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Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää omistusasumisen ja osakesäästämisen suhdetta
kotitalouksien varallisuuden karttumisen kannalta Suomessa. Useimmissa kotitalouksissa elämän
suurin hankinta on oma asunto. Asunnon ostaminen rajoittaa kotitalouden muuta budjettia merkittävästi.
Asunnon hankintaan, esimerkiksi lainanlyhennyksiin, käytetyllä rahalla on aina olemassa
vaihtoehtoiskustannus. Olisiko kotitalouden mahdollista kasvattaa varallisuuttaan enemmän ostamalla
asunnon halvemmalta paikkakunnalta ja sijoittamalla säästämänsä rahat muualle? Oman lisänsä
tilanteeseen tuo Suomen asuntomarkkinoiden eriytyminen. Asunnot halpenevat supistuvissa kunnissa
samaan aikaan kun hinnat nousevat kasvukeskuksissa.
Edellä kuvaillun tilanteen myötä tämän tutkielman päätutkimuskysymykseksi muotoutui: Miten
kotitalous voi kompensoida asuntonsa heikkoa hintakehitystä? Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, miten
suomalaiset kotitaloudet voisivat muokata omia portfolioitaan tehokkaammiksi riskin hajauttamisen
näkökulmasta.
Vuonna 2019 omassa asunnossa asui 65 % kaikista suomalaisista kotitalouksista, joten
omistusasumisen ja sen riskien tutkiminen on olennaista. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa
tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoita ja teoriaa kotitalouden portfolion muodostumisen takana.
Lisäksi tutkitaan suomalaisten kotitalouksien käytöstä osake- ja asuntolainamarkkinoilla.
Tutkielman empiirinen osio muodostuu mallinnuksista, joissa tarkastellaan miten kotitalouksien
nettovarallisuus olisi kehittynyt asunto- ja osakevarallisuuden funktiona tavoitteellisen sijoittamisen ja
vaurastumisen näkökulmasta. Mallinnuksia tehdään viisi, joihin käytetään dataa vuosilta 1990–2020.
Alueellisen eriytymisen tarkastelemiseksi mallinnuksiin on valittu kymmenen kaupunkia eri puolilta
Suomea. Mallin alkupäivämääränä kotitaloudet ostavat pääosin lainarahoituksella eri puolelta Suomea
samankokoisen asunnon ja alkavat lyhentää asuntolainaansa annuiteettilyhennyksin. Koska asuntojen
hinnat vaihtelevat ja siten myös lainanlyhennysten kuukausittainen summa, kotitalouksilla jää eri
summat sijoitettavaksi kuukausittain pörssiin kuukausittaisista tuloistaan.
Saatujen tulosten perusteella kotitaloudet olisivat pystyneet kompensoimaan asuntonsa heikkoa
hintakehitystä sijoittamalla osakkeisiin määrätietoisesti aikavälillä 1990–2020. Mallinnuksista ei
kuitenkaan voi vetää suoria johtopäätöksiä, miten eri tuloluokista tulevien kotitalouksien tulisi toimia.
Etenkin vähävaraisempien kotitalouksien tulisi kiinnittää erityistä huomiota asunnon sijainnin
valintaan, sillä asuntolainan luoma suuri budjettirajoite estää heitä kompensoimasta asunnon
mahdollista heikkoa hintakehitystä sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin.
Asiasanat

omistusasuminen, alueellinen eriytyminen, kotitalouden portfolio
Muita tietoja

Tutkielma on tehty toimeksiantona Nordea Bank Oyj:lle.
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1 JOHDANTO
Useimmissa kotitalouksissa elämän suurin hankinta on oma asunto. Asunto ostetaan
lähes aina osittain lainalla, joka rajoittaa kotitalouden muuta budjettia merkittävästi.
Asunnon hankintaan käytetyllä rahalla on aina olemassa vaihtoehtoiskustannus. Mitä
jos kotitalous ostaisikin asunnon halvemmalta paikkakunnalta ja sijoittaisi
säästämänsä rahat muualle? Karttuisiko omaisuus silloin tehokkaammin? Oman
asunnon sijoitushorisontti on pitkä. Tästä herääkin kysymys että, miten kotitalous voi
huomioida Suomen asuntomarkkinoiden eriytymisen tai muita mahdollisia riskejä
asunnon ostopäätöstä tehdessään?
Kotitalouden näkökulmasta oma asunto on sekä sijoitus että kulutushyödyke. Asunnon
asema kotitalouden portfoliossa on siis moniulotteinen. Asuntomarkkinoiden
eriytyessä Suomessa, kotitalouden tulee kiinnittää entistä suurempaa huomiota oman
asuinpaikkansa valintaan. Vaihtoehtoisesti kotitalous voisi kompensoida asunnon
mahdollista arvonalentumista sijoittamalla varojaan esimerkiksi osakkeisiin tai
rahastoihin. Tutkielman tavoite on tutkia miten kotitalous voi kompensoida asuntonsa
heikkoa hintakehitystä. Lisäksi tutkielman avulla voidaan ymmärtää paremmin
kotitalouksien vaurastumisen ajureita Suomessa. Tämä Pro Gradu -tutkielma tehdään
toimeksiantona Nordealle ja aihe on yhdessä valittu sekä pankkia että
tutkielmantekijää kiinnostavasta näkökulmasta. Pankki saa tästä tutkielmasta apua
esimerkiksi asiakkaille kommunikointiin kuukausisäästämisen ja kotitalouden
omaisuuden hajauttamisen tärkeydestä.
Edellä kuvatun tilanteen myötä tämän tutkielman päätutkimuskysymykseksi
muotoutui:
-

Miten kotitalous voi kompensoida asuntonsa heikkoa hintakehitystä?

Päätutkimuskysymyksen tueksi muotoiltiin lisäksi kaksi apukysymystä:
-

Miten kotitalouksien portfoliot olisivat kehittyneet historiallisesti Suomessa
tavoitteellisesti kuukausisäästämällä ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan
vetää tulevaisuuteen?
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-

Miten suomalaiset kotitaloudet voisivat muokata omia portfolioitaan
tehokkaammiksi riskin hajauttamisen näkökulmasta?

Kotitalouden portfolio koostuu kotitalouden omistamista omaisuuseristä, kuten
asunnosta, autosta, osakkeista tai rahastoista. Portfolio voi olla osittain rahoitettu
esimerkiksi asuntovelalla tai kulutusluotoilla. Kotitalouden portfolio on silloin
tehokas, kun se on kotitalouden riskinsietokykyä vastaavalla tavalla tasapainotettu
tehokkaasti eri omaisuusluokkien välille. Tehokkaassa portfoliossa varat sijoitetaan
siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen odotetun tuoton hyväksytylle riskitasolle.
Vaihtoehtoisesti portfolio on silloin tehokas, kun se tuottaa halutun tuoton
pienimmällä

mahdollisella

tuottotason

saavuttavalla

riskillä.

Suomalaisten

kotitalouksien yleisesti tekemä virhe on laittaa ”kaikki munat samaan koriin” eli toisin
sanottuna asuntonsa seiniin. Tämä johtuu osittain siitä, että ostaessaan asunnon nuoret
ja vähävaraisemmat kotitaloudet rajoittavat mahdollisuuksiaan sijoittaa muihin
omaisuuseriin budjettirajoitteen takia (Cocco, 2005). Vaikka kotitalouden portfoliossa
olisikin osakkeita, tapaavat muutkin omaisuuserät olla heikosti hajautettuja.
Keloharjun ja Lehtisen (2021) mukaan 43 % suomalaisista sijoittajista omisti vuonna
2018 vain yhtä osaketta ja 16 % kahta osaketta.
Tutkielman

teoriaosiossa

tarkastellaan

kotitalouden

portfoliota

käsittelevää

kirjallisuutta ja luodaan pohjaa empiiriselle tutkimukselle kotitalouksien portfolioiden
historiallisesta kehittymisestä alueellisesti ympäri Suomen. Lisäksi kuvaillaan lyhyesti
Suomen asuntomarkkinoiden kehitystä nykytilaansa, sekä asuntojen hintojen
muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotta tutkimuksen empiirinen osio saa riittävän
pohjustuksen. Kirjallisuuskatsauksessa avataan myös tarkemmin syitä suomalaisten
portfolioiden heikolle hajauttamiselle.
Tässä tutkielmassa asuntoa käsitellään lähinnä kotitalouden nettovarallisuuden
kasvattajana. Kotitalouden nettovarallisuudella tarkoitetaan kotitalouden koko
varallisuutta, josta on vähennetty kotitalouden velat. Asuntoa valitessaan ja
ostopäätöstä tehdessään kuluttajien ei pidä mieltää asuntoa näin yksipuolisesti, sillä
asunto on ensisijaisesti investointi omaan hyvinvointiin. Omistusasumisen hyötyjä ei
ole mielekästä mitata vain rahassa, etenkin jos kotitalous ostaa asunnon aikoen asua
siinä elinkaarensa loppuun. Usein kotitaloudet kuitenkin muuttavat elinkaarensa
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aikana muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Asuntoa myydessä sen rahallinen arvo on
luonnollisesti tärkeä. Pystytäänkö asuntokaupasta saaduilla rahoilla ostamaan
halutunlainen uusi asunto, vai vaaditaanko kaupan rahoittamiseksi lisää kotitalouden
budjettia rajoittavaa lainaa?
Tutkielman empiirisessä osiossa luodaan malliportfolioita kotitalouksille Suomen eri
kuntiin maantieteellisesti kattavasti huomioiden kasvukeskukset ja supistuvat kunnat.
Mallinnuksissa käytetään historiallista dataa ja otetaan useita eri vedoksia 20 vuoden
aikahorisontilla mallin alkaessa vuosien 1990–2000 välillä. Useita eri vedoksia eri
aikaväleillä tehdään, jotta voidaan huomioida markkinoille tulon ajankohdan vaikutus
kotitalouden

vaurastumiseen.

Mallissa

kotitaloudella

on

kaksi

vaihtoehtoa

kuluttamisesta yli jääneen rahan sijoittamiseen, oma asunto ja OMX Helsinkikokonaistuottoindeksi. Testiryhmänä käytetään korkeasti koulutettua kotitaloutta,
jonka tulot ovat koulutusasteen myötä korkeammat kuin keskivertokotitalouden.
Mallin alkupäivämääränä kotitaloudet ostavat lainalla eri puolelta Suomea
samankokoisen asunnon ja alkavat lyhentää asuntolainaansa annuiteettilyhennyksin.
Kaikki kotitaloudet ottavat mallinnuksessa lainansa 20 vuoden maturiteetilla. Koska
asuntojen hinnat vaihtelevat ja siten myös lainanlyhennysten kuukausittainen summa,
kotitalouksilla jää erisuuruiset summat sijoitettavaksi kuukausittain pörssiin. Malliin
on valittu kotimainen indeksi, koska kotitaloudet tapaavat ylipainottaa portfoliossaan
paikallisia ja kotimaisia osakkeita (Gehrig, 1993). Toinen syy kotimaisen indeksin
valintaan on, että hajauttaminen kustannustehokkaasti kansainvälisesti on helpottunut
Suomessa vasta viime vuosikymmeninä. Mallin aikahaarukan tullessa päätökseen
verrataan kotitalouksien portfolioiden jakautumista kahden omaisuusluokan välillä ja
kokonaisvarallisuuksien eroja eri kaupunkien välillä.
Mallinnusten tulosten perusteella voidaan todeta, että kotitaloudet olisivat pystyneet
kompensoimaan

asuntojensa

heikkoa

hintakehitystä

aikavälillä

1990–2020

sijoittamalla osakkeisiin määrätietoisesti. Mallinnuksista ei kuitenkaan voi vetää
suoria johtopäätöksiä, miten eri tuloluokista tulevien kotitalouksien tulisi toimia. On
myös huomioitava, että mallinnuksissa käytetyt olettamat yksinkertaistavat todellisen
maailman tilannetta. Tämä ei kuitenkaan olennaisesti heikennä mallinnusten tuloksia
ylempien

tuloluokkien

kotitalouksien

mallinnuksiin valitulla aikavälillä.

varallisuuden

kehitystä

simuloidessa
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Etenkin vähävaraisempien kotitalouksien tulisi kiinnittää erityistä huomiota asunnon
sijainnin

valintaan.

