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Tutkimuksia asuntohintojen
dynamiikasta*
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asuntojen hintakehitys on tärkeää monille eri
toimijoille. kotitalouksien sijoitusvarallisuu
desta omistusasunto tyypillisesti kattaa huo
mattavan osan. asuntovarallisuus on usein
tärkeässä roolissa myös suurten portfoliosijoit
tajien, kuten eläkerahastojen, sijoitussalkussa.
lisäksi asuntojen hintamuutoksilla voi olla
merkittäviä vaikutuksia rahoitussektorin, eri
tyisesti pankkien, toimintaan. asuntomarkki
nat ovat itse asiassa tärkeät koko kansantalou
den kehityksen kannalta. rahoitussektorin
ohella asuntojen hintakehityksellä on vaikutus
ta kotitalouksien kulutukseen ja rakentamisak
tiviteettiin. tämän seurauksena asuntomarkki
noiden heilahtelut saattavat voimistaa ja jois
sain tapauksissa jopa luoda kansantalouden
syklejä.

tuore havainnollistava esimerkki saadaan
Yhdysvalloista. asiantuntijoiden mukaan mer
kittävä osa usan viime vuosien talouskasvusta
on ollut asuntohintojen voimakkaan nousun

ansiota tavalla tai toisella. kun asuntojen hin
nat nyt näyttävät usassa kääntyneen ainakin
hetkellisesti laskuun, Yhdysvaltain talouden
haavoittuvuus on kasvanut entisestään merkit
tävästi.

asuntomarkkinoiden ilmeisestä merkittä
vyydestä huolimatta asuntohintojen dynamiik
kaa koskeva empiirinen tutkimus on ollut suo
messa ja muissakin maissa suhteellisen vähäistä.
Yleensä asuntomarkkinoita on lisäksi tutkittu
kuin yksi maa muodostaisi yhden yhtenäisen
asuntomarkkinaalueen. todellisuudessa suo
messakin on useita erillisiä alueellisia asunto
markkinoita. tämä johtuu pitkälti siitä, että
kahden maantieteellisesti kaukana toisistaan
sijaitsevan alueen välillä asunnot eivät ole subs
tituutteja toisilleen. asuntojen hintataso ja hin
takehitys saattavat siten poiketa huomattavas
tikin eri alueiden välillä suomen sisällä. asun
tomarkkinoiden aiheuttama talouden syklisyys
on omiaan olemaan sitä suurempi mitä voimak
kaampi on alueellisten asuntomarkkinoiden
välinen yhteisvaihelu.

kansantalouden näkökulmasta myös asun
tohintojen ja muiden varallisuushintojen yh
teyksillä on merkitystä. eri varallisuushintojen
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välinen yhteisvaihtelu heikentää sijoitussalkun
hajautusmahdollisuuksia. todennäköisesti vie
lä tärkeämpi seikka on se, että positiiviset linkit
rahoitusvarallisuuden ja asuntovarallisuuden
välillä ovat omiaan voimistamaan kokonaista
loudellisia syklejä. asuntovarallisuuden ja ra
hoitusvarallisuuden yhteyksien empiirinen
tutkimus on toistaiseksi kuitenkin ollut niuk
kaa.

Väitöskirjani tarkoituksena on tuoda uutta
empiiristä tietoa suomalaisilta markkinoilta
edellä esittämistäni teemoista. tavoitteena on
ensinnäkin tutkia asuntohintojen dynamiikkaa
pääkaupunkiseudulla sekä sitä, onko seudun
hintataso kestävällä pohjalla. toiseksi tarkoi
tuksena on analysoida alueellisten asuntomark
kinoiden välisiä yhteyksiä sekä asuntohintojen
yhteyksiä osakkeiden ja obligaatioiden hintojen
kanssa.

Yhteinen tulos kaikissa neljässä empiirises
sä artikkelissa on se, että asuntohintojen muu
tokset ovat hyvinkin ennustettavia ainakin suh
teellisen lyhyellä aikavälillä. empiiriset analyy
sit osoittavat, että asuntojen hintamuutoksia
voidaan ennustaa fundamenttitekijöiden, kuten
korkotason, tulotason ja alueen väestömäärän,
ohella alueen aikaisemmalla hintakehityksellä,
muiden alueiden aikaisemmalla hintakehityk
sellä sekä osakemarkkinoiden kehityksellä.

toinen yhteinen tekijä kaikissa neljässä es
seessä on aikasarjaekonometrian menetelmien
hyväksikäyttö. erityisesti yhteisintegroituvuus
analyysillä on keskeinen asema kaikissa artik
keleissa. Yhteisintegroituvuus tarkoittaa käy
tännössä sitä, että analyysissä mukana olevien
muuttujien välillä on pitkän aikavälin riippu
vuussuhde. Väitöskirjassani kiinnostuksen
kohteena on neljä eri tyyppistä pitkän aikavälin
relaatiota: pitkän aikavälin riippuvuussuhde 1)
eri osissa tiettyä metropolialuetta sijaitsevien

asuntomarkkinoiden välillä, 2) eri puolilla suo
mea sijaitsevien alueellisten asuntomarkkinoi
den välillä, 3) asuntohintojen ja muiden varal
lisuushintojen välillä sekä 4) asuntohintojen ja
asuntojen hintoihin keskeisesti vaikuttavien
fundamenttimuuttujien välillä.

