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1 JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään vaikuttavatko luoton hakijan, eli 

kuluttajan laadulliset ja demografiset tekijät luoton hintaan. Tutkimusongelmaa 

pohditaan tarkastelemalla aikaisempia tutkimuksia ja teorioita aiheeseen liittyen. Luoton 

hinnoitteluun vaikuttavia asioita ja sitä miten nuo seikat vaikuttavat hinnoitteluun 

tarkastellaan pohjautuen aiheen kirjallisuuteen ja tehtyihin empiirisiin tutkimuksiin ja 

teoreettista mallia jonka avulla mainitut hintavaikutukset voitaisiin paljastaa 

tarkastellaan yksityiskohtaisesti. 

 

Sekä luotottaja, että kuluttaja pyrkivät luottoneuvottelutilanteessa mahdollisimman 

edulliseen sopimukseen omalta kannaltaan maksimoiden omaa hyötyään. Kuluttajan 

näkökulmasta tämä tarkoittaa optimaalista lainan määrää ja mahdollisimman edullista 

hintaa luotolle. Luotottajan näkökulmasta hyöty tulee maksimoitua siten, että luotto 

saadaan myönnettyä mahdollisimman riskittömälle luoton hakijalle mahdollisimman 

edullisin ehdoin, eli mahdollisimman tuottavin hinnoin. 

 

Kuluttajan demografisilla ominaisuuksilla viitataan esimerkiksi kuluttajan ikään, 

sukupuoleen, kieleen ja siihen missä luotto on myönnetty. Laadullisilla tekijöillä 

viitataan esimerkiksi siihen onko luotolle vakuutta vai onko luotto vakuudeton, onko 

kuluttaja ollut jo valmiiksi yrityksen asiakas, minkälaiset tulot kuluttajalla on ja kuinka 

ison osan tuloistaan kuluttaja käyttää luottojen hoitamiseen. Luoton hinta koostuu 

neuvotellusta järjestelypalkkiosta ja korkomarginaalista luotolle, viitekorosta sekä 

kuukausittaisista maksukuluista. Luoton hinnoitteluun vaikuttaa kuluttajan 

taksinmaksukykyyn kohdistuvan riskin, eli kääntäen kuluttajan ominaisuuksista 

kumpuavan laadukkuuden lisäksi luotottajan kulurakenne, luottomarkkinoilla vallitseva 

kilpailu ja luottoneuvottelujen osapuolten neuvotteluvoima.  

 

Tutkielmassa pohditaan sitä olisiko hedonisten hintojen menetelmä sovelias teoria 

luoton hinnoittelun tarkasteluun. Hedonisten hintojen menetelmällä pyritään muun 

muassa paljastamaan tuotteiden ominaisuuksien arvoja, silloin kun nämä arvot eli hinnat 

eivät ole suoraan havaittavissa. Ominaisuuksien arvot, jotka tuottavat kuluttajalle 

hyötyä, saadaan paljastettua kun saatavilla on tarpeeksi yksityiskohtaista aineistoa 

tuotteiden suoraan havaittavista olevista hinnoista ja tuotteen ominaisuuksien määristä, 
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laaduista tai tasoista. Hedonisten hintojen menetelmä vaatii toimiakseen erinäisiä 

oletuksia koskien tuotteita. Hedonisten hintojen menetelmän avulla saadaan laskettua 

hedoninen hintafunktio jollekin tuotteelle tai sen ominaisuudelle, kun tarkastelu 

kohdistuu tiettyyn markkinaan tai markkina-alueeseen ja kun tarkastellut tuotteet ovat 

sopivalla tavalla heterogeenisiä. 

 

Hedonisten hintojen menetelmän teoria ja sen soveltaminen luoton hinnoittelun 

tutkimiseen muodostaa suurimman yksittäisen asiakokonaisuuden tässä pro gradu -

tutkielmassa. Tämän tutkielman luvussa kaksi käydään läpi luotonantoon vaikuttavia 

tekijöitä luotottajan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mistä asioista luoton hinta 

muodostuu ja mitkä voimat luoton hinnan muodostumiseen vaikuttavat. Luvussa kolme 

esitellään hedonisten hintojen menetelmän teoria. Tämän lisäksi käydään läpi ongelmia 

ja haasteita jotka liittyvät hedonisten hintojen menetelmän käyttämiseen. Luvussa 

kolme esitellään myös muutamia hedonisten hintojen menetelmän sovelluskohteita. 

Luvussa neljä tarkastellaan miten hedonisten hintojen menetelmää on sovitettu 

luottomarkkinoiden kontekstiin. Luvussa viisi tehdään tutkielmasta yhteenveto ja 

pohditaan minkälainen empiirinen tutkimus hedonisten hintojen menetelmän avulla olisi 

mahdollista tehdä kulutusluottojen hinnan muodostumisesta. 
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2 LUOTONANTO JA HINNOITTELU 

 

2.1 Luotonantoon vaikuttavat tekijät 

 

Luottolaitoksia kuten pankkeja ja niiden toimintaa säädellään. Sääntelyssä keskeisen 

osan muodostaa vaade vakavaraisuudesta. Euroopan unionin alueella 

vakavaraisuussäännöksiä on yhdenmukaistettu ns. Baselin pankkivalvontakomitean 

suositusten mukaisesti. Vakavaraisuusvaatimus pankeille EU:n alueella on, että 

vähintään 8% pankin riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja taseen ulkopuolisten 

sitoumusten yhteismäärästä on oltava omaa pääomaa. Oma pääoma jaetaan vielä 

ensisijaisiin ja toissijaisiin omiin varoihin. Ensisijaisiin omiin varoihin lasketaan muun 

muassa oma osakepääoma, peruspääoma, vapaan oman pääoman rahastot sekä yleinen 

tappiovaraus. Pankit eivät siis voi antaa luottoa rajattomasti ellei vakavaraisuuden 

vaatimus täyty. (Kontkanen 2009, 29–31.) 

 

Luotonantoon vaikuttaa tietenkin myös pankin kulurakenne. Nimenomaan läheisesti 

kytköksissä luoton hinnoitteluun ovat pankin varainhankinnan kustannukset ja 

saatavuus. Juoksevien ja kiinteiden kulujen, esimerkiksi palkkojen ja 

toimitilakustannusten lisäksi luotonantoon vaikuttaa pankin talletusrahasta maksama 

hinta sekä pankkijärjestelmän sisäisen lainarahan hinta ja saatavuus. Varanhankinnan 

kustannukset yhdessä toiminnan ylläpitämisen kustannuksiin asettavat rajoitukset 

hinnalle, millä pankki voi kannattavasti tarjota luottoja kuluttajille ja yrityksille. 

(Freixas & Rochet 1997, 54-67.) 

 

Luotonantamiseen sisältyy aina riski, siitä että luottoa ei makseta takaisin ollenkaan tai 

ettei sitä makseta takaisin määrätyssä ajassa. Tästä syystä luotonantaja vaatii luoton 

hakijalta tarpeelliseksi katsomansa luottokelpoisuuden eli takaisinmaksukyvyn ja 

vakuudet. Luotonantajaa kiinnostaa luotonhakijan varallisuus ja maksukyky, 

mahdollinen vakuus sekä luotonhakijan ominaispiirteet, eli esimerkiksi kuinka 

luotettava henkilö luotonhakija vaikuttaa olevan. Luoton vakuutena voi olla esimerkiksi 

luotolla ostettava kohde tai jokin luotonhakijan jo omistama vakuus. Eri vakuuksia 

arvostetaan eri tavalla; esimerkiksi omistusasunnon vakuusarvo on pääasiassa 70–75 % 

sen arvosta, mutta talletus luottoa myöntävässä pankissa on vakuusarvoltaan 100 %. 

Takaisinmaksukykyyn vaikuttavat hakijan tulot ja varallisuus, muut velat ja 
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maksukäyttäytyminen. Luotonantaja laskee muiden muassa näiden muuttujien avulla 

hakijan luottoluokituksen. Luottoluokituksen perusteella laina joko myönnetään tai 

evätään. Yksityiskohdat luottoluokittelussa käytetyistä menetelmistä kuuluvat 

yrityssalaisuuden piiriin. (Kontkanen 2009, 149–152.) 

 

Luotonhakijan luottoluokitus määritellään pisteyttämällä (credit scoring) luotonhakija. 

Pisteytyksellä pyritään ensisijaisesti vähentämään luotottamiseen liittyvää riskiä, eli 

pisteytyksen avulla voidaan eritellä korkean ja matalan riskin omaavia luotonhakijoita ja 

täten estämään todennäköisesti luottotappioon päättyvien luottosopimusten tekeminen. 

Luotonhakijan pisteytys voidaan määritellä tarkoittamaan sitä kuinka todennäköistä on, 

että luottoa ei makseta takaisin (Spader 2010). Koska luotonantajan ja luotonhakijan 

välinen kanssakäyminen sisältää epäsymmetristä tietoa, on pisteyttäminen ja siinä 

onnistuminen luotonantajan näkökulmasta erittäin tärkeää. (Kocenda & Vojtek 2011, 

Spader 2010.) 

 

Esimerkkinä luotonannon rajoituksista voidaan käyttää Finanssivalvonnan ohjeistusta 

asuntoluottojen osalta. Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan asuntolainaa ei pankin, 

ilman vakavaa harkintaa ja neuvottelua, tulisi myöntää jos rahoitusaste on yli 90%. 

Rahoitusaste saadaan kun jaetaan luoton määrä ostettavan asunnon arvolla. Jos vielä 

luotonhakijan maksukyky on heikko, ei lainaa tulisi myöntää. Heikko maksukyky tulee 

kysymykseen silloin kun luotonhoitomenoihin kuluu kuukaudessa yli 40% hakijan 

nettoansioista stressatulla eli 6% kokonaiskorolla laskettuna. (Finanssivalvonta 2011.) 

 

Luotonantoa siis rajoittavat pankkeja kohtaavat vakavaraisuuden vaatimukset, pankin 

toiminnan ylläpitämisen kulut, varainhankinnan kulut ja luottoriski. Luotonottajaan 

liittyen luotonantoa rajoittavat lainan hakijan ominaisuudet, omat tulot, varallisuus ja 

vakuudet, maksamattomat velat, lainan maturiteetti tai liian korkea kokonaiskorko. 

 

 

2.2 Luoton hinnoittelu, riskiin perustuva hinnoittelu ja pisteyttäminen 

 

Luoton hinnoitteluun kuten minkä tahansa tuotteen tai palvelun hinnoitteluun 

vaikuttavat yritykselle koituvat kustannukset tuotteen tai palvelun tuottamisesta. 

Finanssialan yritykselle, kuten pankille erityisesti varanhankinnasta koituvat 
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kustannukset vaikuttavat vääjäämättä eri tuotteiden, kuten luottojen hinnoitteluun. 

Monti-Kleinin pankkialan kilpailua kuvastavan mallin mukaan finanssialan yritys 

tuottaa voittoa luotottamis- ja talletus-toiminnasta sen verran kun näistä toiminnoista 

saadaan voittoa kun niistä vähennetään pankkialan sisäisen laina- ja talletusrahan 

kustannukset. Tästä vähennetään vielä finanssialan yrityksen toiminnan ylläpitämisestä 

aiheutuvat kustannukset, niin saadaan finanssialan yrityksen nettovoitto. Yksittäisen 

luoton tapauksessa nettovoitto pankille on luoton koron ja palkkioiden rahamäärän 

erotus yksittäiseen luottoon liitetyistä kustannuksista. (Freixas & Rochet 1997, 54-67.) 

 

Luoton hinnoitteluun kuten monen muun tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa markkinoilla 

käytävä kilpailu asiakkaista. Asiakkaasta saatava voitto ei yksistään tule luoton 

hinnasta, vaan  asiakkaan talletukset ja muut tarjotut pankin palvelut, kuten erilaiset 

vakuutukset tuottavat pankeille voittoa. Luottomarkkinoihin liittyen kilpailu asiakkaista 

saattaa näkyä luottojen aggressiivisena hinnoitteluna. Esimerkkinä mainittakoon, että 

Suomessa viimeisintä taantumaa edeltävinä kahtena vuotena 2006-2007 asuntolainojen 

marginaalit olivat epätavallisen halpoja. Finanssivalvonnan, entisen 

Rahoitustarkastuksen tiedotteista vuosilta 2006-2011 käy ilmi, että finanssivalvonnassa 

oltiin huolestuneita asuntolainojen hintojen epäterveellisen kilpailun vaikutuksista 

pankkien riskinhallintaan. Asuntolainojen marginaalit olivat halvimmillaan noin 0,3 

prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä, vaikka pankit eivät sitä suoraan ilmoitakaan, näyttäisi 

asuntolainan marginaali olevan noin 1,5 prosenttiyksikön luokkaa (Kauppalehti 2012, 

Finanssivalvonta 2012.) 

 

Kustannukset ja kilpailu luottomarkkinoilla eivät kuitenkaan selitä täysin luoton hintaa, 

kuten eivät kustannukset ja kilpailu selitä yleensäkään kaikilta osin eri tuotteiden 

hintoja. Erityisesti luottotoiminnan riskisyyden ominaispiirteestä johtuen on 

mahdollista, että finanssialan yritys hinnoittelee luottojaan pohjaten osan hinnasta 

luoton takaisinmaksun todennäköisyyteen liittyvään riskiin. Tällä riskiin pohjautuvalla 

hinnoittelulla luottomarkkinoilla tarkoitetaan sitä, että luoton hinnoittelu perustuu 

luotonhakijasta kumpuavaan riskiin siitä, ettei luotonhakija pysty maksamaan luottoa 

takaisin tai ajautuu ongelmiin luotonmaksussa. Riskiin pohjautuva hinnoittelu on 

käytäntö luonnollisesti vakuutustoiminnassa. Todennäköisyys, että vakuutuksenottajalle 

sattuu vahinko vakuutuksen kohteena olevan asian kanssa vaikuttaa vakuutuksen 

hintaan. Siksi esimerkiksi miehet maksavat kalliimpaa hintaa tapaturmavakuutuksistaan 
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kuin nuoret naiset. Historia on yksinkertaisesti osoittanut, että miehet telovat itseään 

todennäköisemmin kuin naiset, eli miehiin liittyy tässä asiassa korkeampi riski. 

(Edelberg 2006, Getter 2006.) 

 

Riskiin pohjautuvaa luoton hinnoittelua tai tarkemmin sanottuna riskiin pohjautuvan 

hinnoittelun olemassaoloa on tutkittu esimerkiksi Getterin (2006) toimesta. 

Tutkimuksessa havaitaan, että takaisinmaksukykyyn liittyvään riskiin pohjautuvaa 

hinnoittelua tapahtuu sekä kulutusluottojen (uudet ja vanhat autot sekä luottokortit) että 

asuntolainojen osalla. Aineisto on tutkimuksessa kerätty yhdysvaltalaisten kuluttajien 

vastauksista Survey of Consumer Finances–kyselyyn vuosina 1998 ja 2001. Riskin 

mittarina tutkimuksessa toimii muuttuja siitä onko kuluttaja kysymyksiin nähden 

edellisenä vuonna maksanut jotain luottoaan yli 30 tai yli 60 päivää myöhässä. Tällä 

havaittiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus luoton hinnoitteluun. Myös 

luotonhakijan varallisuudella tai sen puutteella havaittiin olevan tilastollisesti 

merkitsevä vaikutus asuntolainojen osalla, muttei kulutusluottojen osalla. (Getter 2006.) 

 

Getterin (2006) tutkimuksesta käy myös ilmi, että luotonhakijan muilla riskiin 

kytköksissä olevilla ominaisuuksilla on vaikutusta luoton saantiin. Survey of Consumer 

Finances–kysely sisältää tietoa siitä, onko kuluttajien lainahakemukset evätty 

kyselyperiodilla ja mistä syystä. Syyt lainahakemuksen hylkäämiselle olivat 

aikaisemmat luotonmaksuongelmat, luottohistorian puuttuminen, jo otettujen velkojen 

koko ja tulot. Joillekin kuluttajille ei siis myönnetty luottoa, koska nykyisten luottojen 

suhde tuloihin oli liian korkea tai luottohistoriaa ei ollut (kuluttaja haki ensimmäistä 

luottoaan) tai siitä ei ollut pankilla tarpeeksi tietoa (kuluttaja haki luottoa toisesta 

pankista). Kaikki listatut syyt ovat pankin näkökulmasta omiaan lisäämään 

luotonhakijaan liittyvää riskiä. Jos siis luottohakemuksia evätään näillä riskiperusteilla, 

voisi myös olettaa, että samaiset perusteet vaikuttaisivat luoton hintaan mikäli luotto 

kuluttajalle myönnetään. Getterin (2006) tutkimuksessa kuukausittaisten 

luottokustannusten suhde kuukausituloihin ei tuota tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

minkään luottojen hinnoitteluun. Kaikkien luottojen osalta suhdeluvun suhde luoton 

hintaan on kuitenkin positiivinen, eli mahdollisesti on niin, että mitä enemmän tuloista 

kuluu luottojen hoitamiseen, sitä kalliimmaksi uusi luotto tulee. (Getter 2006.)  
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Takaisinmaksukykyyn liittyvän riskin vaikutusta yksityisten kuluttajien luottojen 

hinnoitteluun on tutkittu myös Edelbergin (2006) toimesta. Aineisto on kerätty 

samaisesta Survey of Consumer Finances–kyselystä kuin Getterin (2006) aineisto, 

mutta vuosilta 1993 ja 1998. Tutkimuksesta käy ilmi, että kuluttajat joihin liittyy 

korkeampi takaisinmaksukyvyn riski, maksavat korkeamman hinnan luotoistaan. 

Edelberg käyttää riskin mittarina todennäköisyyttä henkilökohtaiseen tai 

kotitalouskohtaiseen konkurssiin. Tämä konkurssin todennäköisyyttä osoittava muuttuja 

on laskettu käyttäen selittävinä muuttujina tulo ja luottotietoja, mutta myös 

demografisia muuttujia kuten, ikää, rotua ja koulutusta. Samansuuntaisen tutkimuksen 

ovat tehneet Magri ja Pico (2011) italialaisten kuluttajien asuntolainojen osalta. Tutkijat 

estimoivat ensin luoton maksuhäiriön todennäköisyyttä kuvaavan muuttujan käyttäen 

selittävinä muuttujina demografisia ja kuluttajien tuloja ja varallisuustilannetta kuvaavia 

muuttujia. Tilastollisesti merkitsevästi maksuhäiriön todennäköisyyteen vaikuttivat 

tutkimuksessa kuluttajan koulutustaso, työllisyystilanne,  terveydentila, se oliko 

kuluttaja maahanmuuttaja, tulot ja asumiskustannukset. Työttömyys, koulutuksen puute, 

maahanmuuttajatausta, huono terveys, tulojen niukkuus ja asumiskustannusten 

kohoaminen kaikki lisäsivät luoton maksuhäiriön todennäköisyyttä tilastollisesti 

merkitsevästi. Tämä saatu muuttuja vaikutti asuntolainojen hinnoitteluun tilastollisesti 

merkitsevästi siten, että kuluttajat joihin liittyi korkeampi luoton 

takaisinmaksamattomuuden riski, maksoivat asuntolainastaan pääsääntöisesti enemmän, 

kuin matalan riskin omaavat kuluttajat. (Edelberg 2006, Magri & Pico 2011.) 

 

Pankit analysoivat luotonhakijoita pisteyttämällä heitä. Pisteyttämisen (credit scoring) 

avulla pankki pystyy kategorisoimaan luotonhakijat sen mukaan, kuinka paljon 

luotonhakijaan liittyy maksuhäiriön riskiä. Pisteyttämisen tuottamalla luotonhakijan 

pisteytysarvolla on tarkoitus auttaa pankkia tekemään päätös siitä annetaanko 

luotonhakijalle luottoa vaiko ei. Samalla pisteytys auttaa myös pankkia tekemään 

päätöksen siitä, kuinka paljon luottoa tietylle asiakkaalle voidaan myöntää. 

Demografiset tekijät eivät ole mukana luotonhakijoiden pisteytyksessä. Yhdysvalloissa 

laki kieltää perustamasta luotonmyöntämispäätöstä muun muassa ikään, rotuun tai 

sukupuoleen. Pisteytys kuitenkin saattaa perustua aivan kaikkeen muuhun tietoon mitä 

pankin on mahdollista asiakkaastaan saada. Varmuudella luotonhakijan pisteytykseen 

vaikuttaa maksuhistoria, esimerkiksi luoton maksuhistoria mutta myös tilien 

käyttöhistoria, velat, historiatietojen saatavuus (kuinka pitkä luottohistoria on ajassa) ja 
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aikaisempiin luottoihin liittyvät muut aspektit kuten luottomuodot. Lisäksi kaikki 

julkinen tieto joka liittyy maksukäyttäytymiseen (maksuhäiriömerkinnät) vaikuttavat 

luotonhakijan pisteytykseen. Pisteyttämisen tarkat tilastolliset menetelmät ovat 

pankkien varjelemia salaisuuksia, mutta aiheeseen liittyvää tutkimusta on viimeisen 

kolmenkymmenen vuoden aikana kertynyt runsaasti. Tilastollisia menetelmiä on monia 

millä pisteytys saadaan muodostettua. Menetelmiä joita on käytetty pisteyttämiseen ovat 

ainakin regressioanalyysi (lineaarinen ja epälineaarinen), probit-mallit ja erilaiset 

matemaattisen ohjelmoinnin tavat. (Hand & Henley 1997.)  

 

Luotonhakijan pisteytyksen vaikutusta luoton takaisinmaksukykyyn ja luoton hintaan 

on tutkittu Spaderin (2010) toimesta. Spader mallintaa luotonhakijan pisteytyksen 

vaikutusta siihen kategorisoidaanko luotonhakija korkean riskin ja siten korkean hinnan 

luotonhakijoihin vai matalan riskin omaaviin luotonhakijoihin. Spader havaitsee, että 

luoton takaisinmaksun todennäköisyyttä kuvaavalla pisteytyksellä on merkitystä luoton 

hinnoitteluun, mutta toisaalta korkean riskin, ja siis korkean hinnan, luotonhakijoiden 

kohdalla itse luoton hinnalla näyttää olevan vaikutusta luoton takaisinmaksun 

todennäköisyyteen siten, että korkeamman hinnan maksavat luotolliset eivät onnistu 

maksamaan luottoa takaisin juuri siitä syystä, että luoton hinta oli korkea. Riskiin 

pohjautuvalla hinnoittelulla saattaa olla siis maksuhäiriöitä ruokkiva vaikutus. (Spader 

2010.) 

 

Jos tehdään raaka yksinkertaistus ja oletus yhden kulutusluoton osalta luoton 

hinnoitteluun liittyen, voisi luoton kustannusten, siitä saatavan voiton ja hinnoittelun 

kuva olla seuraavanlainen. Tämän hypoteettisen kulutusluoton hinta koostuu 

viitekorosta, pankin marginaalista, järjestelypalkkiosta ja kuukausittaisista kiinteistä 

ilmoituskuluista. Jos pankin varainhankinnan kustannus vastaa täysin viitekorkoa eli 

viitekoron avulla peritty hinta vastaa täysin esimerkiksi talletusrahasta maksettavaa 

hintaa ja jos järjestelypalkkion ja kuukausittaisten ilmoituskulujen avulla perittävä hinta 

vastaa täysin pankkitoiminnan ylläpitämisen kuluja (palkat, toimitilat, tulostepaperi), on 

lainan marginaalin avulla saatava hinta luotosta yhtä kuin pankin voitto kyseisen 

kulutusluoton kohdalla. Silloin pankin marginaali antaa kuvaa siitä mikä on pankin 

tavoittelema voitto yksittäisen luoton kohdalla ottaen huomioon luottomarkkinoilla 

vallitsevan kilpailun sekä antaa kuvaa siitä mikä on luotonhakijaan liittyvän 

takaisinmaksukyvyn eli riskin hinta tämän pankin näkökulmasta. Tämä luotonhakijaan 
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kohdistuva riski perustuu luoton pisteytyksen muodostaviin asioihin jotka määrittelevät 

asiakkaan maksuhäiriön todennäköisyyden.  