Asuntolainan

luoma

suuri

budjettirajoite

estää

heitä

kompensoimasta asunnon mahdollisen heikon hintakehityksen sijoittamalla muihin
omaisuusluokkiin. Pahimmassa tapauksessa kotitalouden kaikki tulot välttämättömän
kuluttamisen jälkeen menevät lainan lyhentämiseen ja lainan maksun loppuessa
asunnon arvo on heikentynyt merkittävästi, eikä vuosien varrella muita rahallisia
puskureita ole päässyt kertymään. Tämän takia mallinnuksiin valittiin korkeasti
koulutettu ja siten keskimääräistä paremmin palkattu kotitalous, jotta voitaisiin tutkia,
mitä suuremmalla budjetilla voidaan saavuttaa. Asunnon ostamista ei turhaan sanota
kotitalouden elinkaaren tärkeimmäksi päätökseksi, koska sillä on merkittävä vaikutus
kotitalouden tulevaisuuden varallisuuteen.
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2 SUOMEN ASUNTOMARKKINOIDEN HISTORIALLINEN KEHITYS
2.1

Suomen asuntomarkkinat 1945–1985

Sotien jälkeen Suomen kansantalous kasvoi reippaasti 1980-luvun loppuun asti.
Suomen asuntomarkkinat kasvoivat taloudellisen kasvun ohella. Asuntojen hinnat
nousivat lähes yhtäjaksoisesti tämän periodin aikana usean ajurin siivittämänä.
Omistusasuntomarkkinat toimivat paremmin kuin vuokramarkkinat. Tärkeä syy
omistusasuntojen suurelle kysynnälle oli vuokrasääntely 1990-luvun alkuun asti.
Kaupungistuminen ja aikuistuvien nuorten määrän kasvu lisäsi vuokra-asuntojen
kysyntää, mutta tarjonta ei sopeutunut vastaamaan kysyntäpaineeseen sääntelyn
aiheuttaman heikon vuokratuoton takia. Vaikka asuntojen hinnat nousivat,
reaalivuokrat puolestaan laskivat. Joustamaton markkina johti pitkiin jonoihin Aravavuokra-asuntoihin ja paineeseen omistusasumissektorille, jossa markkinat hoitivat
hinnoittelun vastaamaan kysyntää ja tarjontaa. (Laakso, 2000.) Arava-vuokraasunnoilla viitataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoittamiin
asuntoihin (ARA, 2021). Myös Koskela, Loikkanen ja Virén (1992) tunnistavat
vuokramarkkinoiden pienuuden olleen osasyynä omistusasuntojen hintojen nousevalle
hintakehitykselle.
Suomen rahoitusmarkkinat olivat 1980-luvun puoliväliin asti vahvasti säädellyt.
Asuntoluottojen

saatavuutta

säädeltiin

esimerkiksi

suurilla

etukäteissäästövaatimuksilla. Lainojen korot määräytyivät hallinnollisesti, eikä
markkinakorkoihin sidottuja viitekorkoja ollut kuluttajien saatavilla. Lainojen
reaalikorot saattoivat olla jopa monta prosenttia negatiivisiakin johtaen tilanteeseen,
jossa kotitalouden kannatti ottaa kaikki se laina, joka pankista oli saatavilla. Toinen
pankkilainan ottamiseen kannustava tekijä oli korkojen verovähennyskelpoisuus.
(Laakso, 2000.) Edellä kuvailtu markkinaympäristö johti tilanteeseen, jossa
myönnettävien luottojen määrää säännösteltiin viranomaisten toimesta (Oikarinen,
2009).

1980-luvun

puoliväliin

asti

pankkien

myöntämien

asuntolainojen

takaisinmaksuajat olivat lyhyitä. Keskimääräinen laina-aika oli 8–10 vuotta ja
käteismaksun määrä oli 20–30 prosenttia talon kauppahinnasta (Koskela, Loikkanen
& Virén, 1991; Oikarinen, 2009).
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2.3

Suomen asuntomarkkinat 1985–1994 ylikuumenemisesta lamaan

Suomen

rahoitusmarkkinoiden

asteittainen

sääntelyn

purkaminen

helpotti

kotitalouksien lainansaantia merkittävästi vuodesta 1986 lähtien. Hyvä taloustilanne,
kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu ja paine vuokra-asuntosektorilta
omistusasumissektorille johtivat äkilliseen kysynnän lisääntymiseen ja sitä kautta
hintojen nousuun asuntomarkkinoilla. (Oikarinen, 2009.) Lisäksi 1980-luvun lopulla
monet vuokraajat myivät asuntojaan kasvaneiden hintojen innoittamana, vähentäen
entisestään saatavilla olevien vuokra-asuntojen määrää pakottaen vuokraajia
siirtymään omistusasuntomarkkinoille (Laakso, 2000; Koskela, Loikkanen & Virén,
1991).
Asuntomarkkinoilla tarjonta sopeutuu hitaasti kysyntäshokkeihin uusien asuntojen
rakentamisen kestäessä vähintään vuoden. Asuntojen hintojen noustessa ja
reaalikorkojen laskiessa asuntotuotanto kasvoi Suomessa saavuttaen huipun vuosien
1989–1990 aikana. 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla vuokra-asuntotilannetta
parantamaan rakennettiin runsaasti Arava-vuokra-asuntoja, joka osaltaan lisäsi
rakennusalalla vallinnutta lähes ylikuumentunutta tilannetta. (Laakso, 2000.)
Suomen talous romahti vuoden 1990 puolivälissä. Syitä romahdukseen olivat mm.
rahamarkkinoiden vapauttaminen liian nopeasti, liian vahva markka, Neuvostoliiton
kaatumisen aiheuttama ulkomaankaupan romahdus ja korkotason nousu. Taantuman
pohjalukemat nähtiin vuonna 1993. Asuntojen hintojen laskun alkoi vuonna 1989 ja
hinnat palautuivat pitkäaikaiselle nousu-uralle vasta vuonna 1996. Asuntojen hinnat
laskivat koko maassa noin 50 % vuoden 1989 huipusta. (Laakso, 2000). Taantuman
lisäksi asuntojen hintojen laskuun vaikutti asuntotarjonnan kasvu samalla, kun
asuntojen kysyntä kääntyi laskuun. 1990-luvun alussa kysyntä romahti reaalikorkojen
nousun vuoksi. (Oikarinen, 2009.)
Vuokra-asuntojen määrä alkoi nousta laman aikana. Vuokrasääntelyn purkaminen
vuonna 1992 ja pääomaverotuksen uudistus nostivat vuokraustoiminnan tuottoa, niin
että se pystyi kilpailemaan muiden sijoituskohteiden kanssa. Lisäksi asuntojen
hintojen lasku kannusti myymisen sijasta vuokraamaan. Näin Suomeen alkoi hiljaa
rakentumaan entistä tehokkaammin toimivat vuokramarkkinat. (Laakso, 2000.)
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Liian

nopea

rahoitusmarkkinoiden

sääntelyn

purkaminen

yhdessä

osittain

epäonnistuneen asuntopolitiikan kanssa ei yksinään laukaissut asuntomarkkinoiden
kriisiä, syiden johtuen reaalitalouden muuttujista. Tilanne asuntomarkkinoilla
kuitenkin edesauttoi 1990-luvun talouskriisin kasvamista isompiin mittasuhteisiin.
Laskeneet asuntojen hinnat aiheuttivat dominoefektin markkinoille. Monet
kotitaloudet, jotka olivat ostaneet asuntonsa korkeiden hintojen aikaan 1980-luvun
lopulla, joutuivat kriisin aikana myymään asuntonsa huomattavasti ostohintaa
halvemmalla lainan vakuuksien arvon alittaessa lainapääoman. Asuntoja käytettiin
myös yrityslainojen vakuuksina, jolloin yrityksen mennessä konkurssiin saattoivat
yrittäjät menettää myös asuntonsa.
2.4

Suomen asuntomarkkinat 1995–2020

Suomen talous toipui lamasta IT-firmojen vetoavulla ja asuntomarkkinat pääsivät
takaisin nousu-uralle. IT-kuplan puhkeamisella 2000-luvun alussa oli kuitenkin vain
pieni vaikutus Suomen asuntomarkkinoihin samaan aikaan kun osakemarkkinoilla
nähtiin suurta volatiliteettia ja epävarmuutta. Vuoden 2008 finanssikriisi vähensi
asuntojen kauppamääriä merkittävästi, mutta tämänkin kriisin vaikutus asuntojen
hintoihin oli pieni, kuten kuviosta 1 nähdään. 2000-luvulla Suomen asuntomarkkinat
ovat olleet elinvoimaiset mm. vähentyneiden käteismaksuvaatimusten ja matalien
korkomarginaalien ansiosta (Oikarinen, 2009).
Oikarisen (2010) mukaan Suomen osakemarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden välinen
korrelaatio ei ole vähentynyt pitkällä aikavälillä ulkomaisten omistusten lisäännyttyä
suomalaisissa osakkeissa. Vuoteen 1993 asti ulkomaalaisten osakeomistukset
suomalaisissa firmoissa olivat rajoitettuja. Markkinoiden kehityksen eriytyminen
lyhyellä aikavälillä johtuu eri hinnanmuodostusdynamiikoista osakemarkkinoiden
ollessa

globaalien

ilmiöiden

vaikutuksen

alaisena.

Asuntomarkkinoiden

hinnanmuodostus on puolestaan hyvin pitkälle paikallisten ja kansallisten tekijöiden
ajamaa. (Oikarinen, 2010.) Asuntomarkkinoiden hinnanmuodostusta käsitellään
tarkemmin tulevassa luvussa.
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Kuvio 1. Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksit, (2000=100, vuosittain, 1988-2020)
Tilastokeskus (2021a).

Vuonna 2019 omassa asunnossa asui noin 1,82 miljoonaa kotitaloutta, eli 65,2 %
kaikista kotitalouksista. Kotitalouden pääasiallisen asunnon mediaaniarvo oli asunnon
omistavilla 152800 euroa, keskiarvon ollessa 191700 euroa vuonna 2019.
(Tilastokeskus, 2019). Oma asunto on siis tärkeä osa keskimääräisen kotitalouden
varallisuutta

Suomessa.

Tästä

syystä

finanssikriisin

jälkeen

Suomen

asuntomarkkinoilla havaittu asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen on suuri
tekijä suomalaisten kotitalouksien varallisuuden tulevaisuuden kehityksessä. 2010luvulla markkinat ovat polarisoituneet kasvukeskusten ja supistuvien kuntien välillä
vahvasti. Kuvio 1 osoittaa, että asuntojen hinnat ovat eriytyneet yhä vauhdikkaammin
2010-luvun edetessä. Kuviossa 1 olevat kaupungit ovat tutkielman mallinnuksissa
mukana olevat kaupungit. Asuntomarkkinoiden eriytymiselle on monia syitä ja ilmiö
kietoutuu luonnollisesti vahvasti yhteen asuntomarkkinoiden hinnanmuodostuksen
kanssa.
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2.5

Asuntojen hinnanmuodostus

Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoiden hinnat muodostuvat pitkälti kysynnän
mukaan, koska tarjonta on joustamatonta. Nousevat asuntojen hinnat kannustavat
rakennusyhtiöitä rakentamaan enemmän asuntoja, mutta tarjonta nousee kysyntäpiikin
jälkeen jopa monien vuosien viiveellä johtuen rakentamisen hitaudesta. Rakentamisen
nopeuteen voidaan vaikuttaa viranomaisten toimesta esimerkiksi kaavoitusta ja
rakennuslupaprosessia nopeuttamalla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat siis
joustavampia kuin lyhyellä. Pitkän aikavälin malli on myös relevantimpi tulokulma
asuntojen hinnanmuodostukseen tutkielman empiirisen osion pitkän aikahorisontin
huomioiden. Toki, asuntomarkkinoille tullessa ajoitus voi olla tärkeää pitkänkin
aikavälin lopputuleman kannalta, kuten esimerkki Suomen asuntomarkkinoiden
ylikuumentumisesta 1980-luvun lopussa osoittaa.
2.5.1 Pitkän aikavälin hinnanmuodostus
Pitkän aikavälin perustekijät, jotka vaikuttavat asuntojen reaalihintojen pitkän
aikavälin hinnanmuodostumiseen, ovat Oikarisen (2007) mukaan tontin hinta,
kotitalouksien tulot, reaaliset rakennuskustannukset, reaalinen verojen jälkeinen
korkomarginaali, vuokra-asuntojen reaalinen hintataso ja muut tekijät kuten inflaatio.
Todellinen

hintataso

poikkeaa

kuitenkin

usein

pitkän

aikavälin

hintojen

tasapainotasosta, syynä esimerkiksi aiemmin keskusteltu hintojen mukautumisen
hitaus. Mankiw ja Weil (1989) toteavat, että demografisilla muuttujilla, erityisesti
väestön ikäjakaumalla on suuri vaikutus asuntojen hintoihin. Heidän tutkimuksensa
osoittaa, että asuntojen hinnat reagoivat hitaasti muuttuvaan väestödemografiaan.
Tämä on kiinnostava tieto ajatellen Suomen tilannetta, jossa väestö vanhenee ja nuoret
muuttavat

kasvukeskuksiin

vinouttaen

supistuvien

kuntien

väestöpyramidia

entisestään, kuten kuvio 2 osoittaa.
Kuviossa 2 maaseutualueeksi luetaan Tilastokeskuksen luokituksen mukaan alueet,
jotka ovat kaupunkien kehysalueiden ulkopuolella. Kaupunkialueeksi luetaan yli 15
000 asukkaan taajamat. Suomessa kaikki yli 15 tuhannen asukkaan kunnat eivät
läheskään ole kasvukeskuksia, mutta kuviosta on nähtävillä selvä trendi väestön
muutossa maaseudulta pois, vahvistaen näin asuntomarkkinoiden eriytymistä.
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Kuvioon 2 on sisällytetty 25–44-vuotiaan väestön muutos, koska Case ja Shiller
(1990) osoittavat tämän ikäisen väestön määrän nousun kaupunkialueilla vaikuttavan
positiivisesti asuntojen hintojen nousuun Yhdysvalloissa. Edellä mainittu päätelmä
pätee todennäköisesti myös Suomessa, sillä kyseisessä iässä kotitaloudet tekevät
asuntohankintoja ensiasunnoista isompiin omakotitaloihin perheen kasvaessa.
Vanhemmat kotitaloudet ovat pääsääntöisesti jo hankkineet asuntonsa, eivätkä siten
lisää kysyntää markkinoilla yhtä paljon kuin nuoremmat.