Mahdollisten pitkän aikavälin riippuvuus
suhteiden tarkasteleminen ja huomioiminen on
tärkeää, sillä pitkän aikavälin dynamiikalla on
huomattavia seuraamuksia asuntohintojen en
nustamisen sekä sijoitusportfolion optimaalisen
allokaation kannalta. lisäksi pitkän aikavälin
dynamiikan analysointi helpottaa keskeisten
asuntohintojen kehitystä määräävien muuttu
jien identifiointia.

kuten kaikissa asuntohintojen dynamiikkaa
empiirisesti tarkastelevissa tutkimuksissa, myös
tässä tutkimuksessa on omat ongelmansa. en
sinnäkin analyyseissä käytettävissä aineistoissa
on puutteensa. tutkimusta varten on kuitenkin
pyritty keräämään mahdollisimman kattava ja
luotettava aineisto ja onkin perusteltua uskoa,
että tutkimuksessa käytetty aineisto on riittä
vän hyvää, jotta tutkimustulosten pohjalta voi
daan tehdä luotettavia johtopäätöksiä. toisek
si aikavälillä, jota tutkimus käsittelee, on tapah
tunut useita asuntomarkkinoiden toimintaan
vaikuttavia institutionaalisia muutoksia. erityi
sesti väitöskirjan johdantoluvussa on keskustel
tu näiden muutosten mahdollisista vaikutuksis
ta asuntomarkkinoihin. institutionaalisten
muutosten vaikutuksia on pyritty mahdolli
suuksien mukaan huomioimaan tehdyissä ana
lyyseissä.

ensimmäisen empiirisen esseen tarkoituk
sena on tutkia asuntohintojen dynamiikkaa ja
arvioida mahdollisen yliarvostuksen olemassa
oloa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla.
tutkimuksessa estimoidaan pitkän aikavälin
suhde, jossa mukana ovat reaalisten asuntohin
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tojen ohella reaalinen kokonaistulotaso, reaali
nen korkotaso sekä lainakanta suhteessa brut
tokansantuotteeseen. estimoitu suhde vaikut
taisi olevan kohtuullisen stabiili institutionaa
lisista muutoksista huolimatta.

kyseistä pitkän aikavälin relaatiota hyväksi
käyttäen estimoidaan virheenkorjaus ja vekto
rivirheenkorjausmalleja. tulokset ovat teorian
mukaisia ja osoittavat muun muuassa, että
asuntohintojen ja pankkien lainakannan välillä
on voimakas vuorovaikutus. analyysi antaa li
säksi ymmärtää, että asuntojen hinnat sopeutu
vat hitaasti kohden havaittua pitkän aikavälin
suhdetta. esseessä on tehty myös asuntojen
hintamuutosten ennustemalli, joka vaikuttaisi
toimivan suhteellisen hyvin.

niin kutsutun asuntomarkkinoiden eiar
bitraasiyhtälön ja ekonometrisen analyysin pe
rusteella pääkaupunkiseudun asuntomarkki
noilla ei ollut huomattavaa ylihinnoittelua vuo
den 2006 puolivälissä. Vaikuttaa selvältä, että
asuntojen hintataso ei perustunut ainakaan
huimiin hinnannousuodotuksiin.

koska asuntojen hintakehitys voi olla eri
laista eri osissa sinällään yhtenäistä kaupun
kialuetta, toisessa esseessä tutkitaan asuntohin
tojen yhteisvaihtelua pääkaupunkiseudun eri
osamarkkinoiden välillä. Vertailun vuoksi tar
kastellaan yhteisvaihtelua myös eri kaupunkien
välillä. analyysissä annetaan erityispaino port
folioimplikaatioiden tarkastelemiselle.