 

 

2.3 Hintasyrjintä, tinkiminen, kilpailuttaminen ja neuvotteluvoima 

 

Hinnan muodostumiseen voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Voi olla niin, että myyjä 

harjoittaa systemaattista hintasyrjintää joidenkin demografisten ryhmien osalla. Getterin 

(2006) tutkimuksessa havaittiin, että rotuvähemmistöön kuuluvat yhdysvaltalaiset 

maksavat tilastollisesti merkitsevästi korkeamman hinnan autolainoistaan kuin 

enemmistön edustajat. Toisaalta samassa tutkimuksessa korkeamman koulutuksen 

omaavat luotonhakijat kokivat positiivista hintasyrjintää. (Getter 2006.) 

 

Elliehausen ja Lawrence (1990) hyödyntävät hedonisten hintojen menetelmää 

hintasyrjinnän tutkimisessa luottohintaneuvottelujen kontekstissa. Aineisto joka sisältää 

tietoa luoton ehdoista ja luotonhakijoiden ominaisuuksista on kerätty Texasilaisten 

pankkien myöntämistä luotoista. Tutkimuksessa havaittiin, että sillä onko luotonhakija 

naimisissa vai naimaton, oli vaikutusta luoton hintaan. Sukupuolella havaittiin myös 

olevan vaikutusta luoton hinnoitteluun. Tutkijat tulkitsevat näiden demografisten 

muuttujien hinnan selityskyvyt hintasyrjinnäksi, koska tämänlaisten demografisten 

kuluttajan ominaisuuksien ei oikeastaan pitäisi luoton hinnoitteluun vaikuttaa.  

(Elliehausen & Lawrence 1990.) 

 

Listin (2004) tutkimuksessa hintasyrjinnästä havaittiin, että yhdysvaltalaiset naiset, 

etniseen vähemmistöön kuuluvat ja iältään vanhemmat ihmiset saavat tilastollisesti 

merkitsevästi huonompia hintatarjouksia myyjiltä kuin loput kuluttajat. Tähän tulemaan 

päästiin kokeellisen analyysin avulla jossa kaikki kuluttajat tinkasivat 

keräilykorttimessuilla identtisen keräilykortin hinnasta eri myyjien kanssa. (List 2004.) 

 

Hintasyrjinnän lisäksi hintaneuvottelussa on mukana myös muita mahdollisia hintaan 

vaikuttavia voimia. Kilpailuttamisella on havaittu olevan kuluttajan kannalta 

myönteinen vaikutus luottojen hintoihin (Getter 2006). Samassa tutkimuksessa 

havaittiin, että lähellekään kaikki kuluttajat eivät toimi rationaalisen kuluttajan 

käyttäytymisen viittaamalla tavalla. Hintaneuvottelun yhteydessä rationaalinen 
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kuluttajan käyttäytyminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja pyrkii saavuttamaan 

mahdollisimman edullisen hinnan. Luotonhakijoista vain noin joka viides oli 

kilpailuttanut lainatarjouksensa. Nämä kuluttajat, jotka kilpailuttivat lainatarjouksia, 

käyttivät myös onnistuneesti neuvotteluvoimaansa ja saivat pääsääntöisesti luottonsa 

edullisempaan hintaan. Tutkimuksen avulla voidaankin havaita, että suuri joukko 

kuluttajia toimii irrationaalisesti hintaneuvottelutilanteessa. Samalla havaitaan kuitenkin 

myös se, että kilpailuttaminen eli tinkiminen luottomarkkinoillakin saattaa tuottaa 

alennuksen luoton hinnassa. (Getter 2006.) 

 

Listin (2004) tutkimuksessa havaittiin hintasyrjintää koskevien tulosten lisäksi myös se, 

että kaikkein todennäköisimmin korkeampaan hintaan päädytään kaikkein 

kokeneimpien myyjien kanssa tingatessa. Tämä tulos voidaan tulkita siten, että 

kokemus kaupankäynnistä ja tinkaamisesta saattaa antaa tässä tapauksessa myyjälle 

parempaa neuvotteluvoimaa kuin kokemattomammalle myyjälle. Neuvottelutaidot siis 

vaikuttavat neuvottelujen tuloksena saatavaan hintaan. (List 2004.) 

 

Jos tuote jonka hinnan muodostumisesta ollaan kiinnostuneita on sellainen, että hinnasta 

voidaan kaupankäynnin yhteydessä keskustella, on mahdollista, jopa todennäköistä, että 

tuotteen ominaisuuksilla ei pystytä selittämään kaikkea mistä tuotteen hinta muodostuu. 

Juuri tähän pyrkii hedonisten hintojen menetelmä, eli selittämään tuotteen hintaa sen 

ominaisuuksille paljastuvilla arvoilla. Hedonisten hintojen menetelmään liittyen, ehkä 

tärkein teos on Rosenin (1974) tutkimus jossa hedonisten hintojen menetelmä teoria 

esitellään ja jota on hedonisten hintojen tutkimuksissa käytetty ja kehitetty erilaisten 

tuotteiden kohdalla teoksen julkaisusta lähtien. Harding, Rosenthal ja Sirmans (2003) 

muokkaavat hedonisten hintojen hyvin perusteltua teoriaa tutkimuksessaan siten, että 

tuovat hedonisen hintafunktion muodostamiseen mukaan neuvotteluosapuolten 

ominaisuuksia joista saattaisi kummuta jommankumman osapuolen kohdalla 

neuvotteluvoimaa. Tutkimuksen kohteena ovat asuntomarkkinat Yhdysvalloissa ja 

aineisto on kerätty American Housing Survey-kyselystä vuosilta 1985, 1989, 1991 ja 

1993 joka sisältää tarkkaa aineistoa  noin 50 000 asunnon osalta asuntojen 

ominaisuuksista ja asuntojen entisten ja nykyisten omistajien demografisista ja tuloja 

koskevista ominaisuuksista. Estimoitava hedoninen regressioyhtälö, jossa selitettävänä 

muuttujana toimii asunnon hinnan luonnollinen logaritmi sisältää selittävinä muuttujina 

asuntojen ominaisuuksien lisäksi eroavaisuudet edellisen ja nykyisen asunnon omistajan 
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demografisissa ja tuloja koskevissa muuttujissa. Jos nämä eroavaisuudet selittävät 

jollakin tavalla asuntojen hintoja, voidaan ne tulkita sitten joko myyjän tai ostajan 

neuvotteluvoimaksi. Tutkimuksessa havaitaan, että tuloilla ja sukupuolella saattaa olla 

vaikutusta neuvotteluvoimaan. (Harding, Rosenthal & Sirmans 2003.) 

 

Luoton hinta ei ole kovin yksiselitteinen asia, eikä mitään yleisesti pätevää tarkkaa 

listausta ole mahdollista antaa, mitkä asiat hinnan muodostavat. Hintaan kuitenkin 

vaikuttaa varmuudella pankin varainhankinnan kustannukset ja toiminnan ylläpitämisen 

kustannukset. Nämä kustannukset määrittelevät voittoa tavoittelevalle 

rahoituslaitokselle alimman hinnan millä se voi  luottoja myöntää. Kilpailu, kilpailun 

puute ja kilpailuttaminen vaikuttavat hintaan. Myös riskiin perustuvasta hinnoittelusta 

luottomarkkinoilla on olemassa näyttöä. Luotonhakijaan kohdistuva riski siitä, että 

luoton takaisinmaksussa tulee ongelmia kumpuaa luotonhakijan taloudellisesta 

tilanteesta, siitä miten luottojaan on aikaisemmin hoitanut ja siitä, onko 

luotonmyöntäjällä tarpeeksi tietoa luotonhakijasta laadukkaana luotonhoitajana. 

Mahdollisesti luoton hinnoitteluun, mikäli luoton hinta on neuvoteltavissa, vaikuttaa 

kokonaisarvio luoton hakijasta mukaan lukien kuluttajan demografiset ominaisuudet. 

Jos luoton hinta on neuvoteltavissa, hintaan saattaa myös vaikuttaa 

neuvottelukumppaneiden neuvotteluvoima, esimerkiksi kokemus 

hintaneuvottelutilanteissa toimimisesta. Luoton hinta, kuten muidenkin hyödykkeiden 

hinnat, määräytyy markkinoilla siten, että kun tuottajan tavoittelema voitto ja ostajan 

tavoittelema hyöty kohtaavat on luoton hinta silloin oikea. 
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3 HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ 

 

3.1 Hedonisten hintojen menetelmä ja sen teoreettinen tausta  

 

Hedonisten hintojen menetelmän avulla pyritään selvittämään tuotteen hintaan 

vaikuttavien ominaisuuksien arvot. Näillä ominaisuuksilla ei ole suoraan havaittavissa 

olevaa hintaa, vaan arvostus täytyy tehdä epäsuorasti tuotteen havaittavissa olevan 

hinnan kautta. Hedonisten hintojen menetelmä luetaan mukaan paljastettujen 

preferenssien menetelmiin joihin myös matkakustannusmenetelmä lukeutuu. Paljastetun 

preferenssin menetelmät siis nimensä mukaisesti pyrkivät paljastamaan markkinoihin ja 

hintoihin vaikuttavat tekijät, erityisesti kuluttajien mieltymykset epäsuorasti. (Garrod & 

Willis 1999.) 

 

Termiä "hedoninen" on tiettävästi käytetty ensimmäisen kerran taloustieteellisessä 

kirjallisuudessa vuonna 1939. Tällöin Court (1939) tutki tiettyjen muuttujien 

(hevosvoima, auton oma paino ja akseliväli)  vaikutuksia autojen hinnoitteluun. Courtin 

(1939)  mukaan hedoniset hintavertailut ovat sellaisia vertailuja jotka tunnistavat 

hyödykkeiden vaikutukset ostajansa tai yhteisön hyvinvointiin ja onnellisuuden 

tunteeseen. Court (1939) käytti termiä "hedoninen" selittäessään näiden tiettyjen auton 

ominaisuuksien painoarvojen tärkeyttä auton haluttavuuteen ja hyödyllisyyteen. (Court 

1939.)   

 

Hedonisten hintojen menetelmän juuret ovat Lancasterin (1966) tutkielmassa, jossa 

Lancaster esittelee teorian kuluttajien käyttäytymisestä. Teorian mukaan kuluttajia 

kiinnostavat tuotteiden ominaisuudet, eivät niinkään tuotteet itsessään. Kuluttaja 

vertailee tuotteita perustaen ostopäätöksensä tuotteen ominaisuuksien tuottamaan 

hyötyyn. Hyöty on kuluttajalle subjektiivinen käsite. Jokaisella kuluttajalla on omat 

preferenssinsä, eli kuluttajat arvostavat tuotteiden ominaisuuksien yhdistelmiä omien 

mieltymystensä mukaisesti. (Lancaster 1966.) 

 

Lancasterin tutkielma viitoittaa tietä sille, että tuotteiden arvo kumpuaa tuotteen eri 

ominaisuuksista ja näille ominaisuuksille on löydettävissä implisiittinen hinta. 

Tutkielmassaan Lancaster päätyy muutamiin oleelliseen eroavaisuuksiin silloin 

perinteisiin kuluttajan käyttäytymisteorioihin nähden. Ensiksi, tuote itsessään ei tuota 
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hyötyä kuluttajalle, vaan kuluttajan hyöty kumpuaa tuotteen ominaisuuksista. Toiseksi, 

tuotteella on yleensä useampi kuin yksi ominaisuus ja että eri tuotteilla voi olla 

samanlaisia ominaisuuksia. Kolmanneksi, tuotteiden yhdistelmät voivat pitää sisällään 

erilaisia ominaisuuksia, kuin tuoteyhdistelmän tuotteet erillään. (Lancaster 1966.) 

 

Tutkielman hyvin tärkeä olettamus on se, että tuotteiden ominaisuudet ja niiden määrät 

per tuote ovat samat kaikille kuluttajille. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajan 

mieltymykset vaikuttavat vain siihen mitä ominaisuusyhdistelmiä kuluttaja haluaa 

valita. Tietyllä yhdellä ominaisuudella ei siis ole yksistään erilaista arvoa kahden eri 

kuluttajan kesken. Tällöin ominaisuuden arvo on yksistään objektiivinen, vaikka 

kuluttajan mieltymykset edelleen ovat tietysti subjektiiviset. Mieltymykset vain 

ilmenevät eri ominaisuusyhdistelmien valintoina, eivät siis tietyn ominaisuuden 

arvostamisena. Jos siis jonkun tuotteen x hinta kohoaa, voi kuluttaja vaihtaa johonkin 

toiseen, nyt halvempaan tuotteeseen y, joka pitää sisällään samanlaiset hyötyä tuottavat 

ominaisuudet kuin tuote x. (Lancaster 1966.) 

 

Lancasterin (1966) mallin tärkein sanoma on, että tuote itsessään ei ole suoraan 

verrannollinen kuluttajan saamaan hyötyyn. Aiemmat kulutuskäyttäytymisen teoriat 

eivät ottaneet huomioon sitä, että kuluttajan hyöty kumpuaa tuotteen ominaisuuksista. 

Lancasterin (1966) teoriasta onkin siten hyvin lyhyt loikkaus hedonisten hintojen 

menetelmään jonka tärkein olettamus on juuri se, että kuluttajan tuotteesta saama hyöty 

perustuu tuotteen sisältämiin ominaisuuksiin ja siten tuotteen hinta perustuu näiden 

ominaisuuksien arvostamiseen. (Lancaster 1966.) 

 

Hedonisen hinnan määritelmä on Rosenin (1974) mukaan se, että hedoninen hinta on 

tuotteen ominaisuuden implisiittinen hinta. Nämä implisiittiset hinnat paljastuvat 

kuluttajille ja tuottajille tuotteiden havaittavien hintojen kautta. Näiden tuotteiden, 

joiden hinnat ovat havaittavissa tulee olla heterogeenisiä eli keskenään erilaisia, jotta 

tuotteiden ominaisuuksien hinnat ovat määritettävissä. Tämä ei vielä riitä, vaan näiden 

keskenään erilaisten tuotteiden tulee sisältää samoja ominaisuuksia, että näiden 

ominaisuuksien arvot, eli hinnat voidaan määrittää. (Rosen 1974.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmän avulla on selvitettävissä miten ominaisuuden määrän 

tai tason tai laadun muutos vaikuttaa tuotteen hintaan tai eri tuotteiden hintaeroon. 
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Hedonisten hintojen menetelmä vaatii siis toimiakseen joukon heterogeenisiä tuotteita, 

joilla on samoja ominaisuuksia, mutta joiden ominaisuuksien taso, laatu tai määrä 

vaihtelee, tehden siis tätä kautta kiinnostuksen kohteena olevat tuotteet keskenään 

erilaisiksi. Itse asiassa, tuotteiden tulee siten olla siinä mielessä homogeenisia, että 

näillä tuotteilla on samat ominaisuudet joidenka tasot, määrä tai laatu vaihtelevat. 

(Rosen 1974.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmän avulla saadaan tuotteen hintaa kuvaava hedoninen 

hintafunktio, jossa tuotteen hinta määräytyy tuotteen tietyn ominaisuuden tai 

ominaisuuksien määrän tai tason funktiona. Sekä tuottaja, että kuluttaja maksimoivat 

hyötyään tuon hintafunktion kautta. Hedoninen hintafunktio kuvaa siten tiettyjen 

markkinoiden tasapainohintoja tuotteille. Tältä hintafunktiolta kuluttaja valitsee 

mieluisimman hinnan ja ominaisuuden tason yhdistelmän oman ostotarjousfunktionsa 

pohjalta, eli maksimoi hyötynsä. Toisaalta, tuottajan hyöty tulee maksimoitua kun hän 

perustaen päätöksensä omaan myyntitarjousfunktioonsa valitsee itselleen edullisimman 

hinnan ja ominaisuuden yhdistelmän hedonisella hintafunktiolla. (Rosen 1974.)  

 

Tuottajan myyntitarjousfunktio perustuu tuottajan kulurakenteeseen, haviteltavaan 

voittoon ja saatavissa olevaan hintaan tietyn ominaisuuden tason vallitessa. Kuluttajan 

ostotarjousfunktio perustuu haluttuun ominaisuuden tasoon tietyn hinnan vallitessa, 

kuluttajan käytettävissä oleviin tuloihin ja haviteltavaan hyödyn määrään, ottaen 

huomioon muut saatavissa olevat tuotteet. Koska hedoninen hintafunktio kuvaa 

markkinoiden tilannetta markkinoiden ollessa tasapainossa, on tällöin kuluttajan hyöty 

ja ominaisuuden taso optimaalinen kun ostotarjousfunktio koskettaa hedonista 

hintafunktiota. Samoin on tuottajan kohdalla, eli optimaalinen voitto eli hyöty 

saavutetaan kun tuottajan myyntitarjousfunktio koskettaa hedonista hintafunktiota. 

(1974 Rosen.) 

 

Rosenin (1974) tutkimus ei suoralta käsin kerro, minkä muotoinen hedoninen funktio 

on. Hedoninen hintafunktio ei siis välttämättä ole lineaarinen tai epälineaarinen. Tämä 

tuo haasteita regressiomenetelmän valintaan, eli esimerkiksi pienimmän neliösumman 

menetelmällä saatava lineaarinen regressiomalli ei välttämättä ole paras metodi 

kuvaamaan jotain tiettyä hedonista hintafunktiota. Hedonisten hintojen menetelmään ja 

ominaisuuksien arvojen mittaamiseen liittyy ongelmia, jotka saattavat johtaa harhaisiin 
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tuloksiin estimoinneissa. Tuotteen eri ominaisuudet saattavat olla hinnan 

selityskyvyltään hyvin lähellä toisiaan, jolloin ominaisuudet vääjäämättä korreloivat 

keskenään. Tämä multikollineaarisuuden ongelma ei sinänsä vähennä mallin 

selityskykyä, mutta se vähentää nimenomaan tietyn yhden muuttujan eli ominaisuuden 

vaihtelun selityskykyä. Koska hedonisten hintojen menetelmässä on nimenomaisesti 

kiinnostuksen kohteena tietyn ominaisuuden hintavaikutus, on multikollineaarisuuden 

ongelma hedonisten hintojen menetelmän kontekstissa erittäin painava ja asia johon 

tulee kiinnittää erityistä huomiota muuttujia valittaessa ja tuloksia tulkittaessa. (Rosen 

1974, Garrod & Willis 1999.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmää on käytetty erityisen paljon ympäristötaloustieteessä 

pyrittäessä selittämään ympäristöhyötyjen vaikutusta asuntojen hintaan.  Hedonisten 

hintojen menetelmää on kuitenkin käytetty asuntomarkkinoiden ja asuntojen 

hintaperusteiden tarkastelun lisäksi moniin muihin tarkoituksiin. Menetelmän avulla 

pystytään arvottamaan sekä kulutus-, että kestohyödykkeiden ominaisuuksia. 

Menetelmää on käytetty myös kuluttajahintaindeksien laskemiseen sekä myöskin 

erittäin vähän lainamarkkinoiden tarkasteluun. (Garrod & Willis 1999.) 

    

 

3.2 Hedonisten hintojen menetelmä Rosenin mukaan 

 

Sherwin Rosenin (1974) tutkielma "Hedonic Prices and Implicit Markets: Product 

Differentiation in Pure Competition" on kattava kuvaus hedonisten hintojen menetelmän 

mahdollisuuksista sekä myös menetelmän käyttöä rajoittavista haasteista. Seuraavassa 

Rosenin (1974) tutkimus käydään läpi yksityiskohtaisesti ja mainittuun tutkielmaan 

viitataan alla jos toisin ei ole mainittu. Hedonisten hintojen menetelmän tavoite on 

paljastaa tuotteen ominaisuuksien arvostus tuotteiden havaittavissa olevien hintojen 

avulla. Nämä ominaisuuksien arvot sitten omalta osaltaan määrittävät tuotteen 

lopullisen hinnan unohtamatta kuitenkaan esimerkiksi tuottajan kustannusrakennetta. 

Lyhyesti sanottuna, tuotteen hinta on sen ominaisuuksien funktio. (Rosen 1974.) 

 

Rosenin teoriassa tehdään muutamia oletuksia koskien tuotteita, niiden ominaisuuksia ja 

markkinoiden toimijoita. Markkinoiden toimijoiden, eli kuluttajien ja tuottajien 

oletetaan toimivan rationaalisesti, eli kuluttajat tavoittelevat mahdollisimman paljon 
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hyötyä ja tuottajat samoin; käytännössä siis tavoittelevat mahdollisimman korkeaa 

voittoa. Tuotteiden markkinahinnat ollessaan tasapainossa määräytyvät 

perustavanlaatuisesti tuottajan kulujen mukaan, sekä kuluttajan preferenssien mukaan. 

Tuotteita koskien Rosen tekee oletuksen, että markkinoilla on tarpeeksi tuotteita, niin 

että ominaisuuksia ja tuotteita on valittavissa jatkuvalta linjalta. Tämä mahdollistaa 

käytännössä jatkuvan funktion piirtämisen ja täten esimerkiksi rajahyödyn 

määrittämisen. Kuten Lancasterin mallissa (1966) myös Rosenin mallissa 

ominaisuuksien määrä tuotetta kohti on objektiivinen siinä mielessä, että kaikki 

kuluttajat ovat täsmälleen samaa mieltä niiden määrästä. Kuluttajat eroavat siten 

arvostaen subjektiivisesti erillä tavalla eri ominaisuusyhdistelmiä.  

 

Toisin kuin Lancasterin (1966) mallissa, tuotteiden ominaisuuksia ei voi irrottaa 

ominaisuusyhdistelmistä. Lancasterin (1966) mallissa kuluttajat hakevat hyötyä 

maksimoivia ominaisuusyhdistelmiä ja voivat tehdä niin, ostaen tuotekombinaatioita. 

Ominaisuusyhdistelmä eli tuoteyhdistelmä mikä samalla rahalla tuottaa suurimman 

hyödyn valitaan. Rosenin (1974) mallissa kuluttaja hakee hyötyä maksimoivaa 

ominaisuutta tai ominaisuusyhdistelmää ostaen yhden tuotteen. Esimerkiksi kaksi 

kappaletta kolmen metrin mittaisia autoja ei tuota samaa hyötyä kuluttajalle kuin yksi, 

hinnaltaan kahta kolmen metrin mittaista autoa vastaava, kuuden metrin mittainen auto. 

Tämä siksi, että kahta autoa ei kuluttaja pysty ajamaan yhtäaikaisesti. Edellä mainitun 

perusteella Lancasterin (1966) malli soveltuu hyvin kulutushyödykemarkkinoiden 

tarkasteluun. Rosenin (1974) malli taas soveltuu paremmin 

kestokulutushyödykemarkkinoiden tarkasteluun.  

