavasti
asumisen hinta riippuu siitä, tarvitseeko kotitalous asuntonsa rahoittamiseen asuntolainaa
vai ei. Asuminen on tällöin kalliimpaa velkaantuneille kotitalouksille.
Tässä tarkastelussa otimme kotitalouden
kokonaissäästämisen annettuna. On syytä korostaa, että asumisen verokohtelu vaikuttaa
myös kotitalouksien keskimääräiseen säästämisasteeseen. Sitä kautta sillä on myös merkittäviä kokonaistaloudellisia vaikutuksia, katso
esim. Skinner (1997), Gervais (2002) ja Eerola
ja Määttänen (2005).
4.2 Tuottoriskit ja rahoitusvarallisuuden
hajauttaminen

Varakas yksityishenkilö tai esimerkiksi eläkerahasto voi sijoittaa asuntomarkkinoille mm.
ostamalla sijoitusasunnon, joka annetaan vuokralle. Tällaisten sijoittajien kohdalla kyse on sijoitusten optimaalisesta hajauttamisesta eri
kohteisiin. Kulutuskysynnän vuoksi kotitalouden asuntovarallisuuden arvo on kuitenkin
usein paljon suurempi kuin mitä varallisuuserien hajauttamisen kannalta olisi optimaalista. Kuten edellä luvussa 3 todettiin, asunto on
ylivoimaisesti suurin yksittäinen varallisuuserä
suurimmalle osalle omistusasunnossa asuvista
kotitalouksista. Asuntovarallisuuden huomioi61
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va, kotitalouden sijoituspäätöksiä käsittelevä
kirjallisuus lähtee liikkeelle juuri tästä havainnosta.
Omistusasunto on epävarma sijoitus asuntojen hintakehitykseen liittyvän epävarmuuden
vuoksi. Asunnon markkina-arvoon liittyvä epävarmuus yhdistettynä suureen asuntolainaan
voi tehdä kotitalouden koko portfoliosta hyvin
riskipitoisen; jos kotitaloudella on esimerkiksi
100 000 euron arvoinen asunto, 80 000 euroa
asuntolainaa eikä muita varallisuuseriä, riittää
asuntojen hintojen kymmenen prosentin lasku
puolittamaan kotitalouden nettovarallisuuden.
Asunnon markkina-arvoon liittyvällä epävarmuudella ei ole välttämättä merkitystä, jos
asunnon omistaja suunnittelee asuvansa asunnossaan kuolemaansa asti. Nuoret kotitaloudet
suunnittelevat kuitenkin usein muuttavansa
myöhemmin suurempaan asuntoon.20 Asuntosäästäminen voi myös olla eläkesäästämisen
muoto, jolloin asuntovarallisuutta käytetään
kulutuksen rahoittamiseen eläkeiässä. Kummassakin tapauksessa asuntovarallisuuden arvon vaihtelut vaikuttavat kotitalouden kulutusmahdollisuuksiin.
Flavinin ja Yamashitan (2002) tutkimus on
hyvä esimerkki asuntovarallisuuden huomioivasta, kotitalouksien optimaalista sijoituskäyttäytymistä käsittelevästä kirjallisuudesta. Yksinkertaista tuotto-varianssia -analyysiä soveltamalla he tarkastelevat, miten asuntovarallisuus vaikuttaa siihen, kuinka rahoitusvarallisuus kannattaa (optimaalisesti) sijoittaa korkeamman odotetun tuoton ja riskin omaaviin