asuntomarkkinoiden yhteisvaihtelu oli
odotetusti selkeästi voimakkaampaa 1980–90
lukujen vaihteen suurien hintamuutosten ai
kaan, jolloin makrotason muuttujilla oli keskei
nen vaikutus asuntohintojen volatiliteettiin.
1990luvun puolivälin jälkeen sen sijaan alue
taloudellisilla muuttujilla on ollut suurempi
rooli asuntojen hintakehityksessä, ja yhteisvaih
telu alueellisten asuntomarkkinoiden välillä on

siten ollut jonkin verran heikompaa. Pitkällä
aikavälillä asuntosijoitussalkun maantieteelli
sen hajauttamisen tuomat hyödyt vaikuttaisivat
kuitenkin pieniltä niin pääkaupunkiseudun si
sällä kuin kaupunkien välilläkin. Yhteisinte
groituvuusanalyysin perusteella pitkän aikavä
lin suhteet pääkaupunkiseudun osamarkkinoi
den välillä ovat odotetusti voimakkaammat
kuin eri kaupunkien välillä. analyysi myös
osoittaa, että neljännestason korrelaatiokertoi
mien käyttäminen hajautusmahdollisuuksien
arvioimisessa antaa liian positiivisen kuvan to
dellisista asuntosijoitussalkun maantieteellisen
hajauttamisen hyödyistä.

kolmas artikkeli puolestaan tutkii asunto
hintojen muutosten levittäytymistä keskusalu
eilta, erityisesti pääkaupunkiseudulta, muille
alueille. aluksi pohditaan teoreettisesti syitä
sille, miksi hintamuutoksilla taloudellisissa kes
kuksissa voitaisiin ennustaa muutoksia ympä
röivillä alueilla. näitä syitä ovat rakenteelliset
erot ja taloudelliset yhteydet alueiden välillä
sekä informatiiviset tekijät. ekonometrisen
analyysin mukaan pääkaupunkiseudun asunto
hinnoissa tapahtuvilla muutoksilla voidaan en
nustaa asuntohintojen kehitystä muilla suomen
alueilla. Maakuntakeskusten hintakehityksen
pohjalta voidaan puolestaan ennakoida ympä
röivän maaseudun asuntohintojen muutoksia.
tulokset myös implikoivat sitä, että keskuskau
pungin asuntojen hintojen nousua voidaan hil
litä lisäämällä asuntojen tarjontaa ympäröivissä
kunnissa.

neljännen artikkelin tarkoituksena on tut
kia lyhyen ja pitkän aikavälin dynamiikka suo
malaisten asunto, osake ja obligaatiohintojen
välillä. aluksi keskustellaan siitä, miksi kyseis
ten hintojen välillä voidaan odottaa olevan dy
naamisia yhteyksiä. erityisesti painotetaan sitä
tosiasiaa, että samat makrotason muuttujat vai
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kuttavat näiden kaikkien varallisuushintojen
kehitykseen. teorian pohjalta voidaan olettaa,
että erityisesti asunto ja osakehintojen väliset
yhteydet ovat voimakkaita, eritoten pitkällä
aikavälillä.

Yhteisintegroituvuusanalyysin mukaan
asunto ja osakehintojen välisessä pitkän aika
välin suhteessa tapahtui rakennemuutos 1990
luvun alkupuolella. tulokset antavat ymmärtää,
että rakennemuutoksen syynä oli ennen kaik
kea kansainvälisten sijoittajien lisääntynyt vai
kutus suomalaisilla osakemarkkinoilla. kan
sainvälisten sijoittajien omistusosuus helsingin
pörssissä noteerattavien osakkeiden arvosta on
kasvanut huomattavasti vuoden 1992 jälkeen,
kun rajoitukset suomalaisten osakkeiden kan
sainvälisestä omistuksesta poistettiin vuoden
1993 alussa.

teorian ja aikaisempien tutkimustulosten
mukaisesti, ennen rakennemuutosta osakehin
tojen muutokset selvästi ennakoivat asuntohin

tojen muutoksia lyhyelläkin aikavälillä. Vuoden
1993 jälkeen sen sijaan osakemarkkinoilla näyt
täisi olevan ennustevoimaa asuntohintojen suh
teen vain pitkän aikavälin relaation kautta.
Voimakkaiden asunto ja osakemarkkinoiden
välisten dynaamisten yhteyksien takia osakesal
kun lisääminen hyvin hajautettuun asuntosijoi
tussalkkuun näyttäisi tuovan pitkällä aikavälil
lä vain pieniä hyötyjä riskien hajauttamisen
suhteen. obligaatioiden tuomat hajautusmah
dollisuudet sen sijaan ovat merkittävästi pa
remmat.

Väitöskirjani neljässä empiirisessä tutki
muspaperissa analysoidaan asuntohintojen dy
namiikkaa useasta eri näkökulmasta. on kui
tenkin selvää, että suuri määrä kysymyksiä jäi
vielä tarkasteltavaksi tulevissa tutkimuksissa.
itse asiassa väitöskirjan tulokset herättävät joi
tain uusia kysymyksiä, joihin ei vielä vastausta
saatu. 