 

 

3.2.1 Kaksivaiheinen menetelmä 

 

Hedonisten hintojen menetelmän avulla tarkastellaan tiettyä, ominaisuuksiensa laadun 

tason tai määrän suhteen heterogeenisiä tuotteita sisältävää, mutta samoja 

ominaisuuksia eli siinä mielessä homogeenisiä tuotteita sisältävää markkinaa, 

markkinan ollessa tasapainossa. Tarkastelu voidaan tehdä kahdessa eri vaiheessa. Ensin 

lasketaan kiinnostuksen kohteena olevan ominaisuuden hintavaikutus regression avulla 

jossa havaittuja tuotteiden hintatietoja selitetään tuotteiden ominaisuuksilla. Tämän 
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suorittamiseen ei ole mitään tiettyä regressiomallia, eli parhaiten sopiva 

regressiomenetelmä tulee valita.  

 

Regression avulla saadaan hedoninen hintafunktio tuotteille ominaisuuksien 

hintavaikutuksineen. Kun nyt hedoninen hintafunktio derivoidaan jonkin tietyn 

ominaisuuden suhteen saadaan hedonisen hintafunktion kulmakerroin tuon 

kiinnostuksen kohteena olevan ominaisuuden suhteen. Saadaan siis marginaalinen hinta 

ominaisuudelle. Tällöin saatava funktio kertoo tietyn ominaisuuden rajahinnan kun 

ominaisuutta lisätään tai vähennetään yksi yksikkö.  

 

Tämä saatu hedonisen hintafunktion rajahintafunktio tietyn ominaisuuden    suhteen 

saadaan siis siten, että 

 

             
     ,          (1) 

 

jossa   
     on hedonisen hintafunktio kulmakerroin tietyn ominaisuuden    suhteen. 

Rosenin mukaan tämän rajahintafunktion suunnasta ei voida varmuudella sanoa onko se 

laskeva vai nouseva ominaisuuden    lisääntyessä.  

 

Hedoninen hintafunktio kuvaa tuotteen markkinahintaa ja täten rajahintafunktio kuvaa 

ominaisuuden markkinahintaa. Rajahintafunktio ei siten sinänsä yksistään kuvaa 

kysyntää tai tarjontaa, vaan vain niiden kohtauspisteet tiedetään. Koska kiinnostuksen 

kohteena hedonisen hintojen menetelmällä tehtävässä tutkimuksessa saattaa olla se, 

miten erityyppiset kuluttajat arvostavat tiettyä ominaisuutta, täytyy laskea kuluttajien 

kysyntäfunktiot tiettyyn ominaisuuteen liittyen. Kysyntäfunktiota kutsutaan täten 

rajamaksuhalukkuusfunktioksi (MWTP = marginal willingness to pay). 

 

Tietyn ominaisuuden rajamaksuhalukkuus voidaan kuluttajakohtaisesti laskea jos 

saadaan tietoa kuluttajien eroista. Tiedot jotka voisivat olla hyödyllisiä ovat esimerkiksi 

kuluttajien tulotiedot ja demografiset tiedot kuten ikä, koulutus ja sukupuoli. Nämä 

tiedot oletettavasti kuvastavat kuluttajien makutottumuksia. Kuluttajan 

rajamaksuhalukkuusfunktio, eli tämän kuluttajan käänteinen kysyntäfunktio   :n 

yksiköille on silloin 
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            ,          (2) 

 

jossa   kuvastaa kaikkia kuluttajan makutottumuksia kuvaavia muuttujia, eli kuluttajan 

preferensseihin vaikuttavia kuluttajan ominaisuuksia.  

 

Kuviossa (1) on esitettynä hedoninen rajahintafunktio ominaisuudelle    ja kahden eri 

kuluttajan rajamaksuhalukkuusfunktio ominaisuudelle   .  

 

 

 

Kuvio 1. Z:n rajahintafunktio ja kuluttajien rajamaksuhalukkuus  (Kolstad 2000, 

327.)  

 

Kuviossa 1 pystyakselille on kuvattu ominaisuuden    hinta per yksikkö. Vaaka-

akselille on kuvattu ominaisuuden    määrä, joka kasvaa mentäessä oikealle päin. 

Hedonisen hintafunktion kulmakerrointa kuvaava rajahintafunktio oletetaan kuviossa 1 

olevan laskeva ominaisuuden    määrän lisääntyessä. Tämä oletus perustuu vain ja 

ainoastaan lähteessä (Kolstad 2000) tehtyyn oletukseen; ei Rosenin alkuperäisteoksessa 

tehtyihin havaintoihin. Rosenin teoksessa ei ole tehty rajoittavia oletuksia 

rajahintafunktion suunnasta, mutta Rosen olettaa hedonisen hintafunktio ja täten siis sen 
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kulmakerrointa kuvaavan rajahintafunktion olevan todennäköisesti epälineaarinen kuten 

kuviossa näkyy. 

 

Kuviosta (1) käy ilmi, että kun kuluttajan 1 rajamaksuhalukkuus ominaisuudelle    

(MWTP1) kohtaa z:n rajahintafunktion (  
    ) saadaan kuluttajan 1 maksuhalukkuus 

selville ottaen huomioon kuluttajan makutottumukset. Tällöin kuluttajan 

maksuhalukkuus riippuu siis esimerkiksi kuluttajan tuloista, iästä, sukupuolesta ja 

koulutuksesta. Kuluttaja kysyy siis tietyn määrän ominaisuutta    perustuen 

henkilökohtaisiin makutottumuksiinsa eli preferensseihinsä. Tällöin eroavaisuudet 

kuluttajien makutottumuksissa kertovat miten eri kuluttajat kysyvät ominaisuutta   . Ero 

kuluttajien 1 ja 2 välillä, eli ero rajamaksuhalukkuusfunktioissa MWTP1 ja MWTP2 

perustuu eroihin kuluttajien tuloissa ja muissa makutottumuksia kuvaavissa 

ominaisuuksissa  .  

 

Rajamaksuhalukkuusfunktion kaltainen funktio voidaan laskea myös eri tuottajille (tai 

myyjille) jos saadaan tietoa tuottajien eroavaisuuksista. Nämä eroavaisuudet joilla 

saattaisi olla merkitystä eri tuottajien hinnoittelussa voisivat kummuta esimerkiksi 

tuotantokustannuksista tai vaikkapa tuotantoteknologian tasosta. Rosenin mukaan 

tuottajien eroavaisuutta kuvaava muuttuja   määritellään siten, että   kuvaa kaikkea tai 

mitä vain eroavaisuutta tuottajien kulurakenteissa. Riippuen mistä ominaisuudesta    

ollaan kiinnostuneita on siis ihanteellisessa tilanteessa valittavissa jokin muuttuja   joka 

parhaiten kuvaa eroavaisuuksia tuottajien välillä. Esimerkki eroavaisuuksista tuottajien 

välillä voisi olla se, että on olemassa tuotteita, joita tuotetaan eri maissa, mutta myydään 

jossain tietyssä maassa. Eroavaisuudet panoshinnoissa, eli esimerkiksi työntekijöiden 

palkoissa voivat täten erottaa tuottajia toisistaan. Toinen esimerkki mahdollisesta 

oleellisesta eroavaisuuksia paljastavasta muuttujasta on tietyn yrityksen panostus 

tutkimus ja kehitystyöhön.  

 

Tuottajien käänteinen tarjontafunktio ominaisuudelle    on  

 

   
            ,          (3)     
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jossa   siis kuvastaa tuottajien eroavaisuuksia. Samaan tapaan kuin kuviossa (1) on 

siten mahdollista nähdä miten eroavaisuudet tuottajien kulurakenteissa vaikuttavat 

ominaisuuden    hinnoitteluun. Saatu funktio on nyt tietyn tuottajan 

rajamyyntitarjousfunktio.  

 

Kaksivaiheinen tapa tutkia hedonisia hintoja antaa lisätietoa markkinoista jos jommassa 

kummassa, tuottajissa tai kuluttajissa havaitaan identtisyyttä. Jos  :ssa ei havaita mitään 

vaihtelua, eli tuottajat ovat kulurakenteeltaan täysin samanlaisia, tippuu   siten pois 

yhtälöstä (3). Tällöin hedonisen hintafunktion kulmakerrointa ominaisuuden    suhteen 

kuvaavasta rajahintafunktiosta   
     tulee tuottajien rajamyyntitarjousfunktio. Tällöin 

samoin hedoninen hintafunktio on yhtä kuin tuottajien myyntitarjousfunktio. Jos 

käytössä on tietoa esimerkiksi tuotantoalan kaikkiin yrityksiin vaikuttavasta teknologian 

tasosta eri vuosilta, voidaan silloin vertailla tuotanto-olosuhteita eri vuosien välillä.  

 

Jos sitten onkin toisin päin, eli tuottajien kulurakenteessa havaitaan eroavaisuuksia 

( :ssa havaitaan vaihtelua) mutta kuluttajat ovat keskenään identtisiä, kuvaa 

rajahintafunktio   
     marginaalista kysyntää ominaisuudelle   . Tällöin   

     on siis 

kaikkien kuluttajien rajamaksuhalukkuusfunktio, koska eroavaisuuksia kuluttajien 

preferensseissä, eli makutottumuksissa   ei ole. Entä jos sekä tuottajat, että kuluttajat 

ovat identtisiä? Silloin ei ole havaittavissa mitään tutkimusongelmaa. Markkinoilla on 

yksi hinta yhdelle ominaisuuden    määrälle jolloin minkäänlaista tuotedifferointia 

markkinoilla ei tapahdu. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat tällöin markkinoilla vain yhdessä 

pisteessä.  

 

Oikeassa elämässä on yleensä kuitenkin odotettavissa, että tuottajissa, kuten myös 

kuluttajissa on eroavaisuuksia. Tällöin siis sekä  , että   vaihtelevat, eli niiden varianssi 

on jotain muuta kuin nolla. 

 

Tämä Rosenin esittämä kaksivaiheinen tapa on oikeastaan kokonaisuudessaan yhtä kuin 

hedonisten hintojen menetelmän teoria.  Kaksivaiheisen menettelyn avulla on siis 

mahdollista selvittää tuotteen eri ominaisuuksien vaikutukset tuotteen hintaan. Nämä 

vaikutukset saadaan ensimmäisen vaiheen regression avulla, eli saadaan 

markkinatasapainohinnat tuotteille eri ominaisuuksien vallitessa. Toisessa vaiheessa 
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voidaan tarkastella kuluttajaspesifejä vaikutuksia jonkin tietyn ominaisuuden    

kysyntään. Toisaalta voidaan myös tarkastella miten eroavaisuudet tuottajien 

kulurakenteissa vaikuttavat ominaisuuden    hinnoitteluun.  

 

On selvää, että jos kaikki edellä mainitut tarkastelut halutaan toteuttaa, on tarkastelun 

kohteena olevan aineiston oltava erittäin kattavaa. Tarvitaan aineistoa aivan ensiksi 

tietenkin tuotteiden toteutuneista hinnoista. Tarvitaan tietoa toki myös näiden tuotteiden 

eri ominaisuuksista. Huomiota on eteenkin kiinnitettävä siihen mitä ominaisuuden 

määrän vaihtelu kunkin ominaisuuden kohdalla tarkoittaa eli paljonko yksi yksikkö 

tuota kyseistä ominaisuutta oikeasti on esimerkiksi jossain mittayksikössä. Jos 

kuluttajien makutottumusten vaikutusta halutaan tutkia, tarvitaan tietenkin tietoa näistä 

eri makutottumuksia kuvaavista muuttujista. Jos vielä halutaan nähdä miten tuottajien 

erot vaikuttavat hinnoitteluun, tarvitaan vielä sitten tuottajaspesifiä aineistoa.  

 

Relevantin aineiston kerääminen on vain yksi ongelma hedonisten hintojen 

menetelmään liittyen. Muita ongelmia seuraa esimerkiksi muuttujien 

multikollineaarisuudesta, hedonisen hintafunktion epälineaarisuudesta ja aineiston 

mittausvirheistä. Rosenin mukaan, että voidaan toteuttaa edellä kuvattu kaksivaiheinen 

tarkastelu jollekin ominaisuuden    vaihtelulle, tulee hedonisen hintafunktion olla 

muodoltaan epälineaarinen.  

 

 

3.2.2 Hedonisen hintafunktion johtaminen 

 

Hedonisten hintojen menetelmällä tehtävä empiirinen tutkimus lähtee siitä, että saadaan 

estimoitua hedoninen hintafunktio. Hedonisessa hintafunktiossa tuotteiden tai 

hyödykkeiden havaituista hinnoista johdetaan näiden hyödykkeiden ominaisuuksien 

arvoja. Selitettävänä muuttujana hedonisessa hintafunktiossa ovat siis hyödykkeiden 

hinnat ja selittävinä muuttujina näiden hyödykkeiden ominaisuudet. Näin saatava 

funktio kertoo ominaisuuksien hedoniset hinnat, eli implisiittiset hinnat, perustuen 

todellisiin havaittavissa oleviin hyödykkeiden hintoihin tietyillä kiinnostuksen kohteena 

olevilla markkinoilla.  

 

Hedoninen hintafunktio on siten  
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                    ,          (4) 

 

jossa tuotteen hinta   on riippuvainen tuotteen eri ominaisuuksista           . 

Tuotteen hintaa selittää siis tuotteen ominaisuuksien vektori. Ominaisuuksien määrä 

riippuu toki siitä, mitä markkinoita eli hyödykkeitä tarkastellaan. Ominaisuuksien 

määriin ei liitä minkäänlaista subjektiivisuutta. Sekä kuluttajat, että tuottajat tunnistavat 

saman määrän ominaisuuksia ja ovat samaa mieltä ominaisuuksien määristä, vaikka 

kuluttajat voivatkin arvostaa eri ominaisuusyhdistelmiä eri tavalla. Ominaisuuksien 

määrä, laatu tai taso on siis tässä mielessä objektiivinen.  

 

Tuotedifferointi kuvatuilla markkinoilla toteutuu niin, että ominaisuuksien taso, määrä 

tai laatu muuttuu pitkin hedonista hintafunktiota. Hedonisen hintafunktion oletetaan 

olevan jatkuva, eli ominaisuuksiltaan erilaisten tuotteiden spektri on jatkuva. 

Käytännössä oletus tarkoittaa sitä, että ominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita on todella 

suuri määrä ja vielä siten, että ominaisuuksien määrä, taso tai laatu vaihtelee tuotteiden 

välillä hyvin pienin askelin. Oletus ei toki välttämättä päde todellisessa maailmassa, 

mutta oletuksen avulla hedonisesta hintafunktiosta saadaan jatkuva ja mahdollisestaan 

marginaalinen tarkastelu, eli voidaan derivoida funktio kokonaisuudessaan tai missä 

vain sen pisteessä.  

 

Kuten Lancasterin (1966) mallissa, myös Rosenin teoriassa kuluttajat ovat 

kiinnostuneita tuotteesta, koska tuotteella on ominaisuuksia joista on saatavissa hyötyä. 

Tuote itsessään ei siis ole hyödyksi kuluttajalle, mutta tuotteen ominaisuudet ovat. 

Kuluttajalla ei kuitenkaan ole sinänsä mitään mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteiden 

ominaisuuksiin, muuten kuin valitsemalla itselleen parhaiten sopivimman 

ominaisuuspaketin eli yhden tuotteen joka sisältää kuluttajan hyötyä parhaiten 

maksimoivat ominaisuudet sopivimmalla hinnalla. Tuottajat voivat vaikuttaa 

tarjoamiensa tuotteiden ominaisuusyhdistelmiin ja siten ottaen huomioon 

kulutuskysynnän sisällyttävät tuotteisiinsa lopullisia kuluttajia kiinnostavia 

ominaisuuksia.  

 

Tuotteen ominaisuudet siis tuottavat kuluttajalle suoraan lopullista hyötyä, jolloin on 

luonnollista, että tuotteen ominaisuus sisällytetään kuluttajan hyötyfunktioon. Tässä 
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Rosen tekee pesäeroa aiempiin, esimerkiksi Lancasterin (1966), teorioihin siinä 

mielessä, että tuotteen sisällään pitämä ominaisuus on todellakin lopullinen suoraan 

kuluttajalle hyötyä tuottava ominaisuus. Aiemmissa tutkimuksissa kuluttaja ostaa 

ominaisuudet ja sisällyttää ominaisuudet itsetuotantofunktioonsa joka sitten tuottaa 

lopullisen hyötyä maksimoivan ominaisuuden. Lancasterin (1966) tutkimuksessa 

kuluttajalla on olemassa kulutusteknologia johon kuuluvat hyötyfunktio 

budjettirajoitteineen sekä lopullinen kulutusteknologiaa, tai itsetuotantoa kuvaava malli. 

Tämänlainen kuluttamista kohtalaisen monimutkaisesti kuvaava tapa tarkastella 

kuluttajan päätöstä on Rosenin teoriasta jätetty pois.  

 

Tietty toimija, eli kuluttaja tai tuottaja ei yksin pysty vaikuttamaan markkinahintaan, eli 

hedonisen hintafunktion muodostama tuotteen markkinatasapainohintaa kuvastava 

funktio toimii muuttujana yksittäisten toimijoiden hyötyfunktioissa. Toimijat siis 

maksimoivat hyötyään valitsemalla pisteen hedonisella hintafunktiolla joka toteuttaa 

heidän henkilö- tai yrittäjäkohtaisen hyötyfunktion. Tuotteiden hinnat siis perustuvat 

fundamentaalisesti täten kuluttajien makutottumuksille ja tuottajien kulurakenteille.  

 

Koska sekä kuluttajat että tuottajat valitsevat hedoniselta hintafunktiolta omaa etuaan 

parhaiten toteuttavan hinnan ja ominaisuuksien arvon, voidaan sen perusteella sanoa, 

että toimitaan kilpailluilla markkinoilla. Ei tapahdu siis monopolihinnoittelua tai 

lievempää versiota monopolihinnoittelusta siinä mielessä, että yksikään tuottaja ei voi 

määrätä markkinahintaa. Jokaisessa pisteessä hedonista hintafunktiota sekä tuottajan 

hyöty että kuluttajan hyöty kohtaavat. Tällöin siis kaikki hinnat hedonisella 

hintafunktiolla ovat markkinoiden tasapainohintoja.  

 

Toimijoiden oletetaan toimivan siis rationaalisesti eli hyötyään maksimoivasti. 

Rationaalisuus pitää myös sisällään sen, että jos samat ominaisuudet ja niiden määrät 

sisällään pitävät tuotteet eroavat pelkästään hinnassaan toisistaan, valitsee kuluttaja 

vääjäämättä halvemman vaihtoehdon. Silloin hedoninen hintafunktio kertoo 

markkinoiden vähimmäishinnan tietylle ominaisuuspaketille, eli tuotteelle. Tämä hinta 

on toki samalla myös markkinoiden tasapainohinta. Rosenin teoksessa (1974) edellä 

mainittu asia kerrotaan siten, että jos kaksi eri tuotemerkkiä pitävät sisällään täsmälleen 

samat ominaisuudet ja niiden määrän, valitsee kuluttaja aina halvimman. Niinhän ei 

oikeasti ole, vaan tuotenimellä eli "brändillä" on hyvinkin paljon merkitystä joillekin 
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kuluttajille. Siksi tuotemerkki onkin varmasti monissa tapauksissa ja tutkimuksissa, 

etenkin muotihyödykkeisiin liittyen sisällytettävä hintaa selittävien ominaisuuksien 

joukkoon.  

 

Jos sitten oletetaan, että kuluttajat arvostavat positiivisesti lisäyksiköitä ominaisuutta ja 

tarkastellaan tuotteita joilla on joko vain yksi ominaisuus, tai eroavat toisistaan vain 

yhden ominaisuuden perusteella, saadaan hahmoteltua jatkuva hedoninen hintafunktio 

    , joka pitää sisällään aiemmin tehdyn oletuksen siitä, että tuotteita on laaja spektri 

jolta valita kutakin kuluttajaa parhaiten tyydyttävä tuote. Kun nyt oletetaan tuote jolla 

on vain yksi ominaisuus, tarkoittaa tämä sitä, että ominaisuuden määrän, tason tai 

laadun vaihtelu on jatkuvaa. Kuviossa (2) on piirretty hedoninen hintafunktio 

tarkastelun kohteena olevalle tuotteelle.  

 

 

 

Kuvio 2. Hedoninen hintafunktio. (mukailtu Kolstad 2000, 325.) 

 

Kuviossa (2) pystyakselilla on tuotteen ja nyt myös ominaisuuden hinta ja vaaka-

akselilla on ominaisuuden määrä mitattuna laatuna. Hedoninen hintafunktio kertoo nyt 

tämän tuotteen kohdalla siitä, että kuta laadukkaampi tuote on, sitä kalliimpi se on. 
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Rosenin teorian mukaan hedonisen hintafunktion ei voi olettaa olevan lineaarinen, joten 

kuvassa hedoninen hintafunktio on kuvattu epälineaariseksi. Hedoninen hintafunktio on 

kuitenkin jatkuva ja omaa jatkuvat toiset derivaatat.  

 

Hedoninen hintafunktio siis kuvastaa markkinoilla vallitsevaa tasapainohintaa 

ominaisuuden eri laatujen vallitessa. Aiemmin on jo todettu, että markkinatasapainon 

mukaiset hinnat riippuvat perustavanlaatuisesti sekä tuottajien että kuluttajien 

tavoittelemasta hyödystä. Hinnat markkinoilla siis perustuvat toimijoiden rationaaliseen 

käyttäytymiseen. Jokaisella pisteellä hedonista hintafunktiota kohtaavat kuluttajan ja 

tuottajan tavoitteet. Että saadaan lisää ymmärrystä hedonisesta hintafunktiosta, tulee 

tarkastella sekä kuluttajan että tuottajan hyödyn maksimointiongelmia.  

 

Kuluttajan saama hyöty tietystä ominaisuudesta riippuu tavoitellusta ominaisuuden 

määrästä (tai laadusta), sen hinnasta, kuluttajan käytettävissä olevista tuloista ja muusta 

kuluttajalle hyötyä tuottavasta kulutuksesta. Kuluttajan hyödyn maksimointiongelma on 

siten  

 

              ,          (5) 

 

jossa   kuvastaa kaikkia muita kuluttajalle hyötyä tuottavia hyödykkeitä. Muuttuja   

merkitsee siten henkilön muuta kulutusta. Oletetaan vielä, että kuluttaja on kiinnostunut 

ostamaan vain yhden kappaleen tuotetta   jolla aiemman oletuksen perusteella on vain 

yksi ominaisuus, tai vain yksi ominaisuus joka erottaa sen toisista markkinoilla olevista 

tuotteista. Tämän oletuksen perusteella   merkitsee sekä tuotetta sinänsä, että sen 

ominaisuutta, joka viitaten kuvioon (2) on ominaisuuden laatu; nyt siis myös tuotteen 

laatu.  

 

Kuluttajan optimaalisen hyödyn tavoittelua rajoittaa kuluttajaa kohtaava budjettirajoite. 

Budjettirajoite saadaan maksimointiongelmaan perustuen kun verrataan kulutusta 

kokonaisuudessaan kuluttajan käytettävissä oleviin tuloihin. Kuluttajaa kohtaava 

budjettirajoite on siten  

 

          ,          (6) 
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jossa   on kuluttajan käytettävissä olevat tulot. Koska      on oletettavasti 

epälineaarinen on budjettirajoite tällöin epälineaarinen. Maksimointiongelma voidaan  

esittää hieman eri tavalla. Jos halutaan tietää kuluttajan tuotteeseen käytettävissä olevat 

tulot, saadaan tämä toki vähentämällä tuloista   muu kulutus  . Muuttujan   arvoa ei 

vielä tarkkaan tunneta edellisen perusteella. Jos nyt tunnetaan kuluttajan havittelema 

määrä ominaisuutta  , ja tiedetään kuluttajan tulot, saadaan silloin selville myös   

määrä.  