osakerahastoihin ja korkosijoituksiin. He osoittavat, että kotitalouksien, joilla suurin osa varallisuudesta on kiinni omassa asunnossa, kannattaa sijoittaa huomattavasti suurempi osa rahoitusvarallisuudestaan suhteellisen riskittömiin korkosijoituksiin kuin sellaisten kotitalouksien, joilla on paljon muutakin varallisuutta. Tämä johtuu juuri siitä, että asuntovelkaisilla kotitalouksilla on jo ilman osakesijoituksiakin merkittävä taloudellinen riski kannettavanaan.
Nuorilla asunnon omistavilla kotitalouksilla on keskimäärin suurempi osuus nettovarallisuudesta kiinni asunnossaan kuin vanhemmilla kotitalouksilla.21 Flavinin ja Yamashitan tulosten mukaan tämä voikin selittää, miksi nuorilla kotitalouksilla on keskimäärin huomattavasti vähemmän osakesijoituksia suhteessa kokonaisvarallisuuteen kuin vanhemmilla kotitalouksilla (ks. myös Hu 2005). Fratantoni
(2001) ja erityisesti Cocco (2005) ovat saaneet
samanlaisia tuloksia kotitalouden optimaalista
säästämiskäyttäytymistä kuvaavilla simulaatiomalleilla. Simulaatiomallien yksi vahvuus on,
että niiden avulla pystytään usein huomioimaan tavallisen kotitalouden kohtaamat erilaiset luottorajoitteet.
Riskinhallinnan näkökulmasta asuntovarallisuus voi siis vaikuttaa merkittävästi kotitalouden rahoitusvarallisuuden optimaaliseen allokaatioon. Edellä kuvattujen tutkimusten perusteella voidaan myös arvella, että kannustamalla omistusasunnon hankintaan verotus ”vinouttaa” kotitalouksien sijoitusportfoliota ja että

Kotitalouden nykyinen asunto toki suojaa asuntojen hintojen vaihteluun liittyvältä hintariskiltä jonkin verran, sillä usein nykyisen ja tulevan asunnon hinta korreloivat positiivisesti. Yleiseen asuntojen hintatasoon liittyvä riski on
kotitalouden kannalta sitä suurempi, mitä suurempi on nykyisen asunnon ja suunnitellun uuden asunnon kokoero.

Kuvio 5 osoittaa, että nuorilla asunnon omistavilla kotitalouksilla on jonkin verran suurempi osuus bruttovarallisuudestaan kiinni asunnossa kuin vanhemmilla kotitalouksilla. Kuten totesimme, nettovarallisuuden suhteen ero lienee paljon suurempi, koska vanhemmilla kotitalouksilla on
vähemmän velkaa.

20
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omistusasumiseen kannustava veropolitiikka
voi vähentää huomattavastikin kotitalouksien
intoa sijoittaa osakemarkkinoille.22 On myös
mahdollista, että omistusasunnon hankintaan
kannustava verojärjestelmä heikentää kotitalouksien kannustimia hajauttaa varallisuuttaan
tehokkaasti.
4.3 Asuntolainan valinta

Myös itse asuntolainaan liittyy tärkeitä riskien
hallintaa koskevia kysymyksiä. Luottosopimus
on moniulotteinen, ja luottoa ottavan täytyy
tehdä päätöksiä monista asioista. Luotonmäärän lisäksi hän voi päättää (tiettyjen rajojen
puitteissa) lainaa ottaessaan mm. toivotusta takaisinmaksuajasta, luotonantajalle tarjottavista
vakuuksista (pantti tai takaus), korkosidonnaisuudesta ja nostettavalle luotolle mahdollisesti
hankittavasta lainaturvasta.
Pohdimme tässä lyhyesti luoton korkosidonnaisuutta Campbellin ja Coccon (2003) tutkimuksen valossa. He tarkastelevat Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoille tyypillisiä kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia asuntolainoja kotitalouden optimaalista säästämiskäyttäytymistä
kuvaavan simulaatiomallin avulla. Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoihin liittyy useita erityispiirteitä, joiden vuoksi Campbellin ja Coccon tuloksia ei voi suoraan soveltaa Suomeen.
Heidän tuloksensa perustuvat myös osittain
empiirisiin arvioihin rahoituslaitosten erilaisista asuntolainoista perimistä palkkioista Yhdysvalloissa. Eräitä peruskysymyksiä on kuitenkin
Useimmat länsimaat, Suomi mukaan lukien, tunnetusti
suosivat omistusasumista suhteessa vuokra-asumiseen. Tämä
johtuu ennen kaikkea siitä, että omistusasunnon laskennallisesta tuotosta ei makseta veroa, kun taas vuokra-asunnosta saatava pääomatulo on vuokranantajalle verotettavaa tuloa.
22