Suomen väestö 2000-2020
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000

1000000
500000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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KAUPUNKIALUEET 25 - 44v

MAASEUTUALUEET 25 - 44v

Kuvio 2. Väestö asuinpaikan kaupunki-maaseutu-luokituksen sekä sukupuolen ja iän
mukaan, 2000–2020. Tilastokeskus (2021b).

Oikarinen, Peltola & Valtonen (2015) toteavat, että asuntojen hinnanmuodostus johtuu
pitkälti paikallisista ilmiöistä. Heidän mukaansa asuntojen tarjontajousto vaihtelee
huomattavasti Suomen eri kaupunkien välillä. Kaupungin koko, kaavoituspolitiikka ja
maantieteelliset tekijät (kuten kaupungin sijainti) ovat eniten vaikuttavia tekijöitä
asuntojen hintojen muodostumisessa. Eli vaikka Suomi on harvaan asuttu maa ja
käyttämätöntä maata on paljon, se ei vaikuta alueellisiin hintoihin. (Oikarinen, Peltola
& Valtonen, 2015.)
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2.5.2

Julkisen sektorin vaikutus asuntojen hintoihin

Julkisen sektorin regulaatio vaikuttaa asuntojen kysyntään monin tavoin:
rahoitusmarkkinoiden säätely, vuokrien kontrollointi ja asuntolainojen korkojen
vähennyskelpoisuus verotuksessa voivat joko laskea tai nostaa asuntojen kysyntää.
(Laakso, 2000). Esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä
Suomessa 1980-luvulla kotitaloudet pystyivät ottamaan lainaa pidemmällä laina-ajalla
kuin ennen (Koskela, Loikkanen & Virén, 1991). Pidemmät laina-ajat mahdollistavat
suurempien lainojen ottamisen tai pidemmän takaisinmaksuajan, vähentäen
kotitalouksien varallisuuden tuomaa rajoitusta asunnon ostoon ja lisäten kysyntää
asuntomarkkinoilla.
kysyntää,

jos

Kontrolloitu vuokrataso puolestaan lisää omistusasuntojen

markkinat

hinnoittelisivat

reaalivuokrat

korkeammiksi

kuin

kontrolloidut vuokrat. Tästä hyvänä esimerkkinä aiemmin käsitelty Suomen tilanne
1980-luvulla.
Asuntolainan korkojen verovähennyskelpoisuus vaikuttaa asuntojen hintoihin omalta
osaltaan. Verovähennyskelpoisuuden väheneminen johtaa asuntolainan reaalisten
korkokulujen kasvuun ja siten asuntojen kysynnän vähenemiseen (Poterba, 1997).
Korkojen verovähennyskelpoisuutta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.6.3.
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3 KOTITALOUDEN SIJOITUSPORTFOLION MUODOSTUMISEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Yksi sijoittajan tai kotitalouden tärkeimmistä ratkaistavista rahallisista kysymyksistä
on oman portfolion optimaalisuus. Ostaako oma asunto vai asua vuokralla? Sijoittaako
kuukausittaisista tuloista mahdollisesti ylitse jäävää rahaa joukkovelkakirjoihin vai
osakkeisiin? Kuinka allokoida oma varallisuus näiden eri omaisuusluokkien välille?
Klassinen rahoitus ohjeistaa Markowitzin (1952) viitoittamalla tiellä yksilöitä
laskemaan omat optimaaliset portfolionsa laskemalla mm. odotettujen tuottojen,
varianssien, kovarianssien ja oman riskinsietokyvyn funktiona. Tässä kappaleessa
käsitellään teoriaa kotitalouksien portfolioiden muodostumisesta ja peilataan teoriaa
kotitalouksien todelliseen käytökseen.
3.1

Cocco (2005) ja malli portfolion valinnasta asuminen huomioiden

Cocco (2005) esittelee artikkelissaan “Portfolio Choice in the Presence of Housing”
kattavan mallin sijoittajan kulutusvalinnoista, joita se kohtaa elinkaarensa aikana.
Mallissa on monia yhtymäkohtia tämän tutkielman empiiriseen osioon, joten mallin
tarkempi käsittely auttaa luomaan paremman kuvan kotitalouden kohtaamista
kysymyksistä portfoliota luodessaan.
Mallissa huomioidaan inhimillinen pääoma (human capital), joka tuottaa osinkoja
ansiotulon muodossa. Lisäksi asunnon omistaminen tuottaa osinkoja kuluttamisen
muodossa. Asunnon omistaja käyttää näitä osinkoja asuessaan omistamassaan
asunnossa. Mallin jokaisessa ajanjaksossa T sijoittaja valitsee omistamansa asunnon
koon 𝐻𝑡 , sekä muiden hyödykkeiden kulutuksen tason 𝐶𝑡 . Ajankohtana t asumisen
hinta merkitään 𝑃𝑡 𝐻, jossa 𝑃𝑡 on asunnon hinta per asunnon koon yksikkö. Asunnon
koko tulee ymmärtää laajassa merkityksessä myös laadun ja mukavuuden mittarina.
Muiden hyödykkeiden kuluttamisen hinta on kiinteä ja normalisoitu arvoon 1.
Sijoittaja saa hyötyä (utility) kummastakin mallissa olevasta hyödykkeestä. Sijoittajan
preferenssejä kuvaa seuraava funktio, jossa 𝑈1 on sijoittajan suosima portfolion
koostumus:
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𝑈1 = 𝐸1 ∑𝑇𝑡=1 𝛽 𝑡−1

(𝐶𝑡1−𝛳 𝐻𝑡𝛳 )
1−𝛾

1−𝛾

+ 𝛽𝑇

1−𝛾

𝑊𝑇+1

(1)

1−𝛾

Missä β on ajan diskonttaustekijä, γ on suhteellisen riskinsietokyvyn kerroin ja ϴ on
asunnon preferenssi suhteessa muihin hyödykkeisiin.
Cocco (2005) kuvaa inhimillisen pääoman määrää ja ansiotulon riskiä (𝑌𝑖𝑡 )
seuraavasti:

𝑌𝑖𝑡 = {

𝑓(𝑡, 𝑍𝑖𝑡 ) + 𝑢𝑖𝑡 𝑘𝑢𝑛 𝑡 ≤ 𝐾
𝑓(𝑡, 𝑍𝑖𝑡 )
𝑘𝑢𝑛 𝑡 > 𝐾

(2)

Mallissa K tarkoittaa eläkeikää, ennen eläköitymistä saatava ansiotulo on iän (t) ja
muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien (𝑍𝑖𝑡 ) funktio. Eläköitymisen jälkeen
kotitalous saa tuloa funktion 𝑓(𝑡, 𝑍𝑖𝑡 ) mukaisesti. Alaindeksi

𝑖𝑡

kuvaa sijoittajaa i

iässä t.
Asuntojen suhteen Cocco (2005) jättää vuokramarkkinat huomioitta ja olettaa, että
jokaisessa periodissa t kotitalous on pakotettu muuttamaan ja myymään asuntonsa
todennäköisyydellä π ja ostamaan uuden asunnon. Todennäköisyydellä (1 – π)
kotitalouden ei tarvitse muuttaa, mutta se myy silti asuntonsa, jos se on optimaalista.
Lisäksi, koska asuntoja ei pysty jakamaan tai ostamaan osissa, kuten muita
rahoitusinstrumentteja, oletetaan asunnolla olevan minimikoko. Cocco (2005) toteaa,
että koko markkinoihin vaikuttavat tuloshokit korreloivat vahvasti positiivisesti
asuntojen hintashokkien kanssa, mutta kumpikaan edellisistä ei korreloi osakkeiden
tuottojen kanssa. Tästä syystä hän olettaa asuntojen hintamuutosten korreloivan
täydellisesti aggregaattiansiotulomuutosten kanssa.
Mallissa kotitaloudella on kolme omaisuuserää. Asuntolaina (kiinteä marginaali 𝑅𝐷 ),
riskitön sijoituskohde valtion velkasitoumukset (reaalinen bruttotuotto 𝑅𝑓 ) ja
riskillinen sijoituskohde osakkeet (reaalinen bruttotuotto 𝑅𝑡 ). Osakkeiden logaritmisen
tuoton oletetaan olevan:
log(𝑅𝑡 ) = 𝜇 + 𝜄𝑡

(3)

19
jossa 𝜇 > 0 on odotettu logaritmin tuotto ja 𝜄𝑡 logaritmin tuottojen odotettu jakauma N
(0, 𝜎𝜄2 ). Lisäksi oletetaan, että sijoittaja ei voi myydä lyhyeksi kumpaakaan
omaisuuseristä. Sijoittajan rahamääräiset osuudet omaisuusluokissa ilmoitetaan
osakkeissa muuttujalla B ja velkasitoumuksissa muuttujalla S. Rahamääräinen
lainasumma, joka sijoittajalla on, ilmoitetaan muuttujalla D.
Kotitalous kohtaa seuraavan budjettirajoitteen ajankohtana t:

𝑋𝑡 − 𝐶𝑡 + 𝐹𝐶𝑡 𝐷 − 𝛿𝑃𝑡 𝐻𝑡−1 + 𝐷𝑡 , 𝑘𝑢𝑛 𝑒𝑖 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑘𝑎𝑢𝑝𝑝𝑎𝑎.
𝑆𝑡 + 𝐵𝑡 = { 𝑋𝑡 − 𝐶𝑡 + 𝐹𝐶𝑡 𝐷 − 𝛿𝑃𝑡 𝐻𝑡−1 + 𝐷𝑡 + (1 − 𝜆)𝑃𝑡 𝐻𝑡−1 − 𝑃𝑡 𝐻𝑡 ,
𝑘𝑢𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑑ää𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑘𝑎𝑢𝑝𝑝𝑎.

(4)

Sijoittaja maksimoi hyötyään funktion (1) mukaisesti huomioiden muiden funktioiden
tuomat rajoitteet. Cocco (2005) sai mielenkiintoisia tuloksia mallistaan, joka kuvailtiin
juuri lyhyesti. Tuloksia kuvaillessaan hän jakoi kotitaloudet kahteen ryhmään, yli ja
alle $100.000:n nettoarvon omaaviin kotitalouksiin. Malli onnistuu kuvantamaan
hyvin todellisuutta vähävaraisempien kotitalouksien suhteen, kyseiset kotitaloudet
eivät ole suuremman budjettirajoitteensa takia halukkaita maksamaan kiinteää
kustannusta osakemarkkinoille osallistumisesta ja siitä johtuen heidän portfolionsa
ovat painottuneet vahvasti asunnon arvon varaan. Keskimääräisesti asunnon osa on 92
% köyhemmän kotitalouden rahallisesta varallisuudesta. Köyhempien kotitalouksien
portfoliot ovat yleensä enemmän lainoitettuja keskimääräisen velka/omaisuus-suhteen
ollessa jopa 51 %. Paremmin menestyneellä ryhmällä puolestaan osakkeiden osuus
kotitalouden rahallisesta arvosta on keskimäärin 46 %. Kun otetaan mukaan
inhimillinen pääoma kotitalouden kokonaisarvoa laskiessa, oli sen suhteellinen osuus
köyhemmillä

kotitalouksilla

huomattavasti

suurempi

verrattuna

rikkaampiin

kotitalouksiin. Toisaalta kaikissa tuloluokissa, kotitaloudet, joilla on enemmän
inhimillistä pääomaa ostavat suhteessa kalliimpia taloja ja ottavat isompia lainoja.
(Cocco, 2005.)
Asuntojen hintojen ja ansiotuloshokkien korreloidessa vahvasti positiivisesti
köyhempien kotitalouksien portfoliot eivät ole niin suojattuja riskejä vastaan. Tässä
tilanteessa koko portfolion kehitys riippuu vahvasti ansiotulojen kehityksestä.
Köyhempien kotitalouksien portfolioissa on siis ”kaikki munat samassa korissa”.
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Tämä johtuu osittain siitä, että ostaessaan asunnon nuoret ja köyhemmät kotitaloudet
rajoittavat

mahdollisuuksiaan

sijoittaa

osakkeisiin

budjettirajoitteen

takia.