 

Kuluttajan maksimointiongelma saadaan siten muotoon 

 

           ,           (7) 

 

jossa   merkitsee kiinnostuksen kohteena olevaan tuotteeseen käytettävissä olevia 

tuloja. Tämä merkitsee myös sitä, että      .   on siis rahamäärä mikä kuluttajalla 

on käytettävissä ominaisuuden   ostamiseen. Nyt   kuvastaa tiettyä kuluttajan 

tavoittelemaa hyödyn tasoa eli käytännössä maksimaalista hyötyä.  

 

Nyt tiedetään siten kuluttajan tavoittelema hyödyn taso  . Edelleen kuluttajan hyöty 

riippuu kuluttajan tuloista ja ominaisuuden   määrästä. Tällöin ominaisuuden 

ostamiseen käytettävissä olevat tulot   riippuvat havitellusta hyödyn tasosta   

ominaisuuden laadun   vallitessa, kun käytettävissä on   verran tuloja. Tämä kirjataan 

muotoon 

 

         ,           (8) 

 

joka on kuluttajan ostotarjousfunktio. Kun muistetaan, että hedoninen hintafunktio      

kuvastaa markkinoiden tasapainohintaa, eli tuotteen vähimmäishintaa ominaisuuden   

eri laadun vallitessa, toteutuu kuluttajan hyöty optimaalisesti silloin kun 

ostotarjousfunktio ja hedoninen hintafunktio koskettavat toisiaan.  Tällöin tavoiteltava 

hyöty   ja ominaisuuden määrä eli laatu   ovat optimaalisia. Tällöin myös 

ominaisuudesta maksettava hinta      on kuluttajan näkövinkkelistä optimaalinen. 

Ostotarjousfunktio kertoo kuluttajan maksuhalukkuuden ominaisuuden   eri määristä 



30 

 

niin että kuluttaja säilyttää tietyn hyödyn tason   kun kuluttajalla on tuloja   verran. 

Kuviossa (3) on havainnellistettu edellä kuvattua tilannetta. 

 

 

 

Kuvio 3. Hedoninen hintafunktio ja kuluttajien ostotarjousfunktiot. (Kolstad 2000, 

325.) 

 

Kuviossa (3) pystyakselilla on tuotteen hinta, sekä kuluttajan ominaisuuden ostoon 

käytettävissä oleva rahan määrä. Vaaka-akselilla on ominaisuuden   laatu joka kasvaa 

oikealle päin. Kun kuluttajan 1 ostotarjousfunktio    ja hedoninen hintafunktio      

kohtaavat, ovat ne silloin samassa tangentissa. Kuluttajan toimiessa rationaalisesti, ei 

kuluttajan ostotarjousfunktio ylitä hedonista hintafunktiota kuten kuviteltu kuluttaja 3 

kuviossa tekee. Tämän kuluttajan ostotarjousfunktio on siis   . Jos näin kävisi, rikkoisi 

kuluttaja rationaalisuuden käsitettä siinä mielessä, että kuluttaja maksaisi enemmän 

tuotteesta kuin mitä markkinoilla siitä pyydetään. Jos kuluttajan ostotarjousfunktio 

liikkuu    mukaisesti, ei kuluttaja saa markkinoilta ostettua mitään, koska kuluttajan 

vaatima hyödyn määrä ei millään hinnalla kohtaa markkinoita.  
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Ostotarjousfunktion voidaan olettaa olevan muodoltaan konkaavi. Kuluttaja kysyy siis 

lisäyksiköitä ominaisuutta   sen hinnan suhteen kasvavasti mutta kasvunopeuden 

hidastuen. Miksi on näin? Ensiksikin, koska oletettiin, että kuluttaja arvostaa 

positiivisesti lisäyksiköitä ominaisuutta   eli lisäyksiköitä laatua, tarkoittaa se sitä, että 

kuluttajan saama hyöty kasvaa kun kuluttaja saa lisää ominaisuutta  . Kuluttaja siis 

maksaa enemmän lisäyksiköistä laatua. Tämä riittää selittämään sen, että 

ostotarjousfunktio kasvaa. Konkaavisuus voidaan todistella kun tehdään eräitä oletuksia 

hyödyn   olemuksesta. Kuluttajan saama hyödyn määrä on tässä konkaavi sen tähden, 

että hyödyn määrän kasvu hidastuu, sitä mukaan mitä enemmän samaa tuotetta (tässä 

ominaisuutta) kuluttaja saa. Voidaan olettaa, että kuluttajan saama hyöty kun kuluttaja 

saa yhden lisäyksikön tuotetta kasvaa jyrkemmin esimerkiksi nollasta yhteen kuin 

kolmesta neljään. Täten kuluttaja on valmis maksamaan vähemmän lisäyksiköstä jotain 

tuotetta sen mukaan kuinka paljon kuluttajalla sitä tuotetta jo entuudestaan on.  

 

Jos tarkastellaan ostotarjousfunktiota enimmäismäärän hyötyä   suhteen, havaitaan, että 

kun tulot kasvavat, kasvaa myös saatavissa oleva enimmäismäärä hyötyä. Ero kuluttajan 

1 ostotarjousfunktion    ja kuluttajan 4 ostotarjousfunktion    välillä voi selittyä tämän 

avulla. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että paremmat tulot aina tarkoittavat, että on 

saatavissa parempaa laatua, koska kuluttajat voivat myös erota toisistaan siinä miten 

kuluttavat muita hyödykkeitä ja toisaalta miten tiettyä ominaisuutta arvostavat. Asialla 

on kuitenkin yhteyttä todelliseen maailmaan siinä mielessä, että monia tuotteita 

segmentoidaan hinnoittelun avulla, jolloin parempituloisille on tarjolla ainakin 

näennäisesti parempaa laatua. Toisaalta myöskin, samanmoiset ostotarjousfunktiot tai 

arvofunktiot omaavat kuluttajat pruukaavat ostaa samoja tuotteita.  

 

Nyt kun on tarkasteltu yksittäisten kuluttajien hyödyn tavoittelun ongelmia hedonisten 

hintojen kontekstissa, tulee vielä tarkastella tuottajien vaikutusta hedoniseen 

hintafunktioon. Kuten kuluttajat, myös tuottajat ajavat rationaalisesti omaa etujaan 

markkinoilla ja tavoittelevat siten mahdollisimman suurta hyötyä eli voittoa 

tuottaessaan ja myydessään tuotteita.  

 

Yksittäinen tuottaja maksimoi voittonsa perustuen tuotteesta saatavan hinnan ja sen 

tuotantokustannusten erotukseen. Tuottajan maksimointiongelma on siten 
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               ,          (9) 

 

jossa   tarkoittaa myytävien tuotteiden määrää. Muuttuja   on tuottajan saama voitto. 

Kustannusten   voidaan olettaa olevan konveksi siten, että kun ei tuoteta mitään, ei ole 

kuluja, ja että rajakustannukset nousevat kun tuotetaan lisäyksikkö tuotetta. 

Optimaalinen tuotantomäärä saadaan silloin kuin ominaisuuden eli tuotteen   hinta on 

yhtä suuri kuin yhden lisäyksikön tuottaminen tuotetta. Tämä tarkoittaa sitä, että  

 

             ,        (10) 

 

jossa    on marginaalinen kustannus, eli rajakustannus yhden lisäyksikön tuottamisesta 

tuotetta  . Kuten kuluttajalle rakennettiin ostotarjousfunktio, on myös tuottajalla 

vastaavasti myyntitarjousfunktio. Tuottajan myyntitarjousfunktio on 

 

          ,         (11) 

 

jossa   kuvastaa tuottajien välisiä eroja ja ei tässä yhden tuottajan ongelmaa 

käsittelevässä ongelmassa ole kiinnostuksen kohteena. Oletetaan, että   on yhtä kuin 

    . Kun yhtälöihin (8) ja (9) korvataan      paikalle  , eliminoidaan yhtälöistä   ja 

ratkaistaan  ,  :n ja   suhteen saadaan, että  

 

            ja           ,        (12) 

 

eli marginaalinen ominaisuuden tai tuotteen   tuottajahinta    (marginal reservation 

supply price) on kasvava kun halutaan pitää tietty voiton taso  . Saadaan myös, että 

tavoiteltu voitto    tulee olla aina enemmän kuin nolla kaikilla tuotantomäärillä. 

Myyntitarjousfunktio kertoo nyt sen hinnan, millä tuottaja on valmis tarjoamaan 

tuotettaan markkinoilla pitääkseen tietyn voiton tason  , tietyn ominaisuuden   arvolla 

sekä tietyn tuotantoteknologian tai panoshintojen   vallitessa. Tuottajalle optimaalinen 

hinta  markkinoilta on saatavissa siinä pisteessä missä tuottajan myyntitarjousfunktio ja 

hedoninen hintafunktio kohtaavat. Kun tämä kohtaaminen tapahtuu ovat ominaisuuden 

taso   ja saatava voitto   tälle tuottajalle optimaalisia. Kuviossa (4) on selvennetty tätä 

tilannetta. 



33 

 

 

 

 

Kuvio 4. Hedoninen hintafunktio ja tuottajien myyntitarjousfunktiot (mukailtu 

Rosen 1974, Kolstad 2000, 326.) 

 

Kuviossa (4) vaaka- ja pystyakselit sekä hedoninen hintafunktio      ovat identtiset 

kuvion (3) kanssa. Kuviossa on havaittavissa 3 erilaista tuottajaa. Tuottajat 1 ja 2 joita 

myyntitarjousfunktiot    ja    kuvastavat, eroavat toisistaan koska heidän 

kustannusrakenne   on jollakin tapaa erilainen. Tuottajan 1 tuotantoteknologia soveltuu 

paremmin tuottamaan pienempää määrää ominaisuutta   eli tuottamaan tässä 

tapauksessa huonompaa laatua kuin tuottaja 2. Tuottajalla 2 on siis komparatiivinen etu 

ominaisuuden   tuotannossa tuottajaan 1 nähden.  

 

Kolmas tuottaja, jonka toimintaa kuvaa myyntitarjousfunktio    on ongelmallisessa 

tilanteessa näillä kilpailluilla markkinoilla. Kun muistetaan, että kuten kuluttajat, myös 

yksittäiset tuottajat ovat näillä kilpailuilla markkinoilla hinnanottajia ei kyseisellä 

tuottajalla ole mahdollisuuksia saada myydyksi mitään. Hän eroaa muista kahdesta 

tuottajasta siten, että kaikilla ominaisuuksien   arvoilla hän pyytää ylisuuria hintoja, eli 
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havittelee markkinoihin nähden liian suurta voittoa  . Näin tehdessään tämä tuottaja 

hinnoittelee itsensä ulos markkinoilta.  

 

Kuviossa (5) on yhdistetty näillä laadun markkinoilla vallitseva hedoninen hintafunktio, 

tuottajien myyntitarjousfunktiot ja kuluttajien ostotarjousfunktiot. 

 

 

 

Kuvio 5. Markkinatasapaino hedonisilla markkinoilla. (Kolstad 2000, 326.)  

 

Kun nyt sekä tuottaja, kuluttaja että markkinoiden hinta kohtaavat tietyssä pisteessä 

ovat silloin tuottajat ja kuluttajat yksimielisiä siitä, mikä tietyn laadun tason hinta on. 

Samalla koska sekä myyntitarjousfunktio, ostotarjousfunktio, että hedoninen 

hintafunktio ovat tangentissa keskenään jokaisessa kohtaamispisteessä, ovat tuottajat ja 

kuluttajat myöskin yksimielisiä siitä kuinka arvokas lisäyksikkö laatua on siinä 

pisteessä. Kun markkinoilla on tarpeeksi kuluttajia ja myyjiä, ja yksimielisyyttä 

hinnasta ja laadusta tapahtuu tarpeeksi laadun eri tasoilla, muotoutuu hedoninen 

hintafunktio laadulle siten kuluttajien ja tuottajien hintakäsitysten yhteisvaikutuksesta. 

Tällöin molempien toimijoiden hyöty tulee maksimoitua kun muistetaan, että toimitaan 

kilpailluilla markkinoilla. Markkinoiden tasapainohinta muodostuu tuottajien ja 



35 

 

kuluttajien yhteisvaikutuksesta, vaikkakaan yksittäinen tuottaja tai kuluttaja ei voi 

hintaan vaikuttaa.  

 

  

3.3 Hedonisten hintojen menetelmän ongelmat ja kehitys 

 

Edellä on kuvattu miten hedoninen hintafunktio muodostuu teoriassa ja miten 

hedonisten hintojen menetelmää voidaan käyttää Rosenin (1974) tarjoaman 

kaksivaiheisen tarkastelun avulla. Hedonisten hintojen menetelmän käyttöön liittyy 

kuitenkin muutama ongelma jotka tulee tutkimuksissa huomioida. Ongelmat ovat tuttuja 

ongelmia muissakin tilastotutkimuksissa. Erityisesti hedonisen hintojen menetelmään 

liittyen ongelmia voi kummuta mittausvirheistä, muuttujien arvojen spesifioinnista, 

muuttujien valinnasta, tarkasteltavan markkinan täsmentämisestä ja hedonisen 

hintafunktion muodon määrittämisestä. Muuttujiin liittyviä ongelmia on tietenkin 

hedonisen hintafunktion molemmin puolin, eli sekä selitettävään että selittäviin 

muuttujiin liittyy ongelmia ja pohdittavaa. Lisäksi ilmeisin ongelma on hedonisten 

hintojen menetelmään liittyen kuten muuhunkin tutkimustoimintaan liittyen se, että 

saadaanko tarpeeksi tutkimusongelmalle relevanttia aineistoa kerättyä. (Malpezzi 2003.)  

 

Mittausvirhe voi tapahtua jos muuttujan arvot eivät täsmää tosielämään. Yksi 

mittausvirheen muoto voi olla se, että muuttujan arvoja pyöristetään epätarkasti. 

Muuttujien arvojen spesifiointiin liittyy omat ongelmansa. Jos esimerkiksi selitetään 

asunnon kuukausittaista vuokrahintaa on selitettävän muuttujan määrittäminen 

haasteellista jos vuokrahintaan sisältyy vaikkapa vesimaksuja tai sähkömaksuja 

joidenkin asuntojen kohdalla ja joidenkin ei. Tällöin on aineisto normalisoitava 

selitettävän muuttujan osalta yhtenäiseksi, esimerkiksi siten, että jos aineistoa joidenkin 

asuntojen osalta vesimaksuista ei löydy, vähennetään vesimaksu muista vuokrista jotka 

sen sisältävät. Jos ei ole tarkkaa tietoa vesimaksun suuruudesta osana kuukausittaista 

vuokrahintaa, voidaan vesimaksu sisällyttää dummy-muuttujana mallin selittäviin 

muuttujiin. Näin vesimaksun vaikutus tulee huomioitua. Lisäksi joihinkin 

vuokrasopimuksiin saattaa sisältyä sopimuksen solmimisessa maksettava könttäsumma 

normaalin kuukausittaisen vuokramaksun lisäksi. Tämänlaisessa tapauksessa onkin 

mietittävä, sisällytetäänkö könttäsumma selitettävän muuttujan hintatietoon esimerkiksi 
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jyvittämällä maksut kuukausittain sopimuskaudeksi jos sopimuskausi on tiedossa. 

(Malpezzi 2003.) 

 

Selitettävä muuttuja ei ole välttämättä aina yksioikoisesti valittavissa. Jos halutaan 

tutkia asuntojen hintoja, tulee miettiä käytetäänkö selitettävänä muuttujana asuntojen 

myyntitarjoushintoja vai toteutuneita hintoja. Jos valitaan toteutuneet hinnat 

selitettäväksi muuttujaksi, ei voida yksioikoisesti väittää, että valinta olisi 

satunnaisotanta. Tämä on ongelma jos halutaan selvittää kaikkien asuntojen arvostusta 

tietyllä markkina-alueella. Jos ollaan selvittämässä pelkästään tietyllä aikavälillä 

myytyjen asuntojen arvostusta, ei otantamenetelmä ole siinä tapauksessa ongelma. 

(Malpezzi 2003.)  

 

Selittävien muuttujien arvojen spesifioinnista saattaa seurata saataviin tuloksiin harhaa. 

Saattaa olla, että jostakin muuttujasta saadaan tietoon vain se mihin haarukkaan sen 

arvo sijoittuu tai muuttujan arvojen yksikkö on muutan hyvin vaikeasti määritettävissä.  

Monet selitettävien muuttujien arvojen spesifiointiin liittyvät ongelmat on mahdollista 

selättää sillä, että otetaan käyttöön dummy-muuttuja. Tällöin saadaan kierrettyä 

yksikköjen tarkan mittaamisen vaikeudet ja saadaan ainakin tietoa siitä, että onko jonkin 

ominaisuuden puuttumisella tai olemassaololla vaikutusta selitettävään hintaan. 

Dummy-muuttujaa voi käyttää moneen tarkoitukseen. Sitä voi käyttää esimerkiksi siten, 

että muuttuja saa arvon 1 jos ominaisuutta on tietyn verran ja arvon 0 jos ominaisuus ei 

asetu määritellylle alueelle. (Malpezzi 2003, Garrod & Willis 1999, 105-110.)   

 

Muuttujien valintaan liittyen saattaa ongelmia muodostua multikollineaarisuudesta. 

Multikollineaarisuuden ongelma hedonisten hintojen menetelmällä tehtävissä 

tutkimuksissa on hyvin vakava, varsinkin jos halutaan tietää miten jokin tietty 

ominaisuus vaikuttaa tuotteen hintaan. Jos kahden tai useamman selittävän 

ominaisuuden arvot korreloivat keskenään, saattaa olla vaikea täsmentää mikä on 

kunkin ominaisuuden hintavaikutus. Multikollineaarisuus ei sinänsä vähennä koko 

regressiomallin selityskykyä ollenkaan, mutta se vaikeuttaa yksittäisen muuttujan 

selityskykyä. Jos selittävät muuttujat korreloivat liikaa keskenään on vaikeaa sanoa 

kumpi muuttuja hintaan vaikuttaa enemmän ja minkä verran. Jos mallissa on 

multikollineaarisuutta, on mallin kokonais-selityskyky yleensä parempi kuin jos toinen 

keskenään korreloivista muuttujista jätettäisiin pois. (Garrod & Willis 1999, 105-110.) 
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Multikollineaarisuuden ongelmaan on monta ratkaisua. Jos kaksi tai useampi selittävää 

muuttujaa korreloi liikaa keskenään, mutta muuttujat halutaan mallissa säilyttää, 

voidaan tunnustaa tosiseikat ja jättää muuttujat malliin sellaisenaan. Silloin on tuotava 

ilmi, että nämä muuttujat vaikuttavat yhdessä selitettävään hintaan ja ettei yksittäisistä 

hintavaikutuksista voida antaa luotettavia arvoja. Mahdollista multikollineaarisuutta 

kiinnostuksen kohteena olevan muuttujan ja joidenkin toisten muuttujien kesken voi 

tutkia esimerkiksi siten, että mallista jätetään ensin pois kaikki muut selittävät muuttujat 

kuin kiinnostuksen kohteena oleva muuttuja. Jos muuttujan kerroin ei muutu 

merkittävästi kun malliin lisätään oletettavasti korreloivia muuttujia, ei silloin 

multikollineaarisuus ole vakava ongelma. (Garrod & Willis 1999, 105-110.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmä soveltuu jonkun tietyn markkinan tarkasteluun. Tämä 

johtuu siitä, että menetelmä pitää sisällään oletuksen siitä, että havaitut hinnat ovat 

kyseisen markkinan tasapainohintoja tuotteille ja niiden ominaisuuksien arvoille. 

Ongelmallista tästä tekee sen, että tutkijan on tunnistettava tietty markkina-alue. 

Esimerkiksi, jos halutaan tutkia asuntomarkkinoita jonkin kaupungin osalta, on 

mahdollista, että tämän näennäisesti yhden asuntomarkkinan sisällä onkin jostain syystä 

erillisiä pienempiä kokonaisuuksia jotka muodostavat omat markkinat johonkin 

vaikeasti havaittavissa olevaan syyhyn perustuen. Voi olla niin, että kuluttajien (tässä 

tapauksessa asunnon ostajien) taloudellinen asema tai sosiaalinen status tai jopa maalle 

spesifit poliittiset seikat rajoittavat heitä osallistumaan kaupankäyntiin vain tietyillä 

alueilla laajemman markkina-alueen eli tässä tapauksessa kaupungin sisällä. Jos näin 

on, olisi koko kaupunkia koskeva asuntomarkkinoiden tasapainoa kuvaava hedoninen 

hintafunktio harhainen, koska kaikki kuluttajat eivät voi osallistua kuin osaan 

markkinoita. Tällöin on laskettava hedoninen hintafunktio pienemmille markkinoille 

erikseen jolloin tuloksista saadaan paremmin todellisuutta kuvaavia. (Malpezzi 2003, 

Garrod & Willis 1999, 105-110.) 

 

Edellä on jo viitattu siihen, että hedonisen hintafunktion muoto on todennäköisesti 

epälineaarinen. Tämä mahdollinen epälineaarisuus lisää haastetta estimointitavan 

valinnassa. Jos sattuisi olemaan niin, että hedoninen hintafunktio ottaa lineaarisen 

muodon, olisi se laskettavissa helposti lineaarisen regressiomallintamisen avulla, eli 

pienimmän neliösumman menetelmällä. Pienimmän neliösumman menetelmän etuihin 
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lukeutuu sen helppous; tässä tapauksessa tuotteen hintaa selitettäisiin tuotteen eri 

ominaisuuksilla ja saataisiin lineaarinen todennäköisesti ominaisuuden määrien 

lisääntyessä, nouseva suora. Jos kuitenkin ominaisuuksien hintavaikutukset ovat 

epälineaarisia, käy niin, että pienimmän neliösumman menetelmä tuottaa harhaisen 

estimaatin ominaisuuksien hintavaikutuksista.  

 

Hedonisen hintafunktion muoto voi olla lineaarinen, eli muodoltaan  

 

            ,         (13)  

 

jossa tuotteen hintaa   selittää tuotteen ominaisuuksien vektori  .    on vakiotermi ja   

estimoitavien regressiokertoimien vektori. Muuttuja   on virhetermi joka pitää sisällään 

hintaa selittäviä seikkoja joita malliin mukaan otetut ominaisuudet eivät selitä.  

 

Toisaalta hedoninen hintafunktio voi olla muodoltaan log-lineaarinen (englanniksi 

Semilog). Tällöin hedoninen hintafunktio on muodoltaan  

 

              ,         (14)  

 

jossa hinta mitataan luonnollisin logaritmein. Tällöin selitettävä muuttuja mitataan 

prosenteissa, joten selitettävän muuttujan yhden yksikön muutos antaa tietoa siitä miten 

monta prosenttia tuotteen hinta muuttuu yksikön lisäyksestä tai vähentämisestä. 

Kyseinen funktio on edelleen estimoitavissa pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Asia voi toki olla toisinkin päin jolloin kyseessä on lineaarinen-log funktio, eli 

muutokset selittävissä muuttujissa mitataan prosenteissa ja selitettävän muuttujan 

muutokset esimerkiksi rahayksiköissä.  