hyödyllistä nostaa esiin myös Suomen asuntolainamarkkinoita ja niiden kehitystä ajatellen.
Campbellin ja Coccon tutkimuksen mukaan vaihtuvakorkoisen lainan suurin riski liittyy siihen, että korkomenot vaihtelevat suuresti. Pelkästään inflaation muutoksesta seuraava
nimelliskoron muutos voi muuttaa reaalisia
korkomenoja lyhyellä aikavälillä huomattavasti. Nimelliskoron nousu inflaation nousun
vuoksi esimerkiksi viidestä kuuteen prosenttiin
nostaa korkomenoja välittömästi 20 %. Inflaation nousun välitön vaikutus nimellispalkkatasoon on kuitenkin nolla. Korkomenojen vaihtelu laskee sellaisten kotitalouksien hyvinvointia, jotka kohtaavat välillä sitovia luottorajoitteita.
Toisaalta nimelliskoroltaan kiinteätkään lainat eivät ole kotitalouden kannalta ongelmattomia. Kiinteään nimelliskorkoon liittyy ”varallisuusriski”; mikäli inflaatio odottamatta hidastuu pitkäksi aikaa, kiinteäkorkoisesta lainasta
tulee reaalisesti kalliimpi, koska nimellispalkat
nousevat asuntolainan korkoon nähden aikaisempaa hitaammin. Campbellin ja Coccon tulosten perusteella valinta kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen lainan välillä ei ole itsestään selvä,
vaan se riippuu kotitaloutta koskevista taustatekijöistä, esimerkiksi asuntovarallisuuden varallisuusosuudesta, ansiotuloriskistä ja riskiaversiosta. Riskien hallinnan näkökulmasta paras ratkaisu olisi reaalikoroltaan kiinteä asuntolaina. Niitä ei kuitenkaan ole juuri tarjolla
edes Yhdysvalloissa.
Campbellin ja Coccon (2003) tulokset ovat
mielenkiintoisia suomalaisen keskustelun kannalta kahdella tavalla. Ensinnäkin ne antavat
vain vähän, jos lainkaan, tukea sille toisinaan
esitetylle näkemykselle, että suomalaiset kotitaloudet eivät ymmärrä omaa parastaan, koska selkeä enemmistö valitsee vaihtuvakorkoi63

ARTIKKELEITA

K AK 1 / 2 0 0 6

sen asuntolainan. Toiseksi ne osoittavat, että
kotitalouksien on syytä kiinnittää huomiota
ehtoihin, joilla kiinteäkorkoisen lainan maksuaikataulua saa muuttaa. Esimerkiksi korkotason laskiessa kotitalouden kannattaisi pyrkiä
maksamaan vanha lainansa pois ja korvaamaan
se uudella, matalamman koron lainalla. Ilmeisesti asuntolainat ainakin Yhdysvalloissa eroavat huomattavasti sen suhteen, millä ehdoilla
kotitaloudet voivat näin tehdä. Mikäli laina on
maksettavissa suunniteltua nopeammin pois,
tämä optio näkyy mitä todennäköisimmin lainan korkomarginaalissa.

5 Johtopäätökset
Omistusasunto on luonteeltaan sekä kulutusettä varallisuushyödyke. Sen hankinta ja asuntolainan otto koskevat useimpia suomalaisia.
Erityisesti viime vuosina uusia asuntolainoja on
nostettu paljon. Samalla niiden keskimääräinen
koko (asuntolainamäärä henkeä ja/tai kotitaloutta kohden) on kasvanut nopeasti.
Olemme tässä kirjoituksessa ensinnäkin lyhyesti tarkastelleet, miltä asuntovelallisten tilanne näyttää yksilö- ja kotitalousaineistojen
valossa. Olemme osoittaneet, että erityisesti
niillä asuntovelallisilla, joilla on suuria asuntolainoja, suhteelliset lainanhoitomenot (eli lyhennyksien ja maksettujen korkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin) ovat korkeat. Tämä
viittaa siihen, että suuria lainoja ottaneilla ei
välttämättä ole ”joustovaraa” kovin paljoa jäljellä. Heidän lainanhoitomenonsa ovat suuret
suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ja samanaikaisesti laina-aikoja ovat venyttäneet juuri ne, joilla suhteelliset lainanhoitomenot ovat
korkeat. Vaikka yksinkertaisen tarkastelumme
perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, on mielenkiintoista ha64