Markkinoille osallistumisen hyödyt pienenevät, mitä pienempi budjetti on, koska
mallissa sijoittaja joutuu maksamaan kiinteän kustannuksen osallistuakseen. Cocco
(2005) toteaa, että hänen mallissaan kaikki osallistuisivat osakemarkkinoille, jos
kiinteää kustannusta ei olisi. Hän käytti mallinnuksessaan 1000 dollarin kiinteää
kustannusta, ja kertoi merkittävästä lisäyksestä sijoittajien määrässä, jos kustannukset
tiputti mallinnuksessa 500 dollariin. Osallistumiskustannus on ymmärrettävä laajasti,
se voi käsittää esimerkiksi ajan, joka on käytetty osakemarkkinoiden toiminnan ja
sijoittamisen opetteluun tai sijoitusneuvojan palkkaamisen. Osallistumiskustannukset
ovat suhteellisesti suuremmat kotitalouksille, joilla on joko olematon tai pieni
taloustietämys.
3.2

Elinkaaren vaikutus portfolion valintaan

Yksi kotitalouden tärkeimmistä ratkaistavista rahallisista kysymyksistä on oman
portfolion optimaalinen rakenne. Tehokkaassa portfoliossa varat sijoitetaan siten, että
ne tuottavat parhaan mahdollisen odotetun tuoton hyväksytylle riskitasolle. Portfolion
optimaalisuus, eli hyväksytty riskitaso, voi muuttua useasti kotitalouden elinkaaren
aikana. Teoria ja empiria ovat osittain ristiriidassa elinkaaren vaikutuksista
kotitalouksien portfolion valintaan. Esimerkiksi Cocco, Gomes ja Maenhout (2004)
teorioivat

inhimillisen

pääoman

luovan

vahvan

kannustimen

sijoittaa

osakemarkkinoille, kunnes sijoittaja ikääntyy tarpeeksi ja alkaa allokoimaan
portfoliotaan vähäriskisempiin sijoituskohteisiin oman inhimillisen pääoman
pienentyessä. Osa tutkimuksista osoittaa kuitenkin (Esim. Cocco, 2005), että
osakkeiden osuus kotitalouksien portfoliosta kasvaa iän myötä jatkuvasti.
Toisaalta esimerkiksi Fagerengin, Gottliebin ja Guison (2017) uudempi tutkimus
osoittaa kotitalouksien Norjassa vähentävän osakkeiden osuutta portfoliossaan
eläkeiän lähestyessä. Seuravaksi käsitellään tarkemmin heidän löydöksiään Norjassa.
Tutkimuksessa käytetty data on tarkempaa kuin aiemmissa portfolioiden elinkaarta
tutkivissa, joten sen tuloksia pidetään luotettavampina tämän tutkielman kontekstissa.
Suomen ja Norjan välillä voidaan olettaa olevan samankaltaisuuksia kotitalouksien
portfolioiden elinkaarivalinnoissa kummankin maan ollessa pohjoismaa. Myös
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Keloharju ja Lehtinen (2021) toteavat suomalaisten osakesijoittajien keskimääräinen
portfolion koon kasvavan iän myötä n. 70-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen on
havaittavissa pientä laskua.
Fagereng, Gottlieb ja Guiso (2017) tutkivat Norjan veroviraston (Norwegian Tax
Registry)

datasta

kootun

tietokannan

avulla

kohorttitarkastelumenetelmällä

kotitalouden elinkaaren vaikutuksia osakemarkkinoille osallistumiseen. Kohortilla
tarkoitetaan tiettynä aikana samanlaisen tapahtuman kohteiksi joutuneiden ryhmää.
Esimerkiksi

tiettynä

vuonna

syntyneet

muodostavat

syntymävuosikohortin.

(Tilastokeskus, 2021c). Tutkimuksessa seurataan 20 %:n satunnaisotosta norjalaisista
kotitalouksista

vuodesta

1995

vuoteen

2009.

Tutkimuksessa

käytetty

elämänkaarimallinnus olettaa norjalaisille kotitalouksille korkean riskinsietokyvyn,
pienen

kausittaisen

osakemarkkinoille

osallistumismaksun

ja

vuosittaisen

mahdollisuuden pörssiromahdukseen. Mallinnuksella onnistumaan mukailemaan
oikeaa dataa siinä, että kotitaloudet vähentävät osakkeiden suhteellista osuutta
portfoliossaan

lähestyessään

eläkeikää

ja

eläkeiän

saavutettuaan

lähtevät

osakemarkkinoilta kokonaan. Syynä tähän on inhimillisen pääoman vähentyminen
kotitalouden ikääntyessä. Tässä tutkimuksessa inhimilliseen pääomaan viitataan
tulevaisuuden

ansiotulojen

diskontattuna

kassavirtana.

Pörssiromahduksen

mahdollisuuden lisääminen malliin on toinen merkittävä tekijä, joka vähentää
vanhojen kotitalouksien kannustimia osallistua osakemarkkinoille. (Fagereng,
Gottlieb & Guiso, 2017.)
Mallinnuksen

tulokset

osoittavat,

että

kotitalouksien

tulisi

osallistua

osakemarkkinoille jossakin kohtaa elinkaartaan optimoidakseen portfolioitaan.
Kotitalouksien, joilla on omaan inhimillisen pääomansa tasoon nähden vähän
osakkeita,

tulisi

investoida

suhteellisesti

enemmän

osakkeisiin

verrattuna

varakkaampiin kotitalouksiin. Näin ne pystyisivät pienentämään inhimillisen pääoman
osuutta portfoliossaan ja hajauttamaan varallisuutensa lähteitä tehokkaammin.
Eläkeikää lähestyessä on optimaalista vähentää osakkeiden painoa portfoliossa
pörssiromahduksen riskin kasvaessa suhteellisesti isommaksi kuin nuorella iällä oman
inhimillisen pääoman ollessa pienempi. Historiallisesti pörssit ovat aina palautuneet
romahduksista, mutta iäkkäiden kotitalouksien on huomioitava saavatko ne enää
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hyötyä osakkeiden tuomasta varallisuudesta, jos ne kokevat pörssiromahduksen
korkeassa iässä ja suurella osakepainolla portfoliossaan.
3.3

Kotitalouksien osallistuminen osakemarkkinoille

Aiemmin tässä tutkielmassa käsitellyn teorian mukaan sijoittajan pitäisi osallistua
osakemarkkinoille, jos odotettu sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen.
Todellisuudessa osakemarkkinoille osallistuvien kotitalouksien määrä on alle 50 %
kaikista kotitalouksista lähes kaikissa maissa (Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021).
Suomalaisista kotitalouksista sijoitusrahastoja ja pörssiosakkeita omisti 43 % vuonna
2019 (Tilastokeskus, 2019). Syitä alhaiselle markkinoille osallistumisprosentille on
useita, jo aiemmin käsitellyn markkinoille osallistumisen kiinteän kustannuksen
lisäksi.

Markkinoille

osallistumisen

kiinteä

kustannus

vaikuttaa

eniten

vähävaraisempiin kotitalouksiin, mutta ei pysty vastaamaan siihen, miksi merkittävä
osa varakkaammistakin kotitalouksista jättää osallistumatta osakemarkkinoille.
Sosiaalisilla

tekijöillä,

kuten

vertaisvaikutuksella,

on

oma

vaikutuksensa

kotitalouksien näkemyksiin osakemarkkinoista. Ne vaikuttavat osaltaan esimerkiksi,
kuinka velkaantuneisuus ja arvopapereiden omistaminen jakautuvat maantieteellisesti
tai demografisesti taloudessa. Kustannus (esim. tiedon hankkiminen/asian opiskelu)
monimutkaisten taloudellisten päätösten tekemiseen voi olla korkea, jolloin
kotitaloudet kääntyvät oman viiteryhmänsä puoleen ja ottavat mallia muiden tekemistä
päätöksistä.

Esimerkiksi

kotitaloudet,

joiden tuttavapiiriin

kuuluu

muita

korkeakoulutettuja kotitalouksia, sijoittavat itsekin todennäköisemmin osakkeisiin.
(Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021.) Kaustia ja Knüpfer (2012) osoittavat, että
alueet, joilla on paremmat edellytykset sosiaaliseen oppimiseen, kasvattavat
todennäköisyyttä kotitalouden osakeportfolion positiiviseen arvokehitykseen ja
osakemarkkinoille osallistumiseen. Sosiaalisella oppimisella tarkoitetaan epävirallisia
tilanteita, joissa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa tai muita
havainnoimalla. Ei ole saatu todistusaineistoa siitä, että vertaisvaikutuksella olisi
pienentävää vaikutusta osakkeiden omistukseen oman viiteryhmän sisällä. Tämä
saattaa johtua siitä, että oman viiteryhmän sisällä jaetaan lähinnä positiivia
kokemuksia osakemarkkinoilta. Syyt vain positiivisten kokemusten jakamiseen ovat
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pitkälti psykologisia ja liittyvät esimerkiksi oman sosiaalisen statuksen parantamiseen.
(Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021; Kaustia & Knüpfer, 2012.)
Sosiaalisen verkoston kokemusten lisäksi kotitalouksien päätöksiin vaikuttavat omat
kokemukset.

Knüpfer,

Rantapuska

ja

Sarvimäki

(2017)

osoittavat,

että

työmarkkinashokeilla on pitkäaikainen vaikutus osakkeisiin sijoittamiseen. Heidän
mukaansa Suomen 1990-luvun lama aiheutti pitkäkestoisen osakesijoituksia
pienentävän

vaikutuksen

menettäminen, vaikeudet

kotitalouksien

sijoituskäyttäytymiseen.

Työpaikan

työnhaussa, ja muiden lomautettujen/irtisanottujen

työntekijöiden kokemuksien kuuleminen voi johtaa kotitalouden pienempään
riskinottohaluun ja murskata luottamuksen rahoitusmarkkinoihin. Laman tuomalla
työmarkkinashokilla on vaikutusta myös lapsiin. Tutkimuksen regressiotulokset
osoittavat, että vuonna 1990 iältään 8–12 vuotiaiden lasten osallistuminen
osakemarkkinoille väheni 1,3 % aikuisiällä vertaisryhmään verraten. Aikuisten
osallistuminen osakemarkkinoille väheni puolestaan 1,2 %. (Knüpfer, Rantapuska &
Sarvimäki, 2017.) Tutkimuksen tulosten mukaiset vaikutukset osallistumisprosenttiin
eivät

luonnollisesti

osallistumisprosenttia.

yksinään

riitä

Osatekijänä

selittämään

henkilökohtaiset

suomalaisten
kokemukset

alhaista
kuitenkin

vaikuttavat sijoitushalukkuuteen. Nähtäväksi jää, olivatko vuoden 2008 finanssikriisin
vaikutukset samansuuntaiset suomalaisten sijoitushaluun. Taantuma itsessään tosin oli
lievempi kuin 1990-luvun.
Riskinsietokyky

(risk

aversion)

on

tärkeä

tekijä

kotitalouden

portfolion

muodostumisessa. Vähemmän riskiä sietävät kotitaloudet sijoittavat suuremman osan
portfoliostaan osakkeisiin ja näin ollen niiden sijoitetun varallisuuden odotettu tuotto
on suurempi. Gomesin ja Michaelideksen (2005) mukaan riskiä vähiten sietävät
sijoittajat ovat varovaisempia, joten heidän kulutuksensa ja varallisuutensa suhde on
pienenevä riskinottohalukkuuden funktio. Toinen Gomesin ja Michealideksen (2005)
esiin nostama ilmiö on kohtalaisen vain pientä riskiä sietävien sijoittajien taipumus
pehmentää mahdollisia shokkeja tuloissaan ”turvallisilla” sijoituskohteilla, kuten
käteisellä tai joukkovelkakirjoilla. Fang, Li ja Wang (2021) osoittavat analysoimalla
China Household Finance -tutkimusta, että varallisuuden kertyminen lisää
merkittävästi kotitalouksien riskinsietokykyä. Mitä varakkaampi kotitalous, sitä
suurempi riskinottohalukkuus. Tärkein huomio riskinsietokyvystä tutkielman kannalta

24
on kuitenkin, että riskinsietokyvyn suuruudesta riippuen sijoittajan ei välttämättä ole
edes optimaalista sijoittaa osakkeisiin.
Yhteenvetona, markkinoille osallistumisen kustannukset vaikuttavat olevan kaikista
suurin syy alhaiselle osallistumisprosentille osakemarkkinoilla. Aiemmin tehdyissä
tutkimuksissa on ollut olennaista lisätä kotitalouden portfoliota kuvaaviin malleihin
kiinteä kustannus markkinoille osallistumisesta, jotta malleihin on saatu realistinen
jakauma

osakemarkkinoille

osallistuvista

kotitalouksista.