 

Log-lineaarisen muodon edut ovat siinä, että tuloksia on helppo tulkita, eli on kyse 

prosentuaalisista muutoksista. Lisäksi toisin kuin lineaarisen funktion tapauksessa 

yhden yksikön lisäys voi olla erisuuruista eri tasoilla funktiota mitattuna rahassa. 

Esimerkiksi yksi huone lisää neljän huoneen asunnosta viiden huoneen asunnoksi on 

todennäköisesti raha-arvoltaan vähemmän kuin yhden huoneen asunnosta kahden 

huoneen asunnoksi. Lisäksi log-lineaarinen funktio säilyttää samat mahdollisuudet kuin 

lineaarinen funktio kun halutaan tehdä parannuksia selittäviin muuttujiin. Muutokset 
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dummy-muuttujiksi ovat mahdollisia samoin kuin on mahdollista muodostaa 

vuorovaikutustermejä; lisäksi voidaan auttaa selityskykyä eksponentein. Log-

lineaarisuus vähentää myös lineaarisen regressio tapauksessa usein havaittavaa 

heteroskedastisuutta. (Malpezzi 2003, Garrod & Willis 1999, 105-110.) 

 

Hedoninen hintafunktio saattaa toki olla parhaiten kuvattavissa log-log -muotoisen 

(englanniksi Loglinear) funktion 

 

                         (15) 

 

avulla, jolloin tulokset tulee tulkita joustoiksi. Selittävän muuttujan yhden prosentin 

muutos tuottaa tietyn prosentuaalisen muutoksen selitettävässä muuttujassa. Esiteltyjen 

funktiomuotojen lisäksi on mahdollista, että hedoninen hintafunktio on sittenkin vielä 

jotain muuta muotoa. Tällainen muoto voisi olla esimerkiksi splini-funktio, jossa 

funktio saattaa käyttäytyä tietystä pisteestä toiseen lineaarisesti mutta vaihtaa 

kulmakerrointa ja jatkaa seuraavaan pisteeseen lineaarisena uudella kulmakertoimella. 

(Malpezzi 2003.) 

 

Olettaen, että aineistoon ei sisälly mittausvirhettä, muuttujien arvot on määritetty 

tarkasti ja tutkittava markkina on olemassa eikä siihen sisälly markkina-alueen 

määrittämiseen liittyviä ongelmia, löytyy paras hedonisen hintafunktion muoto 

yksinkertaisesti kokeilemalla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että parhaiten todellisuutta 

kuvaavan funktion muoto saadaan kun aineistoon kokeillaan eri muotoja, eli esimerkiksi 

log-lineaarista, lineaarista tai log-log -muotoista regressiomallia. (Malpezzi 2003, 

Garrod & Willis 1999, 105-110.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmällä tehdyissä tutkielmissa on käytetty paljon 

regressiomallintamista. Tämä juontuu toki suurelta osin siitä, että hedoninen 

hintafunktio on yleensä muodoltaan hyvin yksinkertainen; tuotteen hintaa selitetään 

tuotteen ominaisuuksilla. Käytettävissä on siten esimerkiksi pienimmän neliösumman 

menetelmä tai suurimman uskottavuuden estimointi.  

 

Koska hedonisen hintafunktion muoto on varsin oleellinen selvitettävä asia 

tutkimuksissa, saattaa sen parhaiten sopivan muodon selvittämiseen olla hyödyksi Box-
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Cox muuntaminen. Box-cox muuntamisella pyritään normalisoimaan funktion 

muuttujien jakaumat käyttäen apuna muunnosparametreja. Box-cox muunneltu 

hedoninen hintafunktio voi olla muodoltaan 

 

             
      ,          (16) 

 

jossa   merkitsee tuotteen eri ominaisuuksia. Muuttujat   ja   ovat 

muunnosparametreja. Riippuen siitä ovatko muunnosparametrit nolla vai erisuuria 

nollasta, vaihtelee funktion muoto lineaarisen, log-lineaarisen, lineaarinen-log ja log-log 

-muodon välillä. Joka tapauksessa Box-Cox funktion käyttämisellä saavutetaan funktion 

muodon selvittämiseen joustavuutta. (Malpezzi 2003, Greene 2003, 173-175.) 

 

 

3.4 Hedonisten hintojen menetelmän sovelluskohteet ja estimoiminen 

 

Hedonisten hintojen menetelmää on käytetty hyvin paljon asuntomarkkinoihin liittyen. 

Nimenomaan on suuri määrä tutkimuksia missä tiettyjen ympäristöhyödykkeiden tai 

haidakkeiden arvoja pyritään paljastamaan asuntomarkkinoilla (Boyle & Kiel 2001). 

Hedonisten hintojen menetelmää on kuitenkin käytetty muitakin markkinoita 

tutkittaessa. Erilaisten kertakulutushyödykkeiden (esimerkiksi viini tai muna) 

ominaisuuksien arvostuksia on pyritty paljastamaan. Samoin myös muihin 

kestokulutushyödykemarkkinoihin (esimerkiksi tietokone tai auto) kuin asuntoihin on 

käytetty hedonisten hintojen menetelmää. Luottomarkkinoihin menetelmää on 

sovellettu hyvin vähän.   

 

Hedonisia menetelmiä on myös sovellettu kuluttajahintaindeksien parantamiseen 

Yhdysvalloissa. Moultonin (2001) mukaan hedonisten hintojen menetelmää on 

enenevissä määrin käytetty valtiollisten tilastojen tuottamisessa Yhdysvalloissa. 

Hedonisin menetelmin on paranneltu kuluttajahintaindeksejä vastaamaan paremmin 

todellista kulloinkin vallitsevaa hintatilannetta markkinoilla. Hedonisten hintojen 

menetelmää on käytetty parantamaan kuluttajahintaindeksien tarkkuutta tapauksissa 

jolloin hintoja tuotteista ei ole saatavilla niiden uutuuden tai vanhuuden tähden. 

Hedonisilla hintaindekseillä pystytään parantamaan joidenkin kuluttajahintaindeksien 

tarkkuutta etenkin sen osalta miten laatua mitataan ja kohdennetaan uusien ja vanhojen 
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mallien välillä. Tämä on ollut hyödyksi erityisesti nopeasti kehittyvien tuotteiden kuten 

tietokoneiden ja oheistuotteiden hintaindeksien laatimisessa. (Moulton 2001.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmällä on tutkittu erityisen paljon asuntomarkkinoita. 

Malpezzi (2003) käy läpi hedonisten hintojen menetelmän yleisimmät sovelluskohteet 

jotka ovat asuntohintaindeksien kehittäminen, ympäristömuuttujien arvojen 

paljastaminen asuntojen hintojen avulla ja erilaiset poliittiset vaikutteet ja ohjelmat 

asuntomarkkinoihin liittyen. Etenkin on keskitytty tutkimaan ympäristömuuttujien 

arvostusta asuntomarkkina-aineiston avulla. Nämä ympäristömuuttujat ovat esimerkiksi 

ilman laatu; veden laatu ja etäisyys vesistöistä, keskustoista tai kaatopaikoista eli 

etäisyys ympäristöhyödykkeistä tai haidakkeista. Boyle ja Kiel (2001) ovat listanneet 

näitä hedonisten hintojen menetelmää hyödyntäviä tutkimuksia asuntomarkkinoiden ja 

ympäristöhyödykkeiden kontekstissa. Listaus on vuodelta 2001, mutta oman 

tiedonetsinnän myötä on käynyt ilmi, että nämä mainitut sovelluskohteet hedonisten 

hintojen menetelmälle ovat edelleen hyvin suosittuja. (Malpezzi 2003, Boyle & Kiel 

2001.) 

 

Miksi hedonisten hintojen menetelmä on ollut niin suosittua kuvatunlaisten asioiden 

tutkimisessa johtuu siitä, että näitä ympäristömuuttujia ei hinnoitella kuten 

konventionaalisia tuotteita. Niiden hinnat eivät ole missään näkyvissä, eikä niitä voi 

ostaa yksiköittäin. Puhdasta ilmaa ei ole myynnissä kuuden pullon paketeissa. On 

kuitenkin perusteltua olettaa, että ympäristöhyödykkeillä tai ympäristöhaitan 

puuttumisella on jokin olemassa oleva arvo joka sitten saadaan asuntojen hintojen 

kautta mahdollisesti paljastettua. (Boyle & Kiel 2001.) 

 

Tuore esimerkki ympäristömuuttujien arvon paljastamisesta asuntomarkkina-aineistosta 

on Yhdysvalloissa tehty tutkimus lentokentän läheisyyden vaikutuksesta asuntojen 

hintoihin. Tutkimuksessaan Cohen ja Coughlin (2008) tutkivat asuntojen hintoja 

Hartsfield–Jackson Atlantan kansainvälisen lentokentän ympäristöstä Yhdysvalloissa. 

Tutkimuksessaan he hyödyntävät hedonisten hintojen menetelmää spatiaalisen, eli 

avaruudellisen, autokorrelaation kera. Tutkimuksessa hyödynnetään maantieteilijöille ja 

geologeille tuttua GIS (Geographical Information System) aineistoa ArcView-

ohjelmistolla. Aineisto joka on kiinnostuksen kohteena antaa paikkatietoa lentokentän 

ympäristössä vallitsevasta melutasosta. Aineisto on vuodelta 2003 ja siitä ilmenee 
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desibeleissä mitattu kartta alueesta. Yhdysvalloissa paikallisen lentoviranomaisen 

(Federal Aviation Administration) arvio ihmistä häiritsevästä desibelitasosta on 65 

desibeliä normalisoituna vuositasolle. Kun mainittu taso ylittyy sen tiedetään 

häiritsevän ihmisten yöunia, keskustelemista, kuuntelua ja opiskelua. Toinen osa 

aineistosta on aineisto samaiselta alueelta myydyistä asunnoista vuonna 2003. Aineisto 

sisältää lähes kaiken oleellisen tiedon asunnoista, eli huonemäärät, neliömäärät, tonttien 

koot, kerrosluvut, kylpyhuoneiden määrän ja sen onko asunnoissa takka. Aineisto siis 

sisältää jotakuinkin kaikki oleelliset asuntojen ominaisuudet millä voi ajatella olevan 

vaikutusta asuntojen hintoihin. (Cohen ja Coughlin 2008.)   

 

Aineistojen avulla Cohen ja Coughlin (2008) rakentavat hedonisen hintafunktion jossa 

vastemuuttujana on asuntojen myyntihintojen luonnolliset logaritmit. Selittävinä 

muuttujina on mainitut asuntokohtaiset muuttujat, desibelitasoa kuvaavat muuttujat (65-

70 desibelitaso ja desibelitaso yli 70) sekä eri alueita spesifioivat muuttujat, jotka 

erittelevät lähialueen kaupungit toisistaan. Havaintoja, eli myytyjä asuntoja lentokentän 

lähialueella on tutkimuksessa 508 kappaletta. Lentokentän lähialueeksi tässä 

tutkimuksessa katsotaan alue jonka rajat noudattavat 65 desibelitason rajaa 800 metriä 

(puoli mailia) poispäin lentokentästä. Tällöin havaintoja saadaan sekä korkean 

desibelitason alueesta, että alueesta jossa desibelitason ei katsota olevan häiritsevää 

tasoa, mutta joka on kuitenkin samaa asuntomarkkina-aluetta korkean melutason alueen 

kanssa. (Cohen ja Coughlin 2008.)     

 

Tutkimuksessa estimoidaan hedoninen hintafunktio käyttäen eri estimointimenetelmiä. 

Pienimmän neliösumman menetelmää käytetään jotta saadaan vertailukohta ja pohja 

spatiaalisen autokorrelaation testaamiselle. Myös suuriman uskottavuuden menetelmää 

kokeillaan. Spatiaalisen autokorrelaation testeillä mitataan sitä, että vaikuttavatko 

geografisesti toisiaan lähellä olevat havainnot toisiinsa. Jos spatiaalista autokorrelaatiota 

havaitaan, tarkoittaa se tässä yhteydessä sitä, että lähellä toisiaan olevien asuntojen 

myyntihinnat korreloivat, eli esimerkiksi alueen yleinen korkea hintataso vaikuttaa 

positiivisesti yksittäisen asunnon myyntihintaan. Tämänsuuntaista autokorrelaatiota 

havaitaan tutkimuksessa, joten Cohen ja Coughlin päätyvät tukimuksessaan siihen, että 

parhaiten  käyttäytyvä malli joka parhaiten kuvaa melutason vaikutusta asuntojen 

hintoihin on spatiaalisen autokorrelaation ja huomioiva sekä virhetermin spatiaaliset 
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vaikutukset huomioiva yleistettyjen momenttien yleinen spatiaalinen malli (generalized 

moments general spatial model). (Cohen ja Coughlin 2008.)     

 

Sekä pienimmän neliösumman menetelmän avulla estimoidun hedonisen hintafunktion, 

että yleistettyjen momenttien yleisen spatiaalisen mallin avulla estimoidun hedonisen 

hintafunktion tulokset kertovat, että kun melutaso ylittää 70 desibeliä, on sillä 

tilastollisesti merkitsevä vaikutus asuntojen hintoihin. Tutkimuksessa havaitaan, että 

muuten samanlaisen asunnon hinta laskee 20,8% kun asunto sijaitsee alueella jolla 

melutaso on yli 70 desibeliä kuin että asunto sijaitsisi alueella jossa melutaso on alle 65 

desibeliä. Pienimmän neliösumman menetelmään verrattuna spatiaalisin korjauksen 

varusteltu malli antaa todenmukaisemman kuvan, sillä pienimmän neliösumman mallin 

arvio vaikutuksesta oli noin 25%. Tutkimuksessa havaitaan myöskin se, että lentokentän 

läheisyys on hyödyke, eli tietyn matkan päässä lentokentästä sijaitsevat asunnot, joissa 

ei ole melutaso-ongelmia ovat kalliimpia kuin samanlaiset asunnot kauempana 

lentokentästä. Asukkaiden rajamaksuhalukkuus pienemmästä melutasosta tukee 

myöskin havaintoa, että melutason kasvaminen vaikuttaa negatiivisesti asunnon hintaan. 

(Cohen ja Coughlin 2008.)     

 

Kertakulutushyödykkeiden arvostusta on myöskin tutkittu hedonisten hintojen 

menetelmän avulla. Esimerkkinä moisesta tutkimuksesta toimii viinin laadun vaikutusta 

sen hintaan luotaavaa tutkimus Ranskasta (Cardebat & Figuet 2009). Tutkimuksessa 

rakennetaan hedoninen hintafunktio Alsacen, Beaujolaisin ja Provencen alueen 

viineistä. Selitettävänä muuttujana toimii luonnollinen logaritmi kunkin viinin (140 

erilaista) hinnasta ja selittävänä muuttujana toimivat viinin nootti (arvio viinin laadusta 

perustuen sen tuoksuun, hapokkuuteen, väriin, rakenteeseen, koostumukseen, balanssiin 

ja makuun), viinin bukee eli tuoksujen kokonaisuus, viinin maku ja alue missä viini on 

tehty. Viinin nootilla on tässä tutkimuksessa lopulta se tärkein merkitys; jos nootti ei 

selitä viinin hintaa, on havaittavissa, että viinin laadulla ei ole välttämättä mitään 

tekemistä sen hinnan kanssa. (Cardebat & Figuet 2009.) 

 

Viinin nootista saadaan numeerinen arvo 1 ja 20 välillä. Enologit (viinitutkijat), 

viinivälittäjät ja tarjoilijat antoivat omat arvionsa kaikista viineistä tietämättä niiden 

alkuperää. Toisin sanoen viinipullon etiketti oli poistettu ennen maistajaisia. Näin 

saadaan arvio viinien laadusta ilman, että arvioihin vaikuttavat seikat kuten minkä 
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alueen viinistä on kyse, viinin etiketti tai sen hinta. Tämä nootin saaman arvon puhtaus 

muista muuttujista kuin asiantuntijoiden arvioista todistetaan tutkimuksessa vielä siten, 

että ensin nootin arvoa selitetään asiantuntijoiden arvioilla ja objektiivisilla muuttujilla, 

kuten missä viini on tehty. Koska arvioijat eivät tiedä tuotteiden alkuperää, ei 

viinialueella pitäisi olla vaikutusta viinin saamaan arvioon. Tämän regression virhetermi 

sisällytetään lopulliseen hedoniseen hintafunktioon selittäväksi muuttujaksi. Jos sen 

kerroin ei tilastollisesti merkitsevästi eroa nollasta, ovat nootti ja hinta ehdollisesti 

riippumattomia toisistaan. Tutkimuksessa käy näin, eli muuttujat ovat riippumattomia 

toisistaan. (Cardebat & Figuet 2009.) 

 

Hedoninen hintafunktio paljastaa tutkimuksessa, että viinin nootilla, eli viinin laadulla 

ei ole kummoista merkitystä sen hintaan. Laatu selittää kaikki viinit sisältävässä 

hintafunktiossa hintaa positiivisesti vain hyvin vähän ja vain 5,8% tilastollisella 

merkitsevyystasolla. Viinin hintaa selittää ennen kaikkea se, missä viini on tehty. Tulos 

tarkoittaa siis toisin sanoen sitä, että ainakaan näiden ranskalaisten viinien kohdalla ei 

kannata perustaa ostopäätöstään hintaan; hinta ei takaa laatua. (Cardebat & Figuet 

2009.) 

 

Hedonisten hintojen menetelmää on Suomessa käytetty ympäristöarvojen mittaamiseen. 

Tyrväinen ja Miettinen (2000) ovat tutkineet metsäpuistojen ja metsänäkymän arvoa 

osana asunnon hintaa Salossa ja Halikossa. Aineisto tutkimuksessa on kerätty vuosien 

1984-1986 aikana tehdyistä asuntokaupoista asuntojen osalta joissa on oma piha. 

Aineisto on kerätty leimaverotiedoista, joten asunnon hinta on saatu selville, kuten 

myöskin tiedot oleellisista asunnon ominaisuuksista. Otos on 590 asuntoa. (Tyrväinen 

& Miettinen 2000.)  

 

Tutkimus on hyvä esimerkki siitä miten Box-Cox funktion avulla saadaan joustavuutta 

hedonisen hintafunktion muodon määrittämiseen. Toisen asteen Box-Cox funktio on  

 

            
  

    
 

 
       

  
   

 
     

  ,      (17) 

 

jossa   ja   ovat asunnon hinta ja asunnon ominaisuudet ja  ,   ja     ovat Box-Cox 

muunnostermejä. Kun   = 0 on hinta   luonnollinen logaritmi ja kun   = 0 on   silloin 
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luonnollinen logaritmi. Jos muunnostermit ovat erisuuria nollasta ovat hinta ja 

ominaisuudet silloin 

 

    
    

 
 ja      

  
  

   

 
 .       (18) 

 

Nyt toisen asteen Box-Cox funktio pitää sisällään log-lineearisen, lineaarin-log -

muotoisen, log-log -muotoisen ja lineaarisen funktion, sekä kaiken näiden puhtaampien 

funktiomuotojen väliltä. Kun hieman muunneltu Box-Cox funktio  

 

            
  

        
      

          
                            (19) 

 

sovitetaan aineistoon, havaitaan Tyrväisen ja Miettisen (2000) tutkimuksessa, että 

muunnostermit eivät kovin paljoa eroa nollasta, koska muunnostermien arvoiksi 

saadaan   = 0,9 ja   = 0,57.  Funktio estimoidaan käyttäen suurimman uskottavuuden 

estimointia. Funktiossa muuttuja    kuvaa asunnon etäisyyttä metsäpuistoon, muuttuja 

  
  kuvaa asunnon ikää, muuttujat   ,   ,    kuvaavat asunnon pinta-alaa, etäisyyttä 

Salon keskustaan ja etäisyyttä paikalliseen ostoskeskukseen. Muuttujat   ,   ,    ovat 

kvalitatiivisia dummy-muuttujia kuvastaen missä kunnassa asunto sijaitsee (Salo vai 

Halikko), asunnon ulkopintamateriaalia (tiili vai joku muu) ja onko asunnosta näkymä 

mehtään (on tai ei). Kun testataan hypoteesia, että muunnostermit eivät tilastollisesti 

merkitsevästi eroa nollasta siten että   :    =   = 0, eli että kyseessä on log-log muoto, 

päädytään tutkimuksessa hyväksymään nollahypoteesi 5% merkitsevyystasolla. 

Toisaalta myös hypoteesi, että   = 0 ja   = 1 voidaan hyväksyä 5% merkitsevyystasolla, 

joten Tyrväinen ja Miettinen (2000) päätyvät funktiomuotoon jossa muuttujien   ,   , 

   suhde hintaan   on log-log muotoa ja suhde loppufunktioon on log-lineaarinen. 

(Tyrväinen & Miettinen 2000.) 

 

Saatavan hedonisen hintafunktion Tyrväinen ja Miettinen (2000) estimoivat pienimmän 

neliösumman menetelmällä. Vakavaa spatiaalista autokorrelaatiota ei mallissa havaita. 

Eniten kiinnostuksen kohteena olevien muuttujien (metsänäkymä ja etäisyys metsään) 

osalta ei tutkimuksessa havaita multikollineaarisuutta muiden muuttujien kanssa. 

Keskenään muuttujat odotettavasti korreloivat eli ovat multikollineaariset. Virhetermin 

varianssi ei kuitenkaan mallissa ole homoskedastinen Glejser-testin ja Breusch-Bagun-
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Godfrey -testin mukaan. Tämä heteroskedastisuuden ongelma, eli että virhetermin 

varianssi ei noudata samanlaista normaalijakaumaa läpi selitettävien muuttujien 

havaintojen,  korjataan tutkimuksessa heteroskedastisuus-konsistentin 

kovarianssimatriisin avulla. Korjaus tekee regressiokertoimien keskivirheistä 

heteroskedastisuus-robusteja, eli alunperin homoskedastisiksi oletetut keskivirheet tulee 

huomioitua heteroskedastisina. (Tyrväinen & Miettinen 2000.) 

 

Tutkimuksessa saadaan seuraavanlaisia tuloksia: Mallin selityskyky    on 0,87 eli malli 

selittää asuntojen hintojen vaihtelusta kokonaisuudessaan 87%. Asunnon pinta-ala 

selittää asuntojen hintoja eniten, koska prosentin lisäys asunnon pinta-alaan merkitsee 

0,78 prosentin lisäystä hintaan. Jos taas talon etäisyys Salon keskustasta kasvaa 

prosentin, halpenee asunto keskimäärin 0,11 %. Asunnon iällä on myös vaikutusta; 

vuosi lisää asunnon ikään merkitsee tuloksien mukaan 1,5% laskua asunnon hinnassa. 

Erityisen kiinnostuksen kohteena olevien muuttujien osalta kilometrin lisäys etäisyyteen 

lähimmästä metsäpuistosta merkitsee 5,9% alennusta asunnon hinnassa. 

Metsänäkymällä oli myös vaikutusta asunnon hintaan, koska tuloksien mukaan asunnot 

jotka omasivat metsänäkymän olivat 4,9% kalliimpia kuin samanlaiset asunnot ilman 

metsänäkymää. (Tyrväinen & Miettinen 2000.) 