vaita, että kotitalouksien rahahuolia ja maksuvaikeuksia selittävät (yksinkertaisessa regressiotarkastelussamme) juuri korkeat suhteelliset
lainanhoitomenot.
Olemme myös esitelleet taloustieteellistä
tutkimusta, jossa omistusasunnon hankintaa ja
asuntolainan ottoa tarkastellaan kotitalouksien
optimaalisen sijoituskäyttäytymisen näkökulmasta. Osoitimme ensinnäkin esimerkin avulla, että nykyinen asumisen verokohtelu on
yleensä neutraali sen suhteen, rahoittaako kotitalous asuntonsa asuntolainalla vai omilla
säästöillään. Toisaalta toimme kansainväliseen
kirjallisuuteen perustuen esille sen, että riskin
hallinnan näkökulmasta asuntovarallisuus vaikuttaa huomattavasti rahoitusvarallisuuden
optimaaliseen allokaatioon odotetun tuoton ja
riskin suhteen erilaisten sijoituskohteiden välillä. Omistusasunnon vuoksi monet kotitaloudet eivät pysty hajauttamaan kokonaisvarallisuuttaan tehokkaasti. Lisäksi vertailimme vaihtuvakorkoisia ja kiinteäkorkoisia asuntolainoja
ja osoitimme, että myös kiinteäkorkoisiin asuntolainoihin liittyy kotitalouden kannalta omat
riskinsä.
Olemme tässä kirjoituksessa parhaimmillaankin vasta raapaisseet monia kotitalouksien
näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä. Uutta kansainvälistä tutkimusta em. aiheista tehdään jatkuvasti ja empiiriset ja numeeriset tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet nopeasti. Koemmekin ongelmalliseksi sen, että kun omistusasunnon hankintapäätökseen ja asunnon hankinnan
rahoittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään
julkisessa keskustelussa, keskustelussa viitataan
hyvin harvoin uuteen tutkimustietoon. ”Ohjeita” kuluttajille antavat usein mm. asuntojen
välittäjät, konsultit ja sijoitusneuvojat ja asunnon ostajia ”neuvotaan” sanoma- ja aikakausilehtien palstoilla. Osalla näistä neuvojista on

Ari Hyytinen, Edvard Johansson ja Niku Määttänen

ilmeinen eturistiriita, koska he ovat tavalla tai
toisella markkinaosapuolia. Ja vaikka asunnonostajia neuvovien heterogeenisesta joukosta
löytyy toki asiantuntemustakin ja tahoja, joilla
ei ole eturistiriitaa, valitettavan usein neuvoja
taidetaan antaa ns. mutu-menetelmään nojautuen ja varsin hataraan tietoon perustuen.
Tämä johtunee ainakin osittain ko. aiheita käsittelevän suomalaisen tutkimuksen vähyydestä. Emme ole tietoisia kovinkaan monesta kotimaisesta tutkimuksesta, joissa modernia taloustieteellistä tutkimusta ja rahoitusteoriaa
soveltaen tarkasteltaisiin kotitalouksien asuntosäästämistä ja/tai -lainanottoa kotitalouden
näkökulmasta, asuntovarallisuuteen liittyviä
riskejä, asuntovarallisuuden vaikutusta kotitalouksien muuhun sijoituskäyttäytymiseen tai
kotitalouksien riskienhallintaa.23 Suomalaisten
kotitalouksien kannalta tällaisen tutkimustiedon puute on luonnollisesti harmillista, koska
omistusasumista ja sen rahoitusta koskeviin
päätöksiin sisältyy usein suurimmat riskit, mitä
monet suomalaiset elämänsä aikana ottavat ja
kohtaavat. "
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