Kuten

Gomes

ja

Michealides (2005) toteavat, hyvin suuri osa kotitalouksista kartuttaa vain vähän
sijoitettavaa varallisuutta, joten jo pieni osallistumiskustannus voi estää osallistumisen
markkinoille kokonaan. Cocco (2005) puolestaan osoittaa, että nuorilla ja
vähävaraisemmilla kotitalouksilla on hyvin rajalliset pääomat sijoitettavaksi
osakkeisiin, Tämä vähentää hyötyä pääomamarkkinoille osallistumisesta, jos
sijoittamisesta aiheutuu kiinteitä kustannuksia. ”Kansankapitalismia” ja paremmin
tasapainotettuja, sekä suojattuja kotitalouksien portfolioita pystyttäisiin siis
edistämään pienentämällä kynnystä osallistua markkinoille. Tämä on tärkeä huomio
ajatellen kotitalouksien vaurautta Suomessa, joka on alhaisin koko pohjoismaissa.
Suomessakin saattaisi olla mahdollista saada omat verrokkimaat kiinni, pienentämällä
kynnystä aloittaa sijoittaminen. Maailmalta on saatu positiivisia kokemuksia
esimerkiksi eläkejärjestelmistä, joissa järjestelmän edunsaajat saavat itse allokoida
osan eläkerahastostaan haluamaansa sijoituskohteeseen/kohteisiin. Suomessakin
julkisessa keskustelussa on noussut toistuvasti esiin maamme eläkejärjestelmän
kestävyys, joten myös tässä tutkielmassa on relevanttia sivuta kotitalouksien tarvetta
eläkesäästämiseen ja mahdollisuuksiin pitää yllä omaa elintasoaan eläköitymisen
jälkeen.
3.4

Suomalaiset kotitaloudet osakemarkkinoilla

Seuraavissa kappaleissa nojataan pitkälti Keloharjun ja Lehtisen (2021) tutkimukseen
suomalaisten osakeomistusten kehittymisestä. Heidän tutkimuksessaan kyse on vain
suomalaisia osakkeita koskevasta datasta, ulkomaalaiset osakkeet ja sekä perinteiset
että ETF-rahastot ovat käsittelyn ulkopuolella. Tutkielmaan ei ole saatavilla kattavaa
dataa suomalaisten omistuksista ulkomaisilla markkinoilla, mutta tämä ei oletettavasti
aiheuta suurta vinoumaa, sillä sijoittajat tapaavat ylipainottaa portfoliossaan paikallisia
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ja kotimaisia osakkeita, koska heillä on enemmän tietoa kotimaisista osakkeista kuin
ulkomaisista (Gehrig, 1993).
Vuonna 2018 yksityissijoittajista, jotka omistivat suomalaisia pörssilistattuja
osakkeita, oli 59 % miehiä ja 41 % naisia. Vanhemmat osakesijoittajat ovat
varakkaampia kuin nuoremmat. Kotitalouden keskimääräisen portfolion koko kasvaa
iän myötä n. 70-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen on havaittavissa pientä laskua.
Sijoittajien määrässä per asukas on suuria eroja maantieteellisesti, kuten kuva 1
osoittaa. Etenkin Helsinki ja Ahvenanmaa nousevat esiin 20 % ja 27 %:n
osakesijoittajien määrä per asukas -luvuillaan. Joka viides helsinkiläinen siis omistaa
osakkeita ja ahvenanmaalaisista melkein joka kolmas, koko Suomen keskiarvon
ollessa 13 % eli vähän yli joka kahdeksas suomalainen. Portfoliot ovat myös suurimpia
Helsingin ja Ahvenanmaan alueilla. 43 % yksityissijoittajien yhteenlasketusta
osakevarallisuudesta on keskittynyt Helsingin seudulle suuren ja varakkaan
populaation takia. Kuva 1 osoittaa myös, että Pirkanmaalla ja kaksikielisellä
rannikkoseudulla osakesijoittajien määrä on muuta maata suurempi per asukas,
johtaen näin myös suurempiin varallisuuskeskittymiin. Äidinkielellä on selvä vaikutus
varallisuuteen, ruotsinkielinen vähemmistö on selvästi varakkaampaa, ruotsinkielisen
osakesijoittajan keskimääräisen osakesalkun ollessa keskimäärin 99000 euroa,
suomenkielisen osakesijoittajan keskimääräisen salkun ollessa arvoltaan 48000 euroa.
Kun otetaan vertailuun mukaan myös ne suomalaiset, jotka eivät sijoita, saadaan
ruotsinkielisten keskimääräiseksi osakesalkun kooksi 20300 euroa, joka on kolme
kertaa suurempi kuin suomenkielisten 6300 euroa. (Keloharju & Lehtinen, 2021.)
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Kuva 1. Osakesijoittajien määrä per asukas kunnittain 1.1.2018 (mukaillen Keloharju &
Lehtinen, 2021)
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Suomessa

on

selkeästi

havaittavissa

kotitalouden

koulutustason

vaikutus

varallisuuden karttumiseen säästämällä. Suomalaisella kotitaloudella, jossa oli korkeaasteen tutkinto, nettovarallisuuden mediaani oli noin 169700 euroa vuonna 2019.
Mediaani oli lähes kaksinkertainen verrattuna perusasteen tutkinnon suorittaneisiin
kotitalouksiin, joiden varallisuuden mediaani oli noin 94500 euroa. (Tilastokeskus,
2019).
3.5

Rahoitusvarojen hajauttaminen

Seuraavaksi

käsitellään

tutkimustuloksia

kotitalouksien

omaisuuserien

hajauttamisesta osakkaiden ja rahastojen osalta Suomessa. Aiemmin tässä
tutkielmassa käsiteltiin syitä sille, miksi suuri osa suomalaisista ei omista osakkeita tai
rahastoja. Näitä omaisuuseriä omistavankin kansanosan osakeportfoliot ovat suurelta
osin kaukana rahoitusteorian kuvaamasta rationaalisesta hajauttamisesta.
3.5.1 Osakkeet
Suurin osa suomalaisista kotitalouksista omistaa äärimmäisen alihajautettuja
osakeportfolioita

verrattuna

keskiarvo-varianssi

tehokkaisiin

portfolioihin.

Keloharjun ja Lehtisen (2021) mukaan vuonna 2018 43 % suomalaisista sijoittajista
omisti vain yhtä osaketta ja 16 % kahta osaketta.
Isommat portfoliot ovat Suomessa paremmin hajautettuja kuin pienet. Esimerkiksi,
kymmenen osakkeen portfolion keskikoko on 44000 euroa, viiden osakkeen portfolion
keskikoon ollessa 16000 euroa. Miesten portfolioiden ollessa keskimäärin suurempia
kuin naisten, ovat heidän portfolionsa myös paremmin hajautettuja. Vaikka
osakeportfoliot ovat vieläkin heikosti hajautettuja Suomessa, trendi on kasvavan
hajautukseen päin. Vuonna 1995 keskimääräinen osakesijoittaja omisti kahta osaketta,
vuonna 2018 luku oli 3,8 osaketta. (Keloharju & Lehtinen, 2021.)
Yksi syy sekä osakemarkkinoille osallistumattomuuteen, että tehottomaan portfolion
hajauttamiseen on tunnettujen riskien suosiminen tuntemattomiin riskeihin verrattuna.
(ambiguity aversion) (Dimmock, Kouwenberg, Mitchell & Peijnenburg, 2016).
Ilmiötä kuvaa tilanne, jossa yksilö valitsee mieluummin vaihtoehdon, jossa toiminnan
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tulosten todennäköisyysjakauma tiedetään sellaisen sijaan, jossa todennäköisyydet
ovat tuntemattomia. Jos sijoittaja ei tunne osakemarkkinoita, vaan näkee ne vaikeina
tulkita tai moniselitteisinä, hän jättää osallistumatta niihin suosiessaan tunnettuja
riskejä tuntemattomien sijaan. Tehottomaan portfolion hajauttamiseen voi johtaa se
että sijoittaja haluaa osallistua osakemarkkinoille, mutta tuntee vain muutaman yhtiön,
jonka osakkeilla käydään kauppaa. Näin sijoittaja päätyy ostamaan vain tuntemiaan
osakkeita ja karttaa niitä, joita ei tunne. (Dimmockin et al. (2016) mukaan sijoittajat,
jotka arvioivat tietonsa heikoiksi osakemarkkinoista, omistavat heikommin
hajautettuja portfolioita, jotka koostuvat yksittäisistä tai muutamista osakkeista.
Muita mahdollisia syitä suomalaisten heikolle osakkeisiin hajauttamiselle saattavat
olla

yksinkertaisesti

taloudellisen

tiedon

puute

tai

sattuma.

Esimerkiksi

lankapuhelinosakkeet muuttuivat pörssiosakkeiksi teleyhtiö Elisan listautuessa
pörssiin vuonna 1999. Myös perinnöt ja lahjat ovat mahdollisia tapoja tulla
osakkeenomistajaksi ostamatta itse yhtäkään osaketta.
3.5.2

Rahastot

Kotitalouksien hajautuksen tarkasteleminen pelkästään osakkeiden näkökulmasta
antaisi liian kapean kuvan kotitalouksien taloudellisesta asemasta, joten seuraavaksi
tarkastellaan rahastojen asemaa kotitalouksien portfolioissa. Yhä useammalla
kotitaloudella on rahastosijoituksia ja halpojen indeksiä seuraavien rahastojen
lisääntyminen on lisännyt hajauttamista (Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021).
Calvet, Campbell ja Sodini (2007) osoittavat tutkimalla kattavaa tietokantaa
ruotsalaisten kotitalouksien omaisuuseristä, että osakkeet ovat usein vain pieni osa
suurempia portfolioita, jotka sisältävät lisäksi esimerkiksi käteistä ja rahastosijoituksia
ulkomaille. 76 % ruotsalaisista kotitalouksista, jotka omistavat osakkeita, omistavat
myös rahastoja. Suurimmalle osalle kotitalouksista rahastot olivat suurin riskisen
pääoman luokka, pois lukien rikkaimmat, joiden suurin riskisen pääoman luokka on
suorat osakeomistukset. Vaikka osa ruotsalaisten kotitalouksien portfolioista onkin
heikosti hajautettuja, suurin osa kotitalouksista päihittää kotimaansa Sharpen luvun
hajauttamalla kansainvälisesti. Sijoittajien onnistuneella hajauttamisella on monta
syytä, kotitalouksien oman taloudellisen oppineisuuden lisäksi ruotsalaiset
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finanssialan

instituutiot

tarjoavat

laadukkaasti

hajautettuja

rahastoja

ja

sijoitusneuvontaa. (Calvet, Campbell & Sodini, 2007.)
Suomestakin on saatu samankaltaisia tuloksia Ruotsin kanssa. Vuoden 2008 lopulla
13 % suomalaisista omisti osakkeita ja 16 % rahastoja. Keskimääräisen
rahastosijoittajan omistaessa kahta rahastoa. Vanhemmat sijoittajat tapaavat sijoittaa
osakkeisiin, nuorempien suosiessa rahastoja. Tämä on osasyy sille, että osakkeiden ja
rahastojen omistajat ovat Suomessa pitkälti kaksi eri ihmisryhmää. Vuonna 2008 vain
viisi prosenttia väestöstä omisti sekä osakkeita, että rahastoja. (Keloharju, Knüpfer &
Rantapuska, 2012.)
Rahastosijoittaminen on nostanut suosiotaan Suomessa viime vuosikymmenen aikana.
Kuten kuvio 3 osoittaa, vuosina 2009–2019 sijoitusrahastosijoittajien lukumäärä
kasvoi noin 426000 henkilöllä. Osakesijoittajien määrä puolestaan pysyi lähes
paikallaan

Tilastokeskuksen

Kotitalouksien

varallisuus

2019

julkaisun

tarkastelujaksolla. (Tilastokeskus, 2019.) On kuitenkin huomioitava, että data huomioi
ainoastaan Tilastokeskuksen (2019) määrittelemän asuntoväestön, johon kuuluvat
vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Määritelmän
seurauksena kaikki suomalaiset pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajat eivät
sisälly tähän otokseen. Esimerkiksi ulkomailla ja vakinaisesti vanhainkodeissa asuvat
henkilöt jäävät asuntoväestön ulkopuolelle.
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Kuvio 3. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärän kehitys
asuntoväestössä 2009–2019 (mukaillen Tilastokeskus, 2019).