 

Box-Cox funktioiden käyttäminen hedonisen hintafunktion muodon määrittämisessä 

näyttää olevan suosittua. Itse Box-Cox funktiomuotojen käyttämistä hedonisena 

hintafunktiona on kritisoitu Casselin ja Mendehlsonin (1985) toimesta. Box-Cox -

muotoista funktiota on Casselin ja Mendehlsonin mukaan vaikea tulkita koska jos 

muunnostermit muokkaavat muuttujien regressiokertoimet esimerkiksi jonnekin log-log 

tai log-lineaarisen yhteyden välimaastoon, on hyvin vaikea selittää kertoimien 

vaikutuksia reaalimaailman sanankääntein. On toisin sanoen hyvin vaikea löytää 

järkevää selitystä muunnostermin arvolle. Box ja Cox (1964) varoittavat itse siitä, että 

varsinkin jos selitettävä muuttuja on pääasiallisen kiinnostuksen kohteena, ei siihen 

tulisi tehdä epälineaarisuuteen päätyviä muunnoksia koska muunnos tuottaa harhaa 

selitettävän muuttujan arvoissa. Muunnokset tekevät mallista myös sitä epätarkemman 

mitä enemmän selittäviä muuttujia mallissa on, koska näiden muuttujien varianssi 

kasvaa. Näistä syistä, Box-Cox funktio soveltuukin parhaiten  hedonisen hintafunktion 

muodon etsimiseen, eikä siten itse välttämättä hedonisen hintafunktion muodoksi.  

(Tyrväinen & Miettinen 2000, Malpezzi 2003, Garrod & Willis 1999, 105-110.) 
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Luottomarkkinoiden tutkimiseen hedonisten hintojen menetelmää on käytetty hyvin 

vähän. Hedonisten hintojen menetelmän teoriaa on luottomarkkinoihin soveltanut 

Baltensberger (1976). Hän ei kuitenkaan ole tehnyt empiiristä tutkimusta aiheeseen 

liittyen. Empiiriseen tutkimukseen luottomarkkinoihin liittyen ovat hedonisten hintojen 

menetelmää soveltaneet Petrick ja Latruffe (2006). Nämä tutkimukset käydään 

seuraavissa luvuissa tarkemmin läpi. 
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4 HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ LUOTON HINNOITTELUA 

TUTKITTAESSA 

 

4.1 Hedonisten hintojen menetelmä ja luottomarkkinat 

 

Hedonisten hintojen menetelmää on taloustieteessä käytetty ensimmäisen kerran 

luottomarkkinoiden tutkimiseen Ernst Baltensbergerin toimesta vuonna 1976. 

Tutkielmassaan Baltensberger esittelee teoreettisen mallin jonka tuloksena molemmat 

markkinoiden osapuolet, eli luotottaja ja luotonhakija päätyvät kilpailulliseen 

tasapainoon luottomarkkinoilla. Tämä saavutettava tasapaino on Pareto-tehokas. 

Baltensbergerin malli on pääajatuksiltaan hyvin samanlainen kuin Rosenin (1974) 

alkuperäinen teoria hedonisista hinnoista. Markkinoiden osapuolet maksimoivat omia 

hyötyjään ottaen markkinoiden muodostaman hedonisen hintafunktion luoton hinnalle 

annettuna. Paras mahdollinen saavutettavissa oleva hedoninen hinta on osana 

yksittäisen kuluttajan tai luotottajan hyötyfunktiota. Tämä tarkoittaa sitä, että 

yksittäinen toimija ei voi yksikseen vaikuttaa markkinoiden piirtämään tasapainohintoja 

kuvaavaan hintakäyrään. Toimitaan siis teoreettisesti määriteltynä kilpailuilla 

markkinoilla. Toisaalta markkinoiden tasapainohinnat ja siten hedoninen hintafunktio 

määräytyvät monien kuluttajien ja luotottajien yhteisvaikutuksesta. Kun heidän 

hyötyfunktiot kohtaavat, ollaan tasapainohinnassa luottomarkkinoilla. (Baltensberger 

1976, Rosen 1974.) 

 

Baltensbergerin (1976) mallissa luotolla eli tuotteella on kaksi ominaisuutta joiden 

tuloksena luoton hinta määräytyy. Nämä kaksi ominaisuutta ovat luoton määrä ja luoton 

laatu. Hedoninen hintafunktio luottomarkkinoilla on siis yksinkertaisimmillaan 

 

           .         (20) 

 

Yhtälössä   merkitsee luoton hintaa tai Baltensbergerin täsmentämänä kuluttajan 

maksamia luotosta koituvia maksuja luotottajalle. Luoton hinta on siis kaikki luotosta 

koituvat maksut, mukaan lukien järjestelypalkkio mikäli sellainen on olemassa. Mallissa 

  kuvaa luoton määrää ja   luoton laatua. Luoton hinta on positiivisesti riippuvainen 

luoton määrästä, ja negatiivisesti riippuvainen luoton laadusta. Baltensberger siis 

väittää, että kun luotonhakijan laatu kasvaa, pitäisi myös luoton hinnan tippua ceteris 
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paribus eli kaikkien muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana. Muuttuja   kuvaa 

epäsuorasti luoton laatua. Muuttuja   kuvaa täsmällisemmin määriteltynä luotonhakijan 

osakepääoman määrää. Luotottajalle lainan antaminen luotonhakijalle on sijoitus 

luotonhakijan riskiä sisältävään projektiin. (Baltensberger 1976.) 

 

Luoton määrä on toki hyvin yksiselitteinen muuttuja tässä mallissa. Luoton määrä 

mitataan rahayksiköissä ja luoton määrällä viitataan nimenomaan lainattuun 

rahamäärään. Luoton määrällä pitäisi Baltensbergerin mukaan olla positiivinen yhteys 

luoton hintaan, eli mitä enemmän luottoa otetaan, laadun   pysyessä muuttumattomana, 

sitä enemmän luotosta tulee maksaa koron tai muiden kulujen muodossa. Laatu   luoton 

hinnan määrittävänä ominaisuutena onkin sitten huomattavasti abstraktimpi muuttuja 

kuin luoton määrä. Tässä teoriassa   merkitsee sekä luotonhakijan, että luotonantajan 

näkökulmasta luotonhakijan osakepääoman (equity capital) määrää. Selkeästi jos  :n 

määritteleminen jätetään tähän, ei tämän teorian avulla voida tarkastella kuin 

yrityslainamarkkinoita. Muuttuja   voidaan kuitenkin määritellä myös luotonhakijan 

ja/tai lainan riskisyydeksi. Kun laatu kasvaa, vähenee luotonhakijaan ja siten luotottajan 

näkökulmasta katsottuna lainaan liittyvä riski. Tällöin kun   kasvaa, kasvaa samalla 

luotonhakijan ja luoton riskittömyys. Tällöin laatu on yhtä kuin riskittömyys. 

(Baltensberger 1976.) 

 

Perustuen oletukseen, ettei kuluttaja voi rajattomasti kasvattaa pääomansa määrää 

lainarahalla, on Baltensbergerin mukaan selvää, että luotosta täytyy maksaa jokin 

riskipreemio, eli luotolla täytyy olla hinta johon luotonhakijan lainarahan määrällä on 

vaikutusta. Jos kuluttaja kasvattaa pääomansa määrää ottamalla luottoa, hän luotottajan 

näkökulmasta muodostaa korkeamman riskin kuin ennen luoton ottamista. Toisaalta, jos 

luotonhakijalla on korkea määrä omaa pääomaa suhteutettuna lainarahan määrään on 

tämänlainen luotonhakija riskittömämpi sijoitus. Luotottajan näkökulmasta tarkasteltuna 

hinnoitteluun vaikuttaa myös uhka, että luotonhakija jättää luoton maksamatta. 

Luotottaja hinnoittelee siis luottoa riskiin perustuen. Luotonhakija tietää ja tunnustaa 

nämä samat totuudet ja perusteet hinnoittelulle, eli jos hän ottaa lisää luottoa, tietää hän 

olevansa luotottajan näkökulmasta kuten myöskin omasta näkökulmastaan riskisempi 

luotonhakija. Yhteys luoton hinnan ja luoton tai luotonhakijan laadun välillä on siten 

negatiivinen, kuten aiemmin on kuvattu. Luotonhakija voi vaikuttaa laatuunsa 

esimerkiksi lisäämällä vakuuksiensa määrää. Malliinsa Baltensberger ei tätä 
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ominaisuutta sisällytä, mutta toteaa kuitenkin, että tämänlainen lisäys olisi hyvin 

ilmeinen lisäys malliinsa. (Baltensberger 1976.) 

 

Matemaattisesti tarkasteltuna nämä yllä mainitut asiat tarkoittavat sitä, että kun 

hedoninen hintafunktio derivoidaan luoton määrän suhteen, on derivaatta enemmän 

kuin nolla, ja kun hintafunktio derivoidaan laadun suhteen, on derivaatta pienempi kuin 

nolla. Hintafunktion          osittaisderivaatta luoton määrän   suhteen on siis 

positiivinen ja laadun   suhteen negatiivinen. (Baltensberger 1976.) 

 

Markkinoilla päädytään tasapainohintoihin kun luotottajien myyntitarjousfunktiot ja 

luotonhakijoiden ostotarjousfunktiot kohtaavat. Baltensberger (1976) viittaa Rosenin 

(1974) teoriaan siitä miten tämänlaiset tarjousfunktiot muodostuvat, eikä esitä niitä 

teoriassaan. Käytännössä kuitenkin luottomarkkinoilla pätee samanlaiset säännöt kuin 

Rosenin (1974) teorian käsittelemillä nimettömillä markkinoilla; tuottajan (nyt 

luotottajan) myyntitarjousfunktio on nouseva konveksi funktio luoton hinnan suhteen, 

johon vaikuttavat tavoitellun voiton määrä, tuottajalle (eli luotottajalle) spesifi 

kustannusrakenne ja johon vaikuttavat markkinoiden antamat hedoniset hinnat luoton 

ominaisuuksille. Luotonhakijan ostotarjousfunktio on konkaavi nouseva funktio hinnan 

suhteen, johon vaikuttavat kuluttajan tavoittelema hyöty, luoton ominaisuuksien 

hedoniset hinnat ja kuluttajan tulot. (Baltensberger 1976.) 

 

Koska luotottajan tavoittelema voitto eli hyöty ja luotonhakijan tavoittelema hyöty ovat 

tärkeitä muuttujia luottomarkkinoiden tasapainohintojen muodostumisessa, on 

määriteltävä hyötyfunktiot sekä luotottajalle, että luotonhakijalle. Luotonhakijan osalta 

odotettua hyötyä kuvaava yhtälö on  

 

                                             
 

   

                        
  

  
  ,        (21) 

 

joka on siis luotonhakijan marginaalisen hyötyfunktion integraali, eli luotonhakijan 

hyötyfunktio esitettynä integrointiongelmana. Funktiossa   kuvaa luoton hintaa. Funktio 

     kuvaa luotonhakijan hyötyfunktiota lopullisen varallisuuden suhteen. Yhtälössä 

  kuvaa lainarahan sijoittamisesta johonkin projektiin saatavaa tuottoa (rate of return). 
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     on siten luotonhakijan subjektiivinen tuoton todennäköisyyden tiheysfunktio. 

Tuoton määrä    kuvastaa raja-arvoa tuotolle luotonhakijan näkökulmasta. Jos 

luotonhakijan tuotto on jotain alle raja-arvon   , eli kun     , ei luotonhakija pysty 

maksamaan luottoa takaisin. Havitellun tuoton raja-arvo on  

 

                     .       (22) 

 

Luoton määrä ja luoton laatu siis määrittävät saatavissa olevan tuoton. Yhtälössä (21) 

on kuvattuna myös luotonhakijan varallisuus    joka on siis luotonhakijan varallisuus 

luotonhakemisen hetkellä, eli se ei sisällä haettua luottoa. Luotonhakija havittelee 

luottomarkkinoilta hyötyään eli tuottoaan   maksimoivaa luoton määrää   ja luoton 

laatua  . Luotonhakija optimoi käyttäytymisensä siten niin, että    

 

 
  

  
                         

 

   ,       (23) 

 

ja  

 
  

  
                                             

  

  

 

   

          (24) 

 

jolloin luoton määrä   ja luoton laatu   tulevat optimoitua haviteltavaan tuottoon 

perustuen. Esimerkiksi sanallisesti ilmaistuna yhtälö (23) kertoo, että optimaalinen 

luoton määrä toteutuu silloin kun havitellun tuoton määrä ja lainan määrän rajahinta 

kohtaavat luotonhakijaspesifin hyötyrakenteen   vallitessa. (Baltensberger 1976.) 

 

Luotottajan odotettua hyötyä kuvaava yhtälö on  

 

                                 
 

   

                                   
  

  
,      (25) 

 

jossa funktio      kuvaa luotottajan hyötyfunktiota lopullisen varallisuuden suhteen. 

Funktio      on luotottajakohtainen odotetun tuoton tiheysfunktio.  Luotottajan optimit 

luoton määrä ja laatu ovat  
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          (26) 

 

ja 

 

 
  

  
                                       

  

  

 

               (27) 

 

Markkinoilla paljastuu hedoninen hintafunktio luoton määrän ja luoton laadun 

yhdistelmistä kun markkinoilla on tarpeeksi erilaisia luotonhakijoita eritteleviä 

hyötyfunktioita      ja/tai luotottajia eritteleviä hyötyfunktioita     . Tämä tarkoittaa 

sitä, että hedoninen hintafunktio luottomarkkinoilla piirtyy siinä tapauksessa, että 

luotonhakijat ja/tai luotonantajat ovat heterogeenisiä ominaisuuksiltaan. Jos 

Luotonhakijat sekä luotonantajat olisivat homogeenisia, olisi markkinoilla vain yksi 

lainaominaisuuksien yhdistelmä, eli rahamäärältään yhdenlainen laina, jolla olisi yksi 

hinta ja jonka laatuvaatimus olisi yhdenlainen. Tällöin myös luotonhakijat olisivat 

kaikki laadultaan samanlaisia. (Baltensberger 1976.) 

 

Edellinen kaavakokoelma on hyvä suomentaa. Saavuttaakseen optimaalisen lopullisen 

varallisuuden määrän, sekä luotonhakijat että luotottajat valitsevat optimaaliset luoton 

määrät ja laadut hedoniselta hintafunktiolta, joka kuvastaa markkinoiden määrittelemää 

tasapainohintaa luotolle, luoton ominaisuuksien eri yhdistelmien vallitessa. Nämä 

optimaaliset luoton määrä ja laatu määräytyvät yksittäisen toimijan tapauksessa siten 

minkälainen hyödyn rakenne toimijalla on. Siihen vaikuttaa tämän toimijan havitellun 

tuoton määrä lainarahalla toteutettavaan projektiin liittyen. (Baltensberger 1976.) 

 

Malli kuvaa hyvin pitkälti yrityslainamarkkinoita, mutta toisaalta se on käännettävissä 

myös yksityisten kuluttajien tapaukseen. Jos laatu   ei viittaisikaan pelkästään tai 

ollenkaan osakepääomaan, vaan vaikkapa kuluttajan tuloihin tai kuluttajan tulojen 

suhteeseen olemassa olevien lainojen määrään, puhuttaisiin edelleen luotonhakijan 

laadusta numeerisena arvona. Kuluttaja havittelema hyödyn määrä voisi olla sitten 

jotakin mistä kuluttaja saa lisää hyötyä. Esimerkiksi jos kuluttaja hakisi lainaa ja ostaisi 

sillä auton, on auto todennäköisesti kuluttajan hyötyä kasvattava sijoitus ja siten teorian 



53 

 

viittaama riskinen projekti tämän yksittäisen kuluttajan tapauksessa. Toisaalta 

lähempänä kuvattua teoriaa yksityisen kuluttajan tapauksessa olisi se, että kuluttaja 

sijoittaa lainaamansa rahat johonkin oletettavasti oikeaa rahaa tuottavaan 

sijoituskohteeseen, esimerkiksi yritysosakkeisiin. 

 

Mielestäni oleellisin havainto, tai oikeastaan oletus Baltensbergerin (1976) teoriassa on 

se, että osa luottoon liittyvästä riskistä kumpuaa luotonhakijaan liittyvästä riskistä. 

Luotonantajan näkökulmasta mitä riskisempi luotonhakija on sitä riskisempi on laina ja 

siten riskipreemio, eli luoton hinta on omiaan kasvamaan riskin lisääntyessä. Toisaalta 

luotonhakijalle riski on kääntäen hänen laatunsa, voitaisiin sanoa luottokelpoisuutensa. 

Saadakseen lainan halvemmalla hinnalla luotonhakijan tulee jotenkin parantaa 

luottokelpoisuuttaan, esimerkiksi tarjoamalla vakuutta luotolle. Baltensbergerin (1976) 

teoria on hyvin karkea yleistys luottomarkkinoista.  

 

Baltensbergerin (1976) mallissa oletetaan käytännössä ettei minkäänlaista tietojen 

assymmetrisyyttä ole olemassa luottomarkkinoilla. Oletus tarkoittaa siis käytännössä 

sitä, että molemmat lainasopimuksen osapuolet tiedostavat ja ovat samaa mieltä kaikista 

lainasopimukseen liittyvistä riskeistä. Tällöin siis luotonhakija tietää kaikki itseensä 

liittyvät riskit, mutta myös kaikki luottosopimukseen liittyvät riskit. Oletus ei päde 

todellisessa maailmassa. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa se, että kuinka moni 

lainanhakija lukee lainasopimuksen tarkasti. Suomessa kaikkien, ainakin suurimpien 

pankkien asuntolainojen osalta sopimuksissa on artikla jonka mukaan pankki saa 

korottaa yksipuolisella päätöksellä lainan hintaa eli lainasta maksettavaa korkoa jos 

pankin maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä tasolla sitä 

edellyttää. (Asuntolainan yleiset ehdot 2012.) Toisaalta on aika vahva oletus, että 

pankki tietää kaikki luotonhakijaan liittyvät takaisinmaksukykyyn vaikuttavat riskit. 

Pankki voi kyllä arvioida riskitekijöitä ja luotonhakijan takaisinmaksukykyä ja niin 

pankki tekeekin. Kysymyksessä on kuitenkin arvio eikä mikään absoluuttinen totuus. 

Jos pankki tietäisi kaikki luotonhakijaan liittyvät riskitekijät, ei maailmassa olisi 

rationaalisen toiminnan vallitessa minkäänlaisia luottotappioon johtavia 

lainasopimuksia.  

 

Baltensbergerin (1976) teoria on hyvä yritys kuvata luottomarkkinoita Rosenin (1974) 

hedonisten hintojen menetelmään pohjautuen. Yleistys siitä, että luoton hinta on funktio 
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sen määrästä ja laadusta on nimenomaan sitä; eli yleistys todellisuudesta. Luoton 

hintaan vaikuttavat muutkin asiat, mutta ennen kaikkea se, että luotonhakijan laadulla 

eli kääntäen riskisyydellä on vaikutusta luoton hintaan, on varmastikin todellisuuteen 

kytköksissä oleva oletus. Se, että luottomarkkinoille voidaan löytää jokin 

tasapainohintoja kuvaava hedoninen hintafunktio missä luoton hinta selittyy luoton 

ominaisuuksilla ei todennäköisesti eroa tosielämästä paljoakaan. Luotto on kuitenkin 

lopulta erilaisia hyötyjä tuottavia ominaisuuksia sisältävä pankkien ja muiden 

luotottajien tarjoama tuote yrityksille ja yksityisille kuluttajille.  

 

 

4.2 Hedonisten hintojen menetelmän empiirinen sovellus luottomarkkinoita 

tutkittaessa 

 

Esimerkki hedonisten hintojen menetelmän käyttämisestä luottomarkkinoita luotaavaan 

empiiriseen tutkimukseen on vuonna 2006 toteutettu tutkimus Puolalaisten 

maatalousyrittäjien saamien luottojen hinnoista ja hinnoittelun perusteista. (Petrick & 

Latruffe 2006.) Luottomarkkinoita on tutkittu hedonisten hintojen menetelmää 

muistuttavin menetelmin, eli on selitetty luoton hintaa joillain kuluttajaa kuvaavilla 

tekijöillä ja joillain luoton ominaisuuksilla (muun muassa Getter 2006). Näissä 

tutkimuksissa ei kuitenkaan suoranaisesti käytetä hedonisten hintojen menetelmää tai 

viitata sen käyttämiseen, vaikkakin esimerkiksi Getterin (2006) tutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena oleva yhtälö muistuttaa erittäin paljon hedonista hintafunktiota. 

Siksi Petrickin ja Latruffen tutkimus näyttäisi olevan ainut hedonisten hintojen 

menetelmää hyödyntävä tieteellisessä lehdessä julkaistu empiirinen tutkimus 

luottomarkkinoihin liittyen. Ainakaan en kyennyt löytämään muita tutkimuksia 

tietokantaetsinnöissäni. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa on 

vaikuttaako valtion antama tuki Puolalaisten maatalousyrittäjien luottojen hinnoitteluun. 

Tutkimus mukailee paljolti Rosenin (1974) hedonisten hintojen teoriaa, mutta myös 

Baltensbergerin (1976) teoriaan tutkimuksessa viitataan ja siitä ammennetaan 

perusteluja tehdyille valinnoille. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Petrick ja Latruffe tutkivat siis Puolalaisten maatalousyrittäjien lainasopimuksia ja 

rakentavat hedonisen hintafunktion lainojen laatu-ominaisuuksista. Aineisto 

tutkimuksessa on kerätty "IAMO Poland farm survey 2000" -kyselyistä. Kysely pitää 
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sisällään tarkkaa tietoa lainasopimuksista ja maatalousyrittäjien erilaisista 

ominaisuuksista. Tiedot ovat vuosilta 1999-2000.  Otoskoko on 149 kappaletta. Aineisto 

pitää sisällään muun muassa tietoa lainan hinnoittelusta, eli korkoprosentista ja muista 

kuluista kuten järjestelypalkkiosta sekä sovitusta laina-ajasta, lainan rahamäärästä, 

lainan vakuudesta ja lainan käyttötarkoituksesta. Kaikissa luotoissa myöntäjänä on 

pankki, joita on kuitenkin aineistossa useampi erilainen. Yksi näistä pankeista on 

kommunismin ajalta selvinnyt vielä nykyäänkin valtion omistama 

maatalousrahoitukseen erikoistunut pankki. Muut pankit ovat 

maatalousrahoituspainotteisia yksityistettyjä pankkeja sekä "normaaleja" rahoitusalan 

laitoksia joilla ei ole erikoisempaa painotusta maatalouden rahoittamiseen. Itse 

maatalousyrittäjiä kuvaavaa aineistoa ovat kuinka paljon maata kyseinen yrittäjä 

omistaa, kuinka kauan yrittäjä on omistanut maansa ja onko yrittäjä ollut saman pankin 

asiakas ennen lainasopimuksen tekemistä. Täydellinen kuvaus käytetyistä muuttujista 

löytyy liitteestä 1 jossa on suomennettu Petrickin ja Latruffen tekemän 

regressioanalyysin tulokset. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Teoreettinen malli millä luottoja ja niiden ominaisuuksia tarkastellaan perustaa Rosenin 

(1974) hedonisten hintojen menetelmään sekä etenkin Palmquistin (1989) käyttämään 

hedonisten hintojen menetelmän sovellukseen jonka avulla Palmquist tutki viljelymaan 

hintaa muodostavia ominaisuuksia. Selitettävä muuttuja, eli tuotteen hinta ei ole niin 

yksiselitteinen luottojen osalta kuin mitä kulutushyödykkeiden kohdalla yleensä on. 