Kustannustehokkaan

rahastosijoittamisen

helpottuessa

ja

yleistyessä

trendi

kotitalouksien tehokkaammalle hajauttamiselle rahastosijoittamisen kautta tulee
jatkumaan tulevaisuudessakin. Vertaisvaikutuksella on oma roolinsa kehityksessä, kun
sijoittajat keskustelevat keskenään kokemuksistaan rahastosijoittajina jakaen
kokemuksiaan. Rahasto- ja osakesijoittajien määrän kasvua auttaa myös markkinoille
tulemisen kustannusten pienentyminen, joka aiemmin tässä tutkielmassa todettiin
yhdeksi suurimmaksi syyksi, sille että kotitaloudet jättävät osallistumatta
markkinoille. Kustannukset sijoittamisen aloittamiseksi on ymmärrettävä laajasti,
kuten aikana, joka kulutetaan sijoittamisen opiskeluun, sopivien rahastojen tai
osakkeiden valintaan, arvo-osuustilin avaamiseen ja niin edelleen.
Kasvava sijoittamisen saama mediatila esimerkiksi erilaisissa podcasteissa,
taloudellista tietoa jakavissa sosiaalisen median kanavissa, iltapäivälehtien jutuissa ja
osakesäästötilin lanseerauksen kautta tuo sijoittamista tunnetummaksi Suomen kansan
keskuudessa alentaen näin kotitalouksien kynnystä selvittää lisää asiasta. Kunnollinen
ja riittävä tieto sijoittamisen riskeistä on tärkeää, sillä matalasti koulutetut ja
matalatuloiset kotitaloudet, eivät todennäköisesti sijoita tehokkaasti, vaikka ne
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osallistuisivatkin markkinoille (Calvet, Campbell & Sodini, 2007). Tämä on tärkeä
seikka huomioitavaksi valtiollisissa päätöksentekoelimissä, jos Suomessa päätetään
lähteä ajamaan kansankapitalismia eteenpäin tavoitteellisemmin. Ruotsin kehitystä
seuratessa on kummallista, että Suomessa ei ole tähän jo ryhdytty. Itsessään
sijoittamisen suorien rahallisten kustannusten olettaisi olevan marginaalisia
suomalaisille, koska jo nyt esimerkiksi rahastosijoittaminen kuukausittain on
mahdollista ilman välityspalkkioita useiden eri rahalaitosten kautta. Esimerkiksi ETFrahastosta maksettava 0,1 %:n vuotuinen juokseva kulu tuskin enää estää kovin montaa
rahastosäästämiseen perehtynyttä sijoittamasta.
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3.6

Asuntolainat

Asunto on usein kotitalouden suurin omaisuuserä ja tästä johtuen asuntolaina on usein
kotitalouden suurin velkaerä (Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021). Suomalaisista
kotitalouksista 30,9 prosentilla oli omistusasunto ja asuntovelkaa vuonna 2019
Tilastokeskuksen (2019) mukaan. Tässä kappaleessa käsitellään asuntolainan
merkitystä

kotitalouden

portfoliossa

ja

kotitalouksien

käyttäytymistä

asuntolainamarkkinoilla. Asuntolainaan liittyvät päätökset ovat monimutkaisia aina
koron valinnasta lähtien, joten kotitaloudet kohtaavat monia sudenkuoppia, missä ne
voivat päätyä maksamaan enemmän kuin olisi optimaalista. Taloudellisia riskejä
muodostavat muun muassa ostettavan asunnon hintakehitys, inflaatio, markkinakorot
ja velallisen maksukyvyn kehitys. Kotitalouksien käytös poikkeaakin usein teorian
niille luomista optimaalisista malleista (Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021).
Asuntolainaus Suomessa

Kuvio 4. Nettovarallisuuden mediaani ja varallisuuden rakenne kotitalouden viitehenkilön iän
mukaan vuonna 2019 (mukaillen Tilastokeskus, 2019).
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Useimmissa kehittyneissä kansantalouksissa asuntolainamarkkinoilla on suuri määrä
35–55-vuotiaita kotitalouksia, kotitalouksien määrän alentuessa nopeasti kohti nollaa
eläkeiän lähestyessä (Gomes, Haliassos & Ramadorai, 2021). Tilanne on sama myös
Suomessa, kuten kuvio 4 osoittaa. Kotitaloudet ovat velkaisimpia 35–44-vuotiaina
vaurastuen iän myötä, mediaanivarallisuuden kasvaessa asuntovelan pienentyessä ja
asunnon kasvaessa arvoa. Kuvio 4 havainnollistaa hyvin suomalaisten varallisuuden
jakautumista iän myötä, kuten esimerkiksi aiemmassa luvussa käsiteltyjen
rahoitusvarojen suhteen. Tilastokeskus (2019) määrittelee kuviossa näkyvän reaali- ja
rahoitusvarallisuuden

seuraavasti:

”Reaalivarallisuuteen

luetaan

asunnot,

kulkuvälineet, metsät ja peltomaa sekä yritysvarallisuudesta elinkeinotoiminnan ja
yhtymien

verotuksen

pörssiosakkeet,

nettovarallisuus.

sijoitusrahastot,

eläkevakuutukset,

säästö-

ja

Rahoitusvaroihin

noteeraamattomat
sijoitusvakuutukset

luetaan

osakkeet,
sekä

muut

talletukset,
yksilölliset
rahoitusvarat

(joukkovelkakirjat ja osuustodistukset).”
Kuten luvussa 2 kuvattiin, lainan saamista varten ei tarvitse enää säästää ennakkoon
niin paljon kuin ennen. Tästä syystä lainan rooli on korostunut asunnon
rahoittamisessa. Tämä tarkoittaa useille kotitalouksille pitkäaikaista budjettirajoitetta
kuluttamiseen ja säästämiseen. Kuvion 4 osoittamalla tavalla kotitalouden
rahoitusvarat pääsevät kasvamaan vasta asuntolainan vastuiden vähentyessä. Wainer
ja Zabel

(2020) osoittavat

budjettirajoitteesta

Yhdysvaltojen PSID-dataa

huolimatta

asunnon

ostaminen

on

analysoimalla, että
vähävaraisimmillekin

kotitalouksille yksi toteuttamiskelpoisimmista tavoista kartuttaa varallisuutta.
Yhdysvaltojen

asuntomarkkinat

ovat

erilaiset

Suomeen

verrattuna,

mutta

yhtymäkohtiakin löytyy. Suomessa varsinkin vähävaraisten tulisi kiinnittää erityistä
huomiota asunnon sijainnin valintaan, sillä suuri budjettirajoite estää heitä
kompensoimasta asunnon mahdollista heikkoa hintakehitystä sijoittamalla muihin
omaisuusluokkiin. Wainer ja Zabel (2020) antavat tukea myös väitteelle markkinoille
tuloajankohdan merkityksestä.
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3.6.1 Asuntolainan kilpailuttaminen ja valinta
Asuntolainan kilpailuttaminen ja valinta voi olla haastavaa kotitaloudelle erilaisten
marginaalivaihtoehtojen ja rahoituslaitosten määrän takia. Muita huomiotavia asioita
lainapäätöstä tehdessä ovat esimerkiksi laina-aika ja lainan sivukulut, kuten
järjestelypalkkio ja mahdolliset lyhennyskustannukset.
Tärkeä päätös tehtäväksi lainaa ottaessa on valinta kiinteän ja vaihtuvan koron välillä.
Kiinteän koron valitessaan velallinen sitoo lainansa koron kiinteään marginaalin
sovituksi ajaksi. Lainan korko voi muuttua vaihtuvakorkoiseksi esimerkiksi 10 vuoden
kiinteän jakson jälkeen. Näin velallinen ostaa suojaa potentiaalista korkojen nousua
vastaan.

Korkojen

nousulta

suojautuminen

joko

kiinteällä

korolla

tai

korkosuojauksella maksaa, joten vaihtuviin korkoihin sidotut lainat ovat perinteisesti
olleet halvempia. Esimerkiksi nykyisessä negatiivisten viitekorkojen tilanteessa
(kuvio 5), kotitalouksien vaihtuvakorkoisten lainojen korot koostuvat usein pelkästään
pankin perimästä marginaalista.
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Asuntolainojen marginaalien ja viitekorkojen kehitys
Suomessa 2010-2021
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Asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali

1 kk EURIBOR

12 kk EURIBOR

Kuvio 5. Asuntolainojen marginaalien ja viitekorkojen kehitys Suomessa 2010–2021 (Suomen
Pankki, 2021a ja 2021b).

Tämänhetkinen korkotilanne kuitenkin poikkeaa huomattavasti historiallisesta. Kuten
kuvio 6 osoittaa, ei ole epätavallista, että viitekorot ovat ylittäneet 10 %. Koron valinta
tiivistyy siihen, uskooko kotitalous korkojen nousuun vai ei. Jos kotitalous uskoo
korkojen nousuun tai haluaa ostaa mielenrauhaa korkojen heilahtelulta, kannattaa
valita kiinteäkorkoinen laina tai ottaa korkosuojaus vaihtuvakorkoiseen lainaan. Jos
kotitalous puolestaan uskoo, että korot pysyvät nykyisellä tasollaan, kannattaa sen
valita vaihtuvakorkoinen laina. Campbell ja Cocco (2003) toteavat, että kotitalouksien,
joilla on vakaat tulot, suurempi riskinottohalukkuus, suurempi todennäköisyys
muuttaa tai joiden asunnot ovat pienempiä suhteessa tuloihin tulisi suosia
vaihtuvakorkoisia asuntolainoja. Suomessa lähes kaikki kotitaloudet valitsevat
vaihtuvakorkoisen lainan. Nordean uusista asuntolainoista 98,7 % myönnettiin
vaihtuvakorkoisena vuoden 2021 toisena kvartaalina (Nordea, 2021). Osuuspankki
ilmoittaa, että heidän asiakkaistaan 98 % on valinnut vaihtuvakorkoisen lainan vuonna
2021 (Osuuspankki, 2021). Yhdessä edellä mainittujen pankkien markkinaosuus
Suomen asuntolainoista on noin 2/3 koko markkinasta (Nordea, 2021; Osuuspankki,
2021).
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Campbell ja Cocco (2003) tunnistavat kaksi pääasiallista riskityyppiä riippuen
korkovalinnasta, tuloriskin ja varallisuusriskin. Velallinen altistuu ensin mainitulle
ottaessaan vaihtuvakorkoisen lainan. Tuloriski tarkoittaa mahdollista lyhyen aikavälin
voimakasta vaihtelua lainan lyhennysmaksuissa, esimerkiksi inflaation ja nimellisten
korkojen nousun aiheuttamana. Lainanlyhennysten nimellisen määrän noustessa
kotitalous

joutuu

käyttämään

suuremman

osan

kuukausittaisista

tuloistaan

lainanhoitokuluihin ja tinkimään muusta kulutuksesta. Kiinteäkorkoinen laina
puolestaan altistaa velallisen varallisuusriskille. Tilanteessa, jossa inflaatio ja korot
ovat matalalla, velallinen maksaa korkeaa preemiota riskisuojauksestaan ja näin
menettää rahaa, jonka olisi voinut säästää ottamalla vaihtuvakorkoisen, halvemman
lainan. Toisaalta tilanteissa, joissa korot ja inflaatio lähtevät suureen nousuun,
kiinteäkorkoinen laina tulee erittäin halvaksi velalliselle. (Campbell & Cocco, 2003.)
Kotitalouden

mahdollisiin

kuluihin

vaikuttaa

myös

asuntolainan

korkojen

verovähennyskelpoisuus, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.
Käytännössä, jos asuntolainan korot ovat suurelta osin tai kokonaan vähennyskelpoisia
verotuksessa, ei korkojen tasolla ole niin suurta merkitystä kotitalouden vuosittaisten
reaalitulojen kannalta.
Paremman taloustaidon omaavat kotitaloudet ovat lainaa hakiessaan paremmassa
asemassa. Italiasta on löydetty näyttöä siitä, että osa pankeista ”ohjaa” heikon
taloustaidon omaavia asiakkaita (ns. naiiveja) kalliimpien tai pankeille muuten
parempien asuntolainatuotteiden pariin (Guiso, Pozzi, Tsoy, Gambacorta & Mistrulli,
2021). Ohjaamisella tarkoitetaan asiakkaan kannustamista jonkun asian tekemiseen
mitä hän ei ilman pankin ohjausta tekisi, esimerkiksi monimutkaisen tuotteen
ostaminen heikolla taloustietämyksellä. Guiso et al. (2021) tutkivat aineistoa 127
italialaisen pankin asuntolainauksesta vuosilta 2005-2008 ja tuovat esiin, että vaikka
italialaiset pankit ohjaavatkin heikomman taloustaidon omaavia asiakkaita, ei tämän
kieltäminen ole välttämättä optimaalista. Jos naiivit asiakkaat valitsisivat ilman
ohjausta kiinteäkorkoisen lainan, voi olla heille hyvä, että pankit ohjaavat asiakkaita
myös vaihtuvakorkoisten tuotteiden pariin, koska ne voivat tulla halvemmaksi
asiakkaalle. Paremman taloustaidon omaavat kotitaloudet puolestaan kärsivät, jos
pankit eivät saisi ohjata naiiveja asiakkaita. Tässä tilanteessa pankit joutuisivat
nojaamaan korkeampiin

marginaaleihin

tasapainottaakseen lainaportfolioitaan
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haluamaansa suuntaan. Muita tekijöitä, mitkä asettavat heikomman taloustaidon
kotitaloudet riskialttiimpaan asemaan lainaa valitessa ovat asuntolainojen muut kulut.
Kotitaloudet eivät päätöstä tehdessään välttämättä ymmärrä mahdollisten lisäkulujen
luonnetta tai niiden määrä on vaikeasti laskettavissa. Ymmärryksen puutteen takia
merkittävä kotitalouksista ei osaa tehdä itse kotitaloudelleen optimaalista
asuntolainapäätöstä ja tästä syystä pankeilta tarvitaan markkinoilla aktiivista otetta.
(Guiso et al., 2021).
Pankkien ohjatessa asiakkaitaan, pankkeja ohjaa regulaatio ja sitä valvovat
viranomaiset.