Luoton hinta koostuu perittävästä korosta mikä saattaa olla jaettu viitekorkoon ja pankin 

marginaaliin. Luotosta saatetaan periä myös järjestelypalkkio luottoa avattaessa, sekä 

muita kiinteitä maksuja, esimerkiksi kuukausittain perittäviä rahamääräisiä maksuja 

saattaa kuulua luoton hintaan. Eteenkin järjestelypalkkio tekee luoton hinnan 

yksiselitteisestä selittämisestä vaikeaa. Tämän ongelman Petrick ja Latruffe korjaavat 

siten, että luoton hinta lasketaan efektiivisen koron (Internal Rate of Return) 

menetelmällä. Tutkimuksessa käytetään kaavaa 

 

     
 
               ,       (28) 

 

jossa   merkitsee koko sovittua laina-aikaa,   meneillään olevaa aikajaksoa,   lainan 

määrää,   järjestelypalkkion määrää ja    aikajakson nimelliseen korkoon perustuvaa 

maksua. Muuttuja   merkitsee korkoprosenttia. Jos järjestelypalkkion määrä   on nolla, 
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on silloin efektiivinen korko   sama kuin on nimellinen korko lainalle. Korko   on siten 

korko, jolla kaikki nykyarvoon muutetut jaksottaiset maksut    ovat yhtä kuin luoton 

rahamäärän ja järjestelypalkkion erotus. Tällä menetelmällä saadaan luotolle hinta, eli 

todellinen vuosittainen korko, joka ottaa kiinteät palkkiot ja nimellisen koron huomioon 

ja pohjautuu samalla myös laina-aikaan. Lainoissa on mahdollisesti erilaisia 

lyhennystapoja (kiinteä tasaerä, annuiteetti, tasalyhennys, bullet) jotka jonkin verran 

saattavat hintaan vaikuttaa, mutta Petrickin ja Latruffen tutkimuksessa tämä on jätetty 

huomioimatta ja kaikki hinnat on laskettuna sillä olettamuksella, että lyhennystapana on 

annuiteettilyhennykset. Käytetty menetelmä tekee aineiston luottojen hinnoista 

vertailukelpoisia. Menetelmän käyttäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että kaksi muuten 

samanlaista luottoa, jotka eroavat vain laina-ajan osalta, tuottavat erilaisen todellisen 

vuosikoron eli luoton hinnan. Se luotto millä on pitempi maksuaika on siten todellisen 

vuosikoron perusteella halvempi. Tulos pakenee todellisuutta, koska ceteris paribus 

pitempi laina-aika merkitsee oikeasti aina suurempaa määrää korkomaksuja rahassa. 

(Petrick & Latruffe 2006.) 

 

kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa on aineiston pohjalta rajattua luottomarkkinaa 

kuvaava hedoninen hintafunktio joka kertoo luoton hinnan ja sen ominaisuuksien 

suhteesta. Yhtälössä 

 

                ,          (29) 

 

muuttuja    kuvaa luoton todellista vuosikorkoa eli luoton hintaa, muuttuja   kuvaa 

luoton rahamäärää,   laina-aikaa, muuttujien vektori   maatalousyrittäjien 

takaisinmaksukykyä eli laatua,   pankin johdon tehokkuutta ja muuttuja   valtion 

tukitoimia. Kaikki muuttujat ovat positiivisia reaalilukuja. Maatalousyrittäjien 

laatuominaisuuksia kuvaavat muuttujat   on jaettu perustuen luotottamisen "viiden C:n" 

listaan (Greenbaum & Thakor 1995). Nämä luotottamisen "viisi C:tä" (5 C's of credit) 

ovat luotonhakijan vakuudet, osakepääoma, vaikutelma, taloudellinen tilanne ja 

tulevaisuuden takaisinmaksukyky ja näillä viitataan nimenomaan yritykseen 

luotonhakijana. Jokaista maatalousyrittäjää kuvaa yrittäjällä spesifi taso 

laatuominaisuuksia. Luotonhakijat, eli sitä myöten myös myönnetyt luotot ovat siten 

heterogeenisiä. Pankki voi omalta osaltaan hallita ensimmäistä kolmea muuttujaa eli 

lainamäärää, laina-aikaa ja luoton laatuominaisuuksia. Hallitseminen tässä yhteydessä 
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tarkoittaa käytännössä sitä, että jos luotonhakijan laatuominaisuudet, eli 

takaisinmaksukyky eivät pankille riitä, voi pankkia kieltäytyä lainaamasta rahaa 

kyseiselle luotonhakijalle. Pankki ei pysty vaikuttamaan pankin johdon tehokkuuteen 

eikä valtion tukitoimiin. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Luotottajan, eli pankin maksimointiongelma on näillä luottomarkkinoilla yhden lainan 

osalta 

 

                                       , 

 siten että     ,            (30) 

 

jossa funktio      on pankin kohtaama kustannusfunktio luottomarkkinoilla ja muuttuja 

  kuvaa pankille spesifiä kustannusrakennetta, eli esimerkiksi palkkoja ja 

jälleenrahoituskustannuksia. Pankin tekemää voittoa yhden lainan osalta kuvaa muuttuja 

  . Osittaisderivaatat lainamäärän  , laina-ajan   ja laatuominaisuuksien   suhteen 

tuottavat ehdot joiden mukaan pankin luoton ominaisuuksien lisäyksiköiden 

"tuottamiseen" kuluvat rajakustannukset tulevat olla yhtä kuin markkinoilla vallitsevat 

rajahinnat näille ominaisuuksien lisäyksiköille. Esimerkiksi, kustannus joka uppoaa 

yhden lisäeuron (tai Zlotyn, kun Puolassa ollaan) tarjoamiseen tulee olla sama kuin 

markkinoilla tarjottu lisämaksu tästä eurosta. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Pankin luottoja koskeva myyntitarjousfunktio kertoo sen millä hinnoilla pankki on 

valmis tarjoamaan erilaisia lainoja. Myyntitarjousfunktiossa  

 

                
       

                     (31) 

 

muutttuja    
 kuvaa pankin tavoittelemaa voittoa. Se millä hinnoilla pankki on valmis 

tarjoamaan erilaisia luottoja riippuu, luoton ominaisuuksista, tavoitellusta voitosta ja 

pankin kustannusrakenteesta. Myyntitarjousfunktion osittaisderivaatat endogeenisille 

muuttujille       kertovat niiden muuttujien marginaaliset kustannukset pankille. 

Lainamäärän   ja laina-ajan   osalta derivaatat ovat positiivisia tai nolla, eli 

kustannukset kasvavat tai eivät ainakaan tipu kun lainan määrää tarjotaan lisää tai laina-

aikaa pidennetään. Laatuominaisuuksien   osittaisderivaatta on joko negatiivinen tai 
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nolla, koska kun laatu luotossa kasvaa, pitäisi sillä olla hintaa alentava vaikutus. Laadun 

lisääntyessä takaisinmaksukyky paranee, eli luottoon ja luotonhakijaan liittyvä riski 

maksamatta jättämisestä pienenee. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Tässä tutkielmassa esitetyn kuvion (4) mukaisesti pankki maksimoi voittonsa kun 

ominaisuuksien tarjoamisen rajahinnat kohtaavat markkinoiden rajahinnat samaisille 

ominaisuuksille. Toisin sanoen pankin myyntitarjousfunktio ja markkinoiden 

tasapainohintoja kuvastava hedoninen hintafunktio ominaisuuksille kohtaavat. Jos 

pankki havittelee markkinahintoihin nähden liian suuria voittoja, se ei saa lainojaan 

kaupaksi. Jos taas pankki tarjoaa lainojaan markkinahintoja halvemmalla, se luopuu 

osasta saavutettavissa olevista voitoista markkinoilla, eli käyttäytyy irrationaalisesti. 

(Rosen 1974, Petrick & Latruffe 2006.)  

 

Puolalaiset maatalousyrittäjät eli luotonhakijat omaavat tietynlaisen tuotantoteknologian 

     jonka avulla nämä yrittäjät tuottavat maataloustuotteita. Tuotantoteknologiaa 

kuvaa yhtälö   

 

             ,        (32) 

 

jossa vektori   kuvaa maatalousyrittäjän nettomääräistä tuotantoa. Jos    on 

negatiivinen, on kyse tuotantopanoksesta ja jos se on positiivinen on kyse tuotoksesta. 

Vektoriin   ei lukeudu kiinnostuksen kohteena oleva luotto panoksena. Muuttujien 

vektori    kuvaa maatalousyrittäjän ominaisuuksia joilla on vaikutusta tuotantoon. 

Esimerkkinä Petrick ja Latruffe (2006) mainitsevat maatalousyrittäjälle spesifit taidot. 

Lainamäärä   ja laina-aika   ovat eksogeenisiä tuotantopanoksia yrittäjän 

tuotantoteknologiassa, eli annettuja panoksia, joihin maatalousyrittäjä ei pääse 

vaikuttamaan. Tuotantoteknologian avulla maatalousyrittäjä muuttaa tietyn lainamäärän 

  ja muiden tuotantopanosten    avulla tietyssä ajassa   tuotantopanokset tuotoksiksi. 

(Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Yksittäinen maatalousyrittäjä maksimoi vaihtelevan voittonsa (variable profit) siten, että 

 

                , siten että              ja       ,     (33) 
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jossa     on maatalousyrittäjän vaihteleva voitto. Vaihteleva voitto kuvaa voittoa 

minkä maatalousyrittäjä tekee annetulla lainamäärällä ja laina-ajalla ja on tuotosten ja 

panosten    hintojen    erotus. Vaihteleva voitto kertoo siis sen, mikä on 

maatalousyrittäjän voitto kun ei huomioida luoton hintaa. Kun muistetaan, että lainasta 

täytyy maksaa jokin hinta   joka koostuu lainan ominaisuuksien           hinnoista 

hedonisen hintafunktion (29) mukaisesti, riippuu täten myös nettotuotanto   muiden 

kuin luoton panosten ja tuotosten hintojen    ja maatalousyrittäjän taitojen   lisäksi 

lainarahan hinnasta, eli kaikkien lainan ominaisuuksien hintojen joukosta. Nyt 

nettotuotanto on 

 

                   .        (34) 

 

Kun nyt sisällytetään nettotuotantoa kuvaava yhtälö (34) maksimointiongelmaan (33), 

saadaan 

 

                                               ,     (35) 

 

joka kertoo maatalousyrittäjän vaihtelevan tuoton uudelleen esitettynä. Kun lainan hinta 

nyt vähennetään tästä vaihtelevasta voitosta, saadaan maatalousyrittäjän todellinen 

voitto    . Tämä todellinen voitto on tietenkin lopulta se mikä maatalousyrittäjää 

kiinnostaa. Maatalousyrittäjän ostotarjousfunktio 

 

                                           ,     (36) 

 

riippuu siten tuotosten ja panosten (joihin ei sisälly lainan ominaisuuksia) hinnoista, 

maatalousyrittäjän taidoista, lainan ominaisuuksista eli niiden hinnoista ja tavoitellusta 

todellisen voiton määrästä   . Kun ostotarjousfunktio derivoidaan erikseen kaikkien 

lainaominaisuuksien suhteen saadaan, että ostotarjousfunktio on nouseva tai yhtä kuin 

nolla lainamäärän ja laina-ajan lisääntyessä, ja laskeva tai yhtä kuin nolla 

laatuominaisuuksien, pankin johdon tehokkuuden ja valtion tukiaisten lisääntyessä. 

(Petrick & Latruffe 2006.) 
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Käytännössä ostotarjousfunktion osittaisderivaattojen mukaisesti, maatalousyrittäjät 

ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa pitemmän laina-ajan omaavasta lainasta ja 

ovat valmiita maksamaan lainastaan enemmän mitä enemmän lainarahaa saavat. 

Maatalousyrittäjät ovat valmiita maksamaan lainastaan vähemmän, kun heidän laatu, eli 

takaisinmaksukyky paranee eli lisääntyy. Maatalousyrittäjät myös odottavat, että valtion 

tukitoimet alentavat lainan hintaa. Maatalousyrittäjät kun ovat monen alan eksperttejä 

olettavat myös, että mitä tehokkaampi pankki toiminnassaan on, sitä halvemmalla 

kyseisestä pankista saa lainaa. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Nyt kun pankkien ja maatalousyrittäjien myyntitarjoukset ja ostotarjoukset kohtaavat, 

muotoutuu hedoninen hintafunktio luoton ominaisuuksien hinnoille luottomarkkinoille 

osapuolien ostotarjous- ja myyntitarjousfunktioiden sivutessa toisiaan. Samalla nämä 

hinnat missä markkinoiden osapuolet kohtaavat ovat markkinoiden tasapainohintoja 

ominaisuuksille. Teoriaan pohjautuen hedoninen yhtälö (29) on estimoitavissa ja sitä 

myöten lainan ominaisuuksien hintavaikutukset löydettävissä. Nämä implisiittiset 

hinnat luoton ominaisuuksille saadaan kun yhtälö derivoidaan. (Petrick & Latruffe 

2006.) 

 

Tutkimuksessa tehdään hedonisen hintafunktion estimointi lopulta pienimmän 

neliösumman menetelmää käyttäen. Samaan tyyliin kuin esimerkiksi Tyrväisen ja 

Miettisen (2000) tutkimuksessa hedonisen hintayhtälön funktionaalinen muoto pyritään 

täsmentämään Box-Cox muunnostermien avulla. He sovittavat ensin aineistoon yleisen 

Box-Cox regression yhtälön 

 

          ,       (37) 

 

jossa matriisi X kuvaa kaikkia selittäviä muuttujia ja   on muunnostermi, jonka avulla 

saadaan määriteltyä onko yhtälö kenties log-log muotoinen vai lineaarinen (Greene 

2003, 500). Yhtälö on log-log muotoa jos muunnostermi ei merkittävästi eroa nollasta ja 

lineaarinen jos muunnostermin arvo on 1.  Suurimman uskottavuuden menetelmällä 

estimoituna ja algoritmisen muunnostermin etsinnän avulla Petrick ja Latruffe saavat 

tulokseksi ettei muunnostermi eroa merkitsevästi nollasta. Tämä tarkoittaa sitä, että log-

log muoto sopii yhtälön (29) estimointiin. (Petrick & Latruffe 2006.) 
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Pienimmän neliösumman menetelmällä estimoidun hedonisen hintafunktion tulokset 

ovat nähtävissä Liitteessä 1. Koska kiinnostuksen kohteena oleva yhtälö on todettu log-

log muotoiseksi kertovat regressiokertoimet luoton hinnan muutoksen prosenteissa kun 

selittävän muuttujan määrä muuttuu prosentin verran. Nämä ovat siis tulkittavissa 

hintajoustoiksi. Tämä kuvailu ei vielä kummoisesti auta, sillä useimmat selittävät 

muuttujat ovat dummy-muutttujia. (Petrick & Latruffe 2006, Greene 2003, 123.) 

 

Laatuominaisuuksista vakuuksia kuvaavat dummy-muuttujat C12 tontti vakuutena, C13 

koneet vakuutena, C14 sadot vakuutena, C15 tulot vakuutena, C16 talletus vakuutena ja 

C17 ei vakuutta. Dummy-muuttujia ovat myös C32 pankin aiempi asiakas, C4 tuloja 

muualta kuin maatilalta, lainan käyttötarkoitusta kuvaavat muuttujat C51-C54, 

pankkiyhteyttä kuvaavat muuttujat B1-B3 ja valtion tukiaisia kuvaava muuttuja G 

valtion tukema laina. Kaikkien näiden dummy-muuttujien kohdalla tulee tulokset tulkita 

siten, että regressiokerroin kertoo sen kuinka paljon prosentuaalista vaikutusta luoton 

hintaan on sillä, että ominaisuus on luottoon liittyen mukana tai ei ole. Loput log-log 

muotoiset muuttujat kuvaavat sitä kuinka paljon luoton hinta muuttuu prosenteissa kun 

ominaisuuden määrä muuttuu prosentin verran. (Petrick & Latruffe 2006, Greene 2003, 

123.) 

 

Petrick ja Latruffe ovat laskeneet tutkimuksessaan regressiokertoimien lisäksi 

ominaisuuksien implisiittiset hintamuutokset prosenttiyksiköissä. Lainamäärällä (L) on 

hyvin vähäinen mutta positiivinen vaikutus luoton hintaan. Laina-ajan (T) pidentyminen 

näyttää vaikuttavan luoton hintaa laskevasti. Tulos on selkeästi vastaan intuitiota, koska 

alunperin mallia spesifioitaessa oletettiin, että yhteys olisi positiivinen. Petrick ja 

Latruffe selittävät tätä tulosta sillä, että selitettävän muuttujan laskemistavan (yhtälö 

(29)) takia tulos on mitä on. Jos olisi kaksi muuten samanlaista luottoa, joilla olisi sama 

rahamääräinen järjestelypalkkio, mutta eripituiset laina-ajat, on se luotto millä on 

pitempi maksuaika siten todellisen vuosikoron perusteella halvempi. Yhteys laina-ajan 

ja luoton hinnan välillä on myös nimellisen koron toimiessa selitettävänä muuttujana 

negatiivinen. Tutkimuksessa selitetään tätä sillä, että todennäköisesti pitkä-aikaiset 

lainat ovat yleisemmin valtion tukemia ja siten halvempia. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Vakuuksien osalta (C16) talletus vakuutena näyttää olevan pankin eniten suosima 

vakuusmuoto. Koneiden käyttämistä vakuutena (C13) sekä sadon käyttämistä vakuutena 
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(C14) ei suosita pankkien toimesta. Luoton hintaan näillä on vaikutusta siten, että ne 

nostavat luoton hintaa 2,3 ja 4 prosenttiyksikköä muiden asioiden pysyessä 

muuttumattomana. Intuitiivisesti ajateltuna tulos täsmää siihen mitä voisi 

todellisuudessa odottaakin; pankit suosivat likvideimpiä vakuuksia. Talletus pankissa 

josta laina otetaan on pankin kannalta helpoin vakuus realisoida, jos luoton 

takaisinmaksu käy mahdottomaksi. Sen sijaan koneiden ja laitteiden myymiseen liittyy 

omat ongelmat, niiden arvo on omiaan tippumaan nopeasti. Sadon realisoiminen on taas 

pankin näkökulmasta kallista. Vakuudettomat luotot (C17) eivät näyttäneet 

tutkimuksessa olevan sen kalliimpia kuin vakuudellisetkaan lainat. Itse asiassa vaikka 

tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, viittaavat regressiokertoimet negatiiviseen 

yhteyteen luoton hinnan kanssa, eli että vakuudettoman luoton saa halvemmalla kuin 

vakuudellisen. Tämä erikoisuus selittyy Petrickin ja Latruffen  mukaan sillä, että 

useimmissa tapauksissa joissa vakuutta ei tarjottu tai tarvittu, oli kysymys pienistä 

kulutusluotoista ja yleensä "normaalien" rahoituslaitosten myöntäminä. Tämän tutkijat 

tulkitsevat siten, että todennäköisesti luoton hinta oli halpa näissä tapauksissa sen 

tähden, että yritettiin houkutella uusia asiakkaita maatalous-sektorilta. (Petrick & 

Latruffe 2006.) 

 

Osakepääomaa mittaa muuttuja C2 korkokulut muista lainoista. Tämä on liitoksissa 

pääomaan siten, että mitä enemmän korkokuluja on, sitä enemmän on 

maatalousyrittäjällä velkaa. Koska tässä tutkimuksessa muuttuja ei ole suhdeluku 

esimerkiksi yrittämisestä saataviin tuloihin nähden, ei tämän muuttujan arvioimisessa 

ole mitään järkeä. Jos jollakin yrittäjällä on muista veloista kuluja tuhansia zlotyja 

kuussa ja toisella vain satoja, ei tulos kerro mitään jos emme tiedä minkä kokoluokan 

yrittäjistä on kyse. Ei ole yllätys, että muuttujaan liittyvä tulos ei ole tilastollisesti 

merkitsevä. Maatalousyrittäjän vaikutelmaa (character) mittaavat muuttuja C31 

maatilan omistus vuosissa ja muuttuja C32 pankin aiempi asiakas. Kokeneemmat 

yrittäjät näyttävät saavan lainaa hieman kalliimmalla, sillä implisiittinen hinta näyttäisi 

olevan 0,1 prosenttiyksikköä lisää lainan hintaan yhdestä lisävuodesta maatilan 

omistusta. Tulos on tulkittavissa ehkä siten, että nuoret aloittelevat maatalousyrittäjät 

ovat pankin näkökulmasta parempia asiakkaita. Voi olla myös, että kilpailu nuorista 

asiakkaista on kovempaa, joka ajaa luoton hintoja alas heidän kohdallaan. Se, että on jo 

valmiiksi pankin asiakas mistä luoton ottaa näyttää vaikuttavan positiivisesti luoton 

hintaan. Pankin uusi asiakas saa vanhaan asiakkaaseen nähden keskimäärin 3,5 
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prosenttiyksikköä halvemmalla lainan. Jos ajatellaan asiakkaaseen liittyvää riskiä antaa 

intuitio olettaa, että vanhat asiakkaat joista pankeilla on jo ennakkoon paremmin tietoa, 

olisivat myöskin pankin näkökulmasta riskittömämpiä ja täten voisi olettaa, että he 

saisivat luoton halvempaan hintaan. Vaakakupissa painaa kuitenkin varmasti pankkien 

välinen  kilpailu asiakkaista, joten uudet asiakkaat saattavat saada luoton sittenkin 

halvemmalla kuin vanhat asiakkaat. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Maatalousyrittäjän taloudellista tilannetta mittaa muuttuja C4 tuloja muualta kuin 

maatilalta. Dummy-muuttuja kertoo siis sen onko yrittäjällä maatalousyrittämisen 

ulkopuolisia tuloja. Tähän luetaan myös saman kotitalouden muiden osallisten työnteko. 

Työskentely muualla kuin tilalla näyttää vaikuttavan positiivisesti luoton hintaan. 

Luoton hinta on keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä kalliimpi maatalousyrittäjille jotka 

työskentelevät, tai perheenjäsenet työskentelevät maatilan ulkopuolella. Petrickin ja 

Latruffen (2006) mukaan tämä kielii siitä, että pankit arvostavat asiakkaita jotka 

panostavat täysillä maatalousyrittämiseen. Tulos on tilastollisesti merkitsevä 10% 

riskitasolla. Jos kyse on yleisesti ottaen sellaisista maatalousyrittäjistä, jotka tekevät 

päätoimisesti tilinsä jollain muulla tavalla kuin maanviljelyllä tai karjankasvatuksella, 

ymmärrän tuloksen. Jos taas yleensä on kyse päätoimisista maatalousyrittäjistä joiden 

puolisot tekevät osa-aikaisia töitä maatilan ulkopuolella, en ymmärrä miksi tällä asialla 

olisi hintaa nostava vaikutus. Tutkimuksessa ei ole valitettavasti tarkemmin spesifioitua 

tämän muuttujan rajauksia. (Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Muuttujat jotka kuvastavat tulevaisuuden takaisinmaksukykyä (C51-C54) eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä. Nämä muuttujat kuvaavat lainan ilmoitettua käyttötarkoitusta. 

Petrickin ja Latruffen mukaan, lainaraha käytettiin yleisesti ottaen kulutukseen. 

Pankkeja erittelevät muuttujat (B1-B3) eivät myöskään ole tilastollisesti merkitseviä. 

Regressiokertoimien etumerkit ovat kuitenkin oletusten mukaiset. Maatalousyrittäjät 

näyttäisivät saavan keskimäärin halvemmalla luottoa valtion maatalousrahoitukseen 

erikoistuneesta pankista (B1) ja muista maatalousrahoituspainotteisista yksityistetyistä 

pankeista (B2) ja "normaaleista" rahoitusalan laitoksista sitten kalliimmalla. 