Pankkien

Finanssivalvonta.

Yksi

toimintaa
toimista,

lainamarkkinoilla
joilla

pankkeja

valvoo

ohjataan,

Suomessa
on

kehotus

maksuvaralaskelman teettämiseen kaikilla uusilla lainanhakijoilla. Kyseisessä
stressitestissä testataan, kuinka paljon lainanhakijan lainanhoitokustannukset
nousisivat, jos lainan korko nousisi 6 %:iin. Finanssivalvonta edellyttää myös
pankkeja

vaatimaan

asiakkailtaan

riittävää

omarahoitusosuutta

riskien

vähentämiseksi. (Finanssivalvonta, 2010.)
Laajaa kannatusta saanut havainto kotitalouksien rahoituspäätösten tutkimuksessa on,
että kotitaloudet reagoivat hitaasti muuttuviin taloudellisiin kannustimiin.

On

havaittu, että kotitaloudet eivät useinkaan kilpailuta ja jälleenrahoita lainojaan, kun
olisi selkeästi heidän etunsa mukaista tehdä niin. (Gomes, Haliassos & Ramadorai,
2021.) Tanskasta saadun tutkimustiedon (Andersen, Campbell, Nielsen & Ramadorai,
2020) mukaan vanhemmat, köyhemmät ja vähemmän koulutetut kotitaloudet
jälleenrahoittavat asuntolainojaan heikosti millään insentiivillä. Toimettomuus johtuu
ainakin

osittain

siitä,

että

kotitaloudet

kohtaavat

rahallisia

kustannuksia

jälleenrahoittamisesta. Vähäisen jälleenrahoittamisen takia kotitaloudet menettävät
korkosäästöt, joita ne voisivat saavuttaa rationaalisemmalla jälleenrahoitusstrategialla.
Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että taloudelliset valmiudet heikkenevät myöhään
elämässä ja että köyhemmät kotitaloudet tekevät huonompia taloudellisia päätöksiä.
Varakkaammat ja keski-ikäiset kotitaloudet puolestaan jälleenrahoittavat lainojaan
vain, kun se on selkeästi kannattavaa. Tämä viittaa siihen, että jälleenrahoittamisella
on myös psykologinen kustannus, joka kasvaa kotitalouden sosioekonomisen
statuksen noustessa. Psykologisia kustannuksia ovat esimerkiksi tiedonhankintaan ja
jälleenrahoittamiseen käytettävä aika. Haluttomuus ajankäyttöön nykyhetkenä
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tulevaisuuden

säästöjen

ansaitsemiseksi

osoittaa,

että

kotitaloudet

kärsivät

käyttäymisharhasta, jossa ne painottavat nykyhetkeä. (Andersen, Campbell, Nielsen &
Ramadorai, 2020.)
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Kuvio 6. 12 kk:n viitekorot Suomessa 1990–2020 (Suomen Pankki, 2021c)

Asuntovelalliset ovat 2010-luvulla päässeet hyötymään historiallisen matalista
koroista, kuten kuviot 5 ja 6 osoittavat. Kuviossa 5 näkyvä pankkien asiakkailtaan
perimä laskennallinen korkomarginaali on laskettu uusien lainojen painotetun
keskikoron

ja

viitekorkojen

painotetun

keskikoron

erotuksena.

Euroopan

keskuspankin rahapolitiikka on pitänyt Euribor-korot negatiivisina jo yli viisi vuotta.
Myös pankkien perimät marginaalit ovat laskeneet vuodesta 2012 lähtien muun
muassa kiristyneen kilpailutilanteen myötä. Loppuvuonna 2021 on kuitenkin
havaittavissa

painetta

korkojen

nousuun.

Keskuspankit

ovat

lopettamassa

koronapandemiaan liittyviä tukitoimiaan ja näiden loppuessa korkojen nousu tulee
ajankohtaiseksi Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen Klaas Knotin mukaan
(Pals, 2021). Myös inflaatio on nousussa muun muassa energian kallistumisen takia.
Korkojen mahdollinen nousu tuo monien kotitalouksien eteen uuden tilanteen. Jos
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lainaa on paljon ja kuukausittaiset tulot ovat jo valmiiksi tiukalla, korkojen nousu voi
aiheuttaa monille maksuvaikeuksia.
3.6.2 Asuntolainan korkojen verovähennyskelpoisuus
Asuntolainan korkojen verovähennyskelpoisuus luo kotitalouksille kannustimen ottaa
lainaa ja ostaa asunto vuokrauksen sijasta. Ennen vuotta 1993 asuntolainojen korot
olivat Suomessa vähennyskelpoisia marginaaliveroprosentin mukaisesti. Vuonna
1993

voimaan

tulleen

vähennyskelpoisuus

lakimuutoksen

muuttui

kiinteäksi

mukaisesti
28

asuntolainojen

prosentiksi.

korkojen

Keskimääräisen

korkovähennyksen koko väheni noin puolella seurauksena ja siten vähensi etenkin
korkeatuloisten kotitalouksien lainausintoa. (André & García, 2012). Vuodesta 2011
alkaen korkovähennyskelpoisuutta on leikattu tasaisesti eduskunnan poliittisen tahdon
mukaisesti. Asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuus tulee poistumaan kokonaan
hallituskauden 2019–2023 aikana (Valtioneuvosto, 2021).
Nykyisten matalien korkojen aikana korkojen vähennyskelpoisuus ei ole enää niin
merkittävä etu kuin se oli ennen. Kovien lainakorkojen aikana verovähennysetu oli
lainan koosta riippuen jopa tuhansia euroja vuodessa luoden vahvan kannustimen
omistusasumiseen. Matalien korkojen (kuvio 6) aikana verovähennyskelpoisuuden
poistaminen on ollut helpompaa tehdä poliittisesti, koska asuntovelallisten edut eivät
ole pienentyneet niin paljon kuin kovien korkojen aikana. Tilanteessa, jossa korot
olisivat korkealla, mutta olisivat verotuksessa verovähennyskelpoisia, ei korkojen
nousulla olisi niin suurta merkitystä kotitalouksien tuloihin, koska ne voivat vähentää
maksamiensa verojen määrää korkokulujen noustessa. Asuntolainojen korot ovat
Suomessa olleet kokonaan vähennyskelpoisia oman asunnon osalta vuoteen 2011 asti
(Veronmaksajien Keskusliitto, 2022).
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkielman empiirisen osion tarkoituksena on selvittää Suomen osakemarkkinoiden ja
asuntojen hintojen välistä suhdetta kotitalouden varallisuuden tekijöinä. Tämä
tapahtuu

käytännössä

luomalla

viisi

malliportfoliota

Suomen

eri

kuntiin

maantieteellisesti kattavasti huomioiden kasvukeskukset ja supistuvat kunnat. Malliin
valikoidut kaupungit näkyvät alla olevasta kuvasta 2. Kaupungit on valikoitu
maantieteellisesti kattavasti, jotta voidaan vertailla asuntojen hintoja koko maan
tasolla. Kaupunkeihin on myös valittu eri kokoluokan kaupunkeja. Tämä mahdollistaa
vertailun asukasmäärän perusteella. Olettaen saman tulotason, kotitalouksilla jää
asuntolainan ottamisen jälkeen erikokoiset summat rahaa käytettäväksi kulutukseen ja
säästämiseen.

Kuva 2. Mallinnukseen valitut kaupungit.
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Tutkimuksessa käytettävä data alkaa vuodesta 1990 ja päättyy vuoteen 2020, kattaen
monia merkittäviä tapahtumia Suomen markkinoilla, kuten 1990-luvun laman, ITkuplan puhkeamisen ja vuoden 2008 finanssikriisin. Koronapandemian kaikkia
vaikutuksia asuntomarkkinoiden eriytymiseen ja kotitalouden optimaalisen portfolion
valintaan liittyen on vielä vaikeaa tarkastella kokonaisvaltaisesti. Alla olevassa
taulukossa on eritelty kaikki data, jota mallinnuksissa on käytetty. Datan
käyttötarkoituksia avataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Mallinnuksissa käytetty data
Tilaston nimi
112v -- Vanhojen osakeasuntojen
hintaindeksit, (1983=100) muuttujina
Huoneluku, Tiedot, Vuosi, Talotyyppi ja
Alue
112v -- Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat
ja kauppojen lukumäärät kunnittain, 20062020

Lähde

Tilastokeskus
(2021a)
Tilastokeskus
(2021d)

122j -- Ansiotasoindeksi 1964=100, 19642020
137a -- Kotitalouksien varat, velat ja tulot
viitehenkilön koulutusasteen mukaan, 19872019

Tilastokeskus
(2021e)

122a -- Sektoritilien tunnuslukuja
neljännesvuosittain, 1999Q1-2021Q3
Finland, Equity Indices, Nasdaq OMX, AllShare, OMX Helsinki Index, Total Return,
Close, EUR

Tilastokeskus
(2021g)

Nimellinen verojenjälkeinen
asuntolainakorko Suomessa keskimäärin
Taulukko 1. Mallinnuksissa käytetty data.

Tilastokeskus
(2021f)

Macrobond
(2022)
Oikarinen &
Suomen Pankki
(2021)

Datan käyttötarkoitus
Asuntojen neliöhinnat
laskettu taaksepäin
hintaindeksin avulla
Asuntojen neliöhinnat tilastosta kullekin
mallinnuksen vuodelle.
Asuntojen neliöhinnat
vuodelta 2020.
Kotitalouksien tulot laskettu
taaksepäin ansiotasoindeksin
avulla asuntojen
Kotitalouksien tulot tilastosta kullekin
mallinnuksen vuodelle.
Kotitalouksien käytettävissä
olevat rahatulot vuodelta
2019.
Käytetty tilaston kuvaamaa
kotitalouksien
investointiastetta pohjana
kotitalouksien säästöasteen
mallintamisessa.
OMXHkokonaistuottoindeksi
Kotitalouksien lainoista
maksama korko.
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Tutkimuksessa luodaan skenaario, jossa identtisessä taloudellisessa asemassa olevat
suomalaiset kotitaloudet ostavat 25 vuoden ikäisenä samana ajankohtana
samankokoisen ja -laatuisen asunnon eri puolilta Suomea. Koska asuntojen hinnat
vaihtelevat eri paikkakunnilla, kotitalouksilla jää erikokoiset summat säästettäväksi ja
kulutettavaksi kuukausittaisten annuiteettilainan lyhennysten jälkeen. Vertailtavuuden
vuoksi oletetaan, että jokainen kotitalous valitsee 20 vuoden annuiteettilainan.
Mallinnusten päättyessä kaikki kotitaloudet ovat velattomia. Asuntolainan viimeinen
lyhennyserä

tapahtuu

Korkokustannusten

jokaisen

laskemiseen

mallinnuksen
käytetään

viimeisenä
nimellistä

kuukautena.
verojenjälkeistä

asuntolainakorkoa Suomessa keskimäärin (kuvio 7).

Nimellinen verojenjälkeinen asuntolainakorko Suomessa
keskimäärin
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Kuvio 7. Nimellinen verojenjälkeinen asuntolainakorko Suomessa keskimäärin (Oikarinen &
Suomen Pankki, 2021).