Tilastollinen merkitsemättömyys voi merkitä sitä, että mitkään pankit eivät 

systemaattisesti pyydä kalliimpia hintoja kuin toiset. 
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Valtion tukemat maatalousluotot (muuttuja G) olivat keskimäärin halvempia kuin luotot 

missä ei valtion tukiohjelmaa ole mukana. Valtion tukiohjelma on rakenteeltaan 

sellainen, että valtio maksaa pankeille osan tukiluottojen koroista. Ehtoja ei ole 

tarkemmin tutkimuksessa kerrottu, mutta luottoja sai, jos lainaraha meni 

maatalousyrittämisen juokseviin kuluihin tai investointeihin. Valtion tukemat lainat 

olivat keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä halvempia kuin tukemattomat luotot 

maatalousyrittäjille. Tulos on tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla. 

Kokonaisuudessaan luottojen hinnat (todellinen vuosikorko) olivat otoksessa välillä 3,9-

32,9 prosenttiyksikköä. Keskiarvoinen hinta luotolle oli 9,8 prosenttiyksikköä. Petrickin 

ja Latruffen mukaan mainostetut hinnat valtion tukemille luotoille olivat 17-25 

prosenttiyksikköä halvempia kuin mainostetut luotot ilman tukea. Ero mainostettujen 

hintaerojen ja saadun tuloksen (valtion tuki alentaa lainan hintaa 2,2%) välillä on todella 

iso. Se johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että valtion tukiohjelmaan osallistuvat 

maatalousyrittäjät olivat riskisempiä kuin ne jotka eivät ottaneet tuettuja lainoja. 

(Petrick & Latruffe 2006.) 

 

Mallin selityskyky, korjattu   , on tutkimuksessa 0,337. Se on aika vähän, ottaen 

huomioon selittävien muuttujien määrän. Se tarkoittaa sitä, että jotkin muut asiat kuin 

valitut muuttujat selittävät luottojen hintavaihtelusta 2/3. Mielestäni tulokset ovat mitä 

ovat tässä tutkimuksessa sen tähden, että otoskoko on hyvin pieni (N=149) ja lainojen 

haarukka on todella laaja, etenkin lainamäärän osalta. Pienin laina otoksessa on 600 

Puolan zlotya ja suurin laina 800 000 Puolan zlotya. Mielestäni nämä lainat ovat 

toisiinsa nähden jo eri markkinoilla ihan kokonsakin puolesta. Vuosituhannen lopulla, 

jolta ajalta aineisto on peräisin osti 600 zlotylla toki enemmän kuin mitä nykypäivänä, 

mutta kyse on silti miltei pikavipistä. Aineiston aritmeettisesti keskiarvoinen 

lainasumma oli noin 30 000 zlotya joka on nykyisellä vaihtokurssilla vähän päälle 7 000 

euroa.  

 

Petrickin ja Latruffen mallin selityskykyä olisi todennäköisesti voinut parantaa 

vuorovaikutustermeillä. Esimerkiksi olisi ollut mielenkiintoista tarkastella miten 

pankkien välillä vaihtelee se, että maatalousyrittäjä on jo entuudestaan pankin asiakas. 

Moiset vuorovaikutustermit olisivat ehkä voineet kertoa jotain pankkien eroista 

uusasiakashankinnan agressiivisuuteen liittyen. Mielestäni erittäin oleellinen muuttuja 

joka puuttuu tästä analyysistä on maatalousyrittäjän tulot. Tulot eivät välttämättä selitä 
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yksittäisenä muuttujana lainan hintaa, mutta esimerkiksi luottokustannusten suhde 

tuloihin todennäköisesti selittäisi lainan hinnoittelua jos hinnoittelu perustuisi edes 

osittain luotonhakijaan liittyvään riskiin. Muuttujan puuttuminen johtuu ilmeisesti 

aineiston rajoituksista.  
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5 YHTEENVETO 

 

Hedonisten hintojen menetelmä on mielenkiintoinen menetelmä jonka avulla voidaan 

tutkia monia tuotteiden ja niiden ominaisuuksien hinnoitteluun, kuluttajien 

mieltymyksiin ja tuottajien voiton tavoitteluun liittyviä asioita. Sitä vaikuttavatko 

luottojen hintoihin kuluttajien erilaiset demografiset ja laadulliset ominaisuudet, voisi 

hyvin tutkia hedonisten hintojen menetelmän avulla. 

 

Hedonisten hintojen menetelmän avulla voidaan tutkia heterogeenisten tuotteiden 

markkinoita. Tämä heterogeenisyys joka ilmenee tuotteiden laadussa tai eri 

ominaisuuksien määrissä saattaa paljastaa arvoa ominaisuuksille joiden hintaa ei 

suoraan voida havaita. Tuotteiden tulee sisältää samoja ominaisuuksia tai ainakin 

oletuksen siitä, että nämä tuotteet voisivat sisältää samoja ominaisuuksia, että jonkin 

ominaisuuden määrän hintavaikutus on mitattavissa. Siinä mielessä siten tuotteiden 

tulee olla homogeenisiä.  

 

Hedonisten hintojen menetelmä sisältää olettamuksen siitä, että kuluttajille tuotteen eri 

ominaisuuksilla on rahassa mitattavaa hyötyä. Tuotteen hinnan kautta nämä kuluttajan 

arvostukset on paljastettavissa. Että hedonisten hintojen menetelmää voidaan soveltaa 

johonkin tiettyyn markkinaan, täytyy tehdä jo aluksi oletus siitä, että tuotteet joita 

tutkitaan kuuluvat samaan markkina-alueeseen. Tämä johtuu siitä, että hedoninen 

hintafunktio joka saadaan arvioitua erilaisin regressio- ja tilastomenetelmin täytyy 

olettaa olevan markkinoiden tasapainohintoja kuvastava yhtälö. Kun markkinatasapaino 

kuvastava hedoninen hintafunktio saadaan arvioitua, on mahdollista vertailla vaikkapa 

kuluttajien mieltymysten eroavaisuuksia. Toisaalta on mahdollista vertailla tuottajien 

eroavaisuuksia tämän hedonisen hintafunktion kautta.   

 

Hedonisten hintojen menetelmään liittyen mielestäni tärkein tutkimus on Sherwin 

Rosenin käsialaa vuodelta 1974. Tutkimuksessa esitellään teoriapohja hedonisten 

hintojen menetelmälle ja se rajaa teorian oletusten ja rakentamisen kautta reunaehdot 

sille mihin hedonisten hintojen menetelmää voidaan soveltaa ja mitä sen avulla voidaan 

tutkia. Rajaus ei ole kovinkaan tiukka,, koska Rosenin (1974) esittämän kaksivaiheisen 

menettelytavan avulla voidaan tutkia ominaisuuksien arvostusten lisäksi eroavaisuuksia 

kuluttajien mieltymyksissä tai tuottajien kulurakenteissa. Koska rajaukset koskevat 
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lähinnä oletusta siitä, että tuotteen hinta muodostuu sen ominaisuuksista ja oletusta siitä, 

että havaitut hinnat ovat myyjien ja kuluttajien välisiä tasapainohintoja kiinnostuksen 

kohteena olevilla markkinoilla, on hedonisten hintojen menetelmää mahdollista soveltaa 

todella moniin eri asioihin. Hedonisten hintojen menetelmää onkin käytetty 

ympäristöhyödykkeiden arvottamiseen, asuntomarkkinoiden eri aspektien tarkasteluun, 

mutta mitä erilaisimpien kulutushyödykkeiden ominaisuuksien arvojen paljastamiseen 

kuten viini tai kananmunat. 

 

Koska hedonisten hintojen menetelmää on käytetty mitä erilaisimpien markkinoiden 

tutkimiseen, se saattaisi soveltua myös luottomarkkinoiden tutkimiseen. Luottojen 

hinnoittelu on kuitenkin erittäin monisyinen vyyhti. Luottojen hinnoitteluun vaikuttavat 

yhtäältä luotottajan kulurakenne, eli varainhankin kustannukset ja toiminnan 

ylläpitämisen kustannukset, mutta toisaalta hinnoitteluun vaikuttaa luotonhakijaan 

liittyvä riski tai kääntäen laatu. Toisaalta koska usein luottojen hinta on neuvoteltavissa, 

siihen vaikuttaa kaiken edellä mainitun lisäksi osapuolten neuvotteluvoima tai 

neuvottelutaito. Neuvotteluvoimaan saattavat vaikuttaa luotonhakijan osalta hänen 

erilaiset demografiset ominaisuudet. Luoton hintaan vaikuttavat myös 

luottomarkkinoilla käytävä kilpailu asiakkaista, luotottajan tavoittelema voitto sekä 

luotonhakijan saama hyöty siitä mihin hakija lainarahansa käyttää.  

 

Luottojen hinnoittelun tai eri ominaisuuksien arvojen tutkimiseen hedonisten hintojen 

menetelmää ei ole juurikaan käytetty. Ernst Baltensberger (1976) tuo teoriassaan 

hedonisten hintojen menetelmän luottomarkkinoiden kontekstiin. Baltensbergerin teoria 

on kuitenkin ilmeisesti jäänyt kohtalaisen vähällä huomiolle, koska luottomarkkinoihin 

liittyen hedonisten hintojen menetelmää ei tietääkseni ole juurikaan käytetty muuten 

kuin Petrickin ja Latruffen (2006) toimesta. Baltensbergerin yksinkertainen ajatus siitä, 

että luoton hinta koostuu ainakin osittain siihen liittyvästä riskistä eli kääntäen laadusta 

on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen. Ehkä osa syy tutkimusten niukkuuteen on se, että 

kattavaa aineistoa luottomarkkinoita koskien on hyvin vaikeaa saada 

luotonantotoiminnan pankkisalaisuuden vuoksi.  

 

Jos olisi mahdollista saada sopivaa aineistoa luotoista ja niiden ominaisuuksista sekä 

luotonhakijoiden ja luotottajien ominaisuuksista olisi hedonisten hintojen menetelmän 

avulla mahdollista tutkia erilaisia luottomarkkinoihin liittyviä asiakokonaisuuksia. Moni 
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asia riippuu saatavasta aineistosta. Jos luoton hinnoista saadaan luotettavaa aineistoa eri 

luotottajilta, olisi mahdollista hedonisten hintojen menetelmällä arvioida esimerkiksi 

pankkien erilaisuuksia pankkien luottoriskin hinnoittelussa tai eroavaisuuksia pankkien 

tavoittelemassa voitossa. Eri pankkien kulurakenteista voisi saada osviittaa esimerkiksi 

pankin luottoluokituksen kautta. Jos samanlaisten luottojen hinnoissa havaittaisiin eroja 

eri pankkien välillä, voisivat erot hinnoittelussa johtua pankkien varainhankinnan 

kustannuksien erilaisuudesta. Toisaalta luotonhakijoiden eroavaisuuksia olisi 

mahdollista arvottaa jos heidän hyödyn rakenteesta saataisiin tietoa.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa esitettyjen teorioiden ja tutkimustulosten pohjalta on 

mahdollista valottaa hieman sitä, miltä luottomarkkinoita koskeva hedonisten hintojen 

menetelmään pohjautuva tutkimus saattaisi näyttää. Jos saataisiin aineistoa joltakin 

yhdeltä pankilta, koskien joitain tiettyjä luottomuotoja, esimerkiksi kulutusluottoja, 

voitaisiin estimoida hedoninen hintayhtälö jossa luoton hintaa selitettäisiin luoton eri 

ominaisuuksilla. Kun vielä tehdään erilaisia ongelman yksinkertaistavia oletuksia 

voitaisiin saada tietoa siitä miten pankki hinnoittelee riskiä ja miten kuluttajan 

henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat luoton hintaan. Oleellinen oletus 

tutkimuksen tekemiseen on se, että luoton hinta muodostuu muiden asioiden lisäksi 

luotonhakijaan kohdistuvan maksuhäiriön todennäköisyyden riskistä. Kääntäen 

sanottuna luoton hintaan vaikuttaa luotonhakijan laadukkuus. Koska on erinäisten 

tutkimuksien mukaan havaittu, että demografisilla ominaisuuksillakin saattaa olla jotain 

painoarvoa luoton hinnoitteluun, voitaisiin myös nämä luotonhakijan demografiset 

ominaisuudet sisällyttää hedonisen hintayhtälön selittävien muuttujien joukkoon. 

Tämän lisäksi voidaan olettaa, että jos luoton hinta on neuvoteltavissa, on luotonhakijan 

neuvotteluvoimalla todennäköisesti merkitystä luoton hintaan.  

 

Koska luotonhakijaan kohdistuva riski on luoton ominaisuus, on tällöin oletettavissa, 

että kaikki luotonhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat myös luoton 

ominaisuuksia. Vaikka pankit pisteyttävät asiakkaitaan perustaen pisteytyksen muille 

kuin demografisille ominaisuuksille, vaikuttaa neuvottelutilanteessa kuitenkin pankin 

hintatarjoukseen kokonaisarvio luotonhakijasta.  
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Jos oletetaan, että saataisiin aineistoa yhden pankin myöntämien kulutusluottojen osalta 

yhtenä vuotena koko Suomen osalta voisivat kulutusluoton hintaa selittävän hedonisen 

regression tulokset näyttää taulukon 1. mukaiselta.  

 

Taulukko 1. Hypoteettisen kulutusluottojen hinnoittelua koskevan hedonisen regression tulokset 

Selittävä muuttuja Regressiokertoimen vaikutus luoton hintaan     

Vakiokerroin Positiivinen luku     

Lainan määrä +     

Laina-aika +/-     

Käytetty viitekorko +/-     

Luotolle tulee vakuus -     

Varallisuus -     

Luottomenot/tulot +     

Pankin asiakas entuudestaan +/-     

Vakituinen työsuhde -     

Ikä -     

Koulutustaso -     

Nainen +     

Useampi kuin yksi osallinen -     

Luotto otettu kaupungissa -     

Äidinkieli Ruotsi +/-     

Äidinkieli Englanti +/-     

 

Selitettävä muuttuja on luoton hinta todellisena vuosikorkona johon on huomioita järjestelypalkkio, 

kuukausittaiset euromääräiset kulut ja luoton marginaali, mutta josta on vähennetty viitekoron osuus. 

 

 

 

Taulukossa 1. esitettyjen muuttujien hintavaikutusten etumerkit perustuvat tässä pro 

gradu -tutkielmassa esitettyjen tutkimusten havaintoihin. Alkaen lainamäärästä, voisi 

olettaa, että pankki pyytää enemmän hintaa suuremmasta rahamäärästä, koska mitä 

enemmän luottoa annetaan, sitä isompi sen vaikutus pankin talouteen on siinä ikävässä 

tapauksessa ettei luottoa maksettaisikaan takaisin. Laina-ajan vaikutus todelliseen 

vuosikorkoon on riippuvainen hinnan laskentatavasta ja vaikka pitempi laina-aika 
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rahamäärässä tarkoittaa kalliimpaa luottoa on laina-ajalla päinvastainen vaikutus 

todelliseen vuosikorkoon jos luoton hintaan sisältyy kiinteä järjestelypalkkio. 

Viitekorko (eli esimerkiksi 3kk euribor vai pankin prime-korko) saattaa vaikuttaa luoton 

hinnoitteluun ominaisuutena, koska esimerkiksi pankin prime-korko on kannattavampi 

korko pankille kuin markkinakorot ovat. Mielestäni viitekoron osuus on aiheellista 

poistaa selitettävän muuttujan hinnasta, koska tietyn viitekoron korkoprosentista ei 

pystytä neuvottelemaan. Viitekoron korkoprosenttiin vaikuttaa ennen kaikkea se milloin 

luotto on avattu, eli ajankohta. Ajankohta hintaa selittävänä muuttujana ei kuulosta järin 

kiinnostavalta tässä yhteydessä. Sen sijaan, sillä mikä viitekorko, eli markkinakorko vai 

pankin määrittelemä valitaan voi olla marginaalin ja järjestelypalkkion hinnoitteluun 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta.  

 

Se, että luotonhakijalla on antaa luotolle jotain vakuutta, vaikuttaa todennäköisesti 

luoton hintaa laskevasti. Riski siitä ettei luottoa makseta takaisin vähenee, koska 

sellaisessa ikävässä tilanteessa pankki voi vakuuden kautta periä omansa takaisin. 

Luotonhakijan varallisuudella voisi olettaa olevan hintaa alentava vaikutus, koska 

varakkaampi luotonhakija on myös maksukykyisempi. Luottokustannusten suhde 

tuloihin vaikuttanee kasvaessaan luoton hintaan positiivisesti. Jos luotonhakija on jo 

maksukykynsä äärirajoilla nykyisten velkojensa kanssa ottaessaan uutta luottoa, voisi 

olettaa, että pankin preemio on suurempi kuin luotonhakijan kohdalla jolla ei ole 

entuudestaan velkaa ollenkaan.  

 

Sillä, että on pankin asiakas entuudestaan voisi yhtäältä olettaa olevan negatiivinen 

yhteys luoton hintaan koska voisi olettaa, että mitä paremmin pankki tuntee 

asiakkaansa, sitä vähemmän hakijaan liittyy riskiä, mutta toisaalta sillä, että 

luotonhakija on uusi asiakas pankille voisi myöskin olettaa olevan negatiivinen vaikutus 

luoton hintaan. Uudelle asiakkaalle saatetaan tarjota halpaa luoton hintaa, että saadaan 

varmistettua uusi asiakkuus jonka avulla pankki saavuttaa voittoa muiden tuotteiden 

hinnoittelulla sitten tulevaisuudessa. Asioilla on todennäköisesti vaikutusta luoton 

hintaan, mutta etumerkki, sikäli jos muuttuja spesifoidaan kuten on tehty, saattaa olla 

kumpi vain. Luotonhakijan iällä voisi olettaa olevan negatiivinen yhteys luoton hintaan. 

Nuoret luotonhakijat, ehkä ensiluoton hakijat, saattavat olla neuvottelutilanteessa 

kokemattomia, eivätkä ehkä osaa tingat kuten kokeneemmat luotonhakijat.  
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Työsuhteen luonteella saattaa olla vaikutusta luoton hintaan. Vakituinen työsuhde 

mielletään yleensä turvallisemmaksi kuin määräaikainen työsuhde ja täten pankin 

näkökulmasta riski luotonhakijan kohdalla mahdollisesti kasvaa jos työsuhde ei ole 

vakinainen. Koulutustasolla on useissa tutkimuksissa havaittu olevan negatiivinen 

hintavaikutus luoton hintaan. On ehkä niin, että koulutetummat kuluttajat ovat myös 

säntillisempiä luotonhoitajia, eli riskittömämpiä pankin näkökulmasta tarkasteltuna. 

Koulutustaso korreloi myös hyvin todennäköisesti tulojen kanssa, siten että korkeasti 

koulutetuilla kuluttajilla on paremmat tulot kuin vähäisen koulutuksen saaneilla 

kuluttajilla. 

 

Sillä, että onko luotonhakija nainen vai mies, saattaa olla vaikutusta luoton 

hinnoitteluun. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että naiset maksavat enemmän 

lainarahasta kuin miehet, ehkä siitä syystä, että he eivät harjoita neuvotteluvoimaansa 

yhtä aggressiivisesti kuin miehet. Sukupuolella ei periaatteessa pitäisi olla mitään 

vaikutusta luoton hinnoitteluun. Jos osallisia on useampi kuin yksi voisi olettaa, että 

pankin näkökulmasta riski takaisinmaksukykykyyn liittyen pienenee kun luotolla on 

enemmän osallisia. Sillä missä päin Suomea luotosta on neuvoteltu, saattaa olla 

vaikutusta luoton hintaan. Kaupungeissa on yleisesti ottaen enemmän 

kilpailijapankkeja, joten luottojen hinnat saattavat olla säännönmukaisesti alhaisemmat 

isoissa kaupungeissa kuin pienissä pitäjissä. Luotonhakijan äidinkielellä saattaa olla 

vaikutusta, mutta se taas saattaa korreloida alueellisen tarkastelun kanssa. 

 

Hedonisten hintojen menetelmä soveltuu hyvin todennäköisesti myös luoton 

hintadynamiikan tarkasteluun, mutta koska on kysymys hyvin monisäikeisestä 

hinnoittelusta, saattaa hedonisten hintojen menetelmän empiirinen sovellus 

luottomarkkinoihin jäädä selityskyvyltään vajaaksi. Todennäköisesti empiirisen 

tutkimuksen avulla olisi löydettävissä joitain säännönmukaisuuksia hinnoittelussa, 

mutta uskon, että eniten luoton hintaa selittäisi regression virhetermi.  
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LIITE 1. Hedonisen hintafunktion regression tulokset  

   

  Todellinen vuosikorko jossa   Todellinen vuosikorko 

  järjestelypalkkion osuus   nimellisellä korolla 

  huomioituna   laskettuna 

Muutttujat  Regr.kerroin  Implisiittinen hinta  Regr.kerroin  Impl.hi 

Vakiokerroin   2.465** -   2.178** - 

L Lainamäärä (1000 zl) (ln)  0.045* <0.1  0.037 <0.1 

T Laina-aika kuukausissa (ln) -0.205** -0.1   -0.145 >-0.1 

C11 Omistetut maat hehtaareissa  -0.024 >-0.1   -0.10  >-0.1 

C12 tontti vakuutena  -0.007 -0.1   -0.048  -0.4 

C13 koneet vakuutena  0.237**  2.3  0.172** 1.5 

C14 sadot vakuutena  0.413** 4.0   0.444** 3.8 

C15 tulot vakuutena 0.138  1.4   0.159 1.4 

C16 talletus vakuutena  -0.408** -4.0   0.398** -3.4 

C17 ei vakuutta  -0.149  -1.5  0.154 -1.3 

C2 Korkokulut muista lainoista(ln)  -0.009 -0.1  -0.016** -0.1 

C31 maatilan omistus vuosissa (ln) 0.080** 0.1  0.069** <0.1 

C32 pankin aiempi asiakas 0.353** 3.5  0.343** 2.9 

C4 tuloja muualta kuin maatilalta 0.117* 1.1  0.127** 1.1 

C51 tuotantopanoksen osto  -0.132 -1.3  -0.143 -1.2 

C52 Maan osto  -0.123 -1.2  -0.144 -1.2 

C53 Koneiden tai laitteiden osto  -0.038 -0.4  -0.024 -0.2 

C54 Rakennuksiin liittyvä osto  0.085 0.8  0.089 0.8 

B1 Valtion maatalouspankki -0.136 -1.3  -0.130 -1.1 

B2 Maatalousrahoituspainoitteiset -0.180 -1.8  -0.133 -1.1 

B3 Perinteiset talletuspankit 0.197 1.9  0.107 0.9 

G Valtion tukiohjelma   -0.222*** -2.2  -0.224**          -1.9 

  

F-testi (P-arvo)  4.59 (<0.001)   4.49 (<0.001) 

otoksen koko  149   149 

Korjattu R^2  0.337    0.331 

 

Huomautus: Selitettävät muuttujat luonnollisissa logaritmeissa. Implisiittiset hinnat ilmoitettu 

prosenttiyksiköissä, laskettu otoksen keskiarvojen kohdalla. */**/*** =10%/5%/1% tilastollisen 

merkitsevyyden riskitaso. (ln): muuttuja luonnollisissa logaritmeissa. 

 

Mukailtu ja suomennettu lähteestä (Petrick & Latruffe 2006, 58.) 