Jokainen kotitalous rahoittaa asunnosta omarahoituksella vähintään 20 %.
Omarahoitusosuuden summa on kaikilla euromääräisesti sama, 20 % Helsingin
asunnon hinnasta kunkin skenaarion aloitusvuonna. Koska asuntojen hinnat ovat
halvempia

Helsingin

ulkopuolella,

kotitalouksien

omarahoitusosuudet

ovat

prosentuaalisesti suurempia. Asuntojen hinnat on laskettu taaksepäin vuoden 2020
neliöhinnoista vanhojen osakeasuntojen hintaindeksin avulla. Jokainen kotitalous
ostaa mallinnuksissa 70 m² osakeasunnon vanhasta kerrostalosta.
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Kun asunto on ostettu, kotitalous alkaa lyhentää lainaansa annuiteettilyhennyksenä,
sekä säästämään OMX-Helsinki kokonaistuotto -indeksiin. Kokonaistuottoindeksissä
indeksin osatekijöiden maksamat osingot, joista on vähennetty verot ja muut maksut,
sisältyvät indeksin tuottoon. Kotitalouden säästettävä summa riippuu maksettavien
annuiteettilyhennysten koosta, eli epäsuorasti sen paikkakunnan asuntojen hinnoista,
jolla kotitalous asuu. Kotitalouden tuloja kuvaamaan käytetään Tilastokeskuksen dataa
korkea-asteen koulutuksen saaneen kotitalouden kuukausittain käytettävissä olevista
rahatuloista.

Rahatulo-käsite

tarkoittaa

käytännössä

kotitalouden

nettotuloja

kuukaudessa seuraavalla kaavalla laskettuna:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+omaisuustulot
= tuotannontekijätulot
+ saadut tulonsiirrot
= bruttorahatulot
- maksetut tulonsiirrot (sis. tulo- ja pääomaverot)
= käytettävissä olevat rahatulot
Kaava 1. Käytettävissä olevat rahatulot (Tilastokeskus, 2021h).

Vuoden 2019 arvosta 4585 € tulot on laskettu taaksepäin käyttämällä Tilastokeskuksen
ansiotasoindeksiä kuvaamaan realistisesti kotitalouksien kunakin vuonna käytettävissä
olevia tuloja. Näistä tuloista kotitalous käyttää kiinteän prosentuaalisen osuuden lainan
lyhentämiseen ja kuukausisäästämiseen. Tätä prosentuaalista osuutta kuvataan
termillä kotitalouden investointiaste. 2000-luvulla kotitalouksien investointiaste on
ollut keskimäärin 13 % (Tilastokeskus, 2021g). Mallinnuksissa 1–3 investointiasteena
käytetään 20 prosenttia. Koska tavoitteena on mallintaa kotitalouden varallisuuden
kehittymistä tavoitteellisen sijoittamisen näkökulmasta, historiallisesta keskiarvosta
katsotaan perustelluksi poiketa. Samasta syystä malliin on myöskin valittu korkeaasteen koulutuksen saaneet kotitaloudet, sillä heillä on enemmän varallisuutta
sijoitettavaksi tuloistaan, ilman että muusta kulutuksesta tarvitsee tinkiä liikaa.
Kotitaloudet käyttävät siis nettotuloistaan 80 % kuluttamiseen, mikä kuvastaa kaikkia
mahdollisia kotitalouden menoja pois lukien asuntolainakustannukset ja sijoittaminen.
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Koska mallinnuksista 1 ja 3 ei tule täysin vertailukelpoisia kaupunkien välillä, tehdään
mallinnukset 4 ja 5 vaihtelevalla investointiasteella, joka vastaa helsinkiläisen
kotitalouden lainanhoitokustannuksia. Mallinnuksissa 1 ja 3 muodostuu ongelmaksi
helsinkiläisen

kotitalouden

korkeat

lainanhoitokustannukset

mallinnuksen

alkuvuosina. Lainanhoitokustannukset ylittävät 20 %:n investointiasteen vääristäen
näin Helsingin asemaa paremmaksi kuin se oikeasti on. Vertailtavuuden vuoksi
mallinnukset 4 ja 5 tehdään siten, että kotitalouksien investointiasteet vastaavat aina
vähintään helsinkiläisen kotitalouden lainanhoitokustannuksia, ollen kuitenkin aina
vähintään 20 prosenttia.
Edellä kuvaillut oletukset johtavat siihen, että mallinnukset 1 ja 3 ovat
vertailukelpoisia keskenään lukuun ottamatta Helsinkiä. Mallinnuksessa 2 myös
Helsinki on vertailukelpoinen muiden kaupunkien kanssa. Mallinnusten oletukset
investointiasteen suhteen ovat realistiset, sillä voidaan olettaa, että keskiluokkainen
kotitalous voisi Suomessa käyttää kuukausittaisista nettotuloistaan 20 prosenttia
säästämiseen. Esimerkiksi vuoden 2015 käytettävissä olevasta rahatulosta, eli 4366
eurosta 20 % on 873 €. Joten kotitaloudella olisi 3493 € käytössä normaalin arjen
kulutustarpeisiin. Mallinnuksissa 4 ja 5 kaikkien kaupunkien tulokset ovat
vertailukelpoisia keskenään, mutta oletettu investointiaste on alkuvuosilta osittain
epärealistinen Helsingin osalta. Mallinnusten 4 ja 5 investointiasteita tarkastellaan
tarkemmin mallinnusten tulosten käsittelyn yhteydessä.
Vaikka epäsystemaattisen riskin vähentämisen kannalta olisi järkevämpää hajauttaa
osakeomistuksiaan

Suomea

laajemmalle

maantieteelliselle

alueelle

valittiin

skenaariossa käytettäväksi indeksiksi OMX-Helsinki. Epäsystemaattisella riskillä
tarkoitetaan yksittäisten sijoituskohteiden tuotonvaihtelua ja kyseistä riskiä voidaan
vähentää tehokkaasti hajauttamalla. Kotimaisen indeksin valintaa tukee, se että
kotitaloudet tapaavat ylipainottaa portfoliossaan paikallisia ja kotimaisia osakkeita,
koska heillä on enemmän tietoa kotimaisista osakkeista kuin ulkomaisista (Gehrig,
1993). Lisäksi ulkomaille sijoittamisesta on tullut Suomessa yleisempää vasta
rahoitusmarkkinoiden vapautumisen jälkeen, joten pitkän aikaa suomalaisille
kotitalouksille ainoa tunnettu ja helposti saavutettava sijoitusvaihtoehto on ollut
kotimaan markkinat.
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Skenaario olettaa, että siinä olevat kotitalouksilla on korkea riskinsietokyky.
Kotitaloudet siis sijoittavat riskihakuisuutensa puitteissa optimaalisesti osakkeisiin,
mikä ei luonnollisesti koske kaikkia suomalaisia kotitalouksia. Tarkoituksena ei ole
simuloida suomalaisen keskiverto-osakkeenomistajan tai -kotitalouden käytöstä
ajanjaksolla

vaan

seurata,

miten

koulutusasteensa

kautta

varakkaampien

kotitalouksien portfoliot kehittyvät ajan mittaan asunnon arvon hinnanmuutoksen ja
tavoitteellisen ja säännöllisen kuukausisäästämisen tuloksena. Skenaarion avulla
pystytään tutkimaan, onko kotitalouksien mahdollista kompensoida huonomman
hintakehityksen kunnasta halvemmalla ostetun asuntonsa heikompaa hintakehitystä
verrattuna esimerkiksi kasvukolmion sisältä ostetun asunnon hintakehitykseen. Tämä
tutkimuskysymyksen asettelu johtaa siihen, että halvempien asuntohintojen kunnissa
asuvien portfolioiden Sharpen luku voi olla merkittävästi huonompi kuin esimerkiksi
Helsingissä

asuvan.

Kotitalouksien

portfolioiden

riskisyyden

vaihtelua

maantieteellisten alueiden välillä voisi tutkia omassa tutkimuksessaan tämän
selvittämiseksi. Portfolioiden riskisyyteen vaikuttaa olennaisesti myös OMXHindeksin valinta sijoituskohteeksi. Kuten alla oleva kuvio 8 osoittaa, Helsingin pörssi
on kokenut useita kovia korjausliikkeitä viimeisen 30 vuoden aikana. Erityisesti ITkupla ja sen puhkeamisen vaikutukset olivat Suomessa verrokkimaita suuremmat.
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OMX Helsinki kokonaistuottoindeksi, 1990-2020
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Kuvio 8. OMX Helsinki 1990–2020 kokonaistuottoindeksi (Macrobond, 2022).

Varsinkin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen asuntojen hinnat ovat Suomessa
lähteneet eriytymään voimakkaasti (ks. kuvio 1), joten malli ei saa eristettyä
täydellisesti eriytymisen vaikutuksia kotitalouksien portfolioihin aikajänteen ollessa
20 vuotta. Tuloksista saadaan kuitenkin indikaatioita, miten kotitalouksien portfoliot
tulevat kehittymään. Skenaario toteutetaan kolme kertaa, lähtövuosina 1990, 1995 ja
2000; näin pystytään huomioimaan myös asuntomarkkinoille siirtymisen ajankohdan
vaikutukset. Kuten kuviosta yksi nähdään, asuntojen hinnat ovat vaihdelleet runsaasti
kymmenen vuoden ajanjaksolla, jolla skenaariot alkavat.
Suomen asuntomarkkinoiden historia vaikutti mallin pituuden valikoitumiseen 20
vuoteen. Suomen rahoitusmarkkinat vapautuivat 80-luvun puolivälissä, joten tätä
ajankohtaa aiempaa dataa ei ole relevanttia käyttää kotitalouksien lainausympäristön
ollessa huomattavasti erilainen. Tämä poikkeaa yleisesti tutkimuskentällä käytetyistä
kotitalouksien elinkaarimalleista. Aikahorisonttina on käytetty yleensä n. 40 vuotta,
kotitalouksien astuessa markkinoille 25-vuotiaina ja lähtiessä eläköitymisen
yhteydessä 65-vuotiaina. Kuten tässä tutkielmassa on käsitelty, tutkimuskenttä olettaa
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kotitalouksien

vähentävän

osakkeiden

suhteellista

osuutta

portfoliossaan

lähestyessään eläkeikää ja alkavan allokoimaan portfoliotaan vähäriskisempiin
sijoituskohteisiin oman inhimillisen pääoman pienentyessä (esim. Cocco, Gomes &
Maenhout, 2004). Skenaarioiden päättyessä kotitalouksien ollessa 45-vuotiaita, ei
osakkeiden keventäminen portfoliossa ole vielä ajankohtaista eläkeiän ollessa vielä
pitkän ajan päässä, mutta samojen skenaarioiden vetäminen läpi 40 vuoden
juoksuajalla ei olisi enää relevanttia ilman portfolion tasapainotuksen huomioimista.
Yksi skenaarioiden rajoite on oletus samankokoisen asunnon ostamisesta ja siinä
pysymisestä. Asumisväljyys on halvempien neliöhintojen alueilla Suomessa
suurempaa (Tilastokeskus, 2020).

Esimerkiksi Pohjanmaalta asunnon ostava

kotitalous ostaisi siis suuremman asunnon kuin Helsingistä asuntoa etsivä, jos
käytettävissä oleva budjetti on sama. Eri kuntien tulosten vertailtavuuden takia
mallinnukseen oli kuitenkin tarpeellista tehdä oletus samankokoisen asunnon
ostamisesta. Todennäköistä on myös, että reaalimaailmassa kotitalous vaihtaisi kerran
tai useammin asuntoaan mallinnuksen aikajänteen, eli 20 vuoden aikana. Oletus
samassa asunnossa pysymisestä tehtiin myös vertailtavuutta ajatellen. Huomioitavaa
on myös, että mallinnus käsittelee vanhoja osakeasuntoja ja siten sulkee ulkopuolelle
esimerkiksi omakotitalojen hintakehityksen.
Kotitalouksien tulot vaihtelevat asuinkaupunkien välillä reaalimaailmassa, mutta
mallinnuksessa kaikissa kaupungeissa on käytetty samaa tulotasoa. Samaa tulotasoa
on päätetty käyttää mallin pitämiseksi riittävän yksinkertaisena ja vertailukelpoisena.
Mallia voisi aina tarkentaa ja luoda totuudenmukaisemmaksi, mutta on pidettävä
mielessä, että kotitaloudet ovat hyvin heterogeeninen joukko ja niiden kuvaaminen
täysin realistisesti tämän kaltaisissa mallinnuksissa ei ole mahdollista.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tutkimustuloksia analysoidessa on pidettävä mielessä, että mallinnukset tehtiin
koulutetuille ja hyvätuloisille kotitalouksille, joiden ansiotuloluokka sijoittuu
Suomessa yläkvartiiliin. Näistä tuloista kotitaloudet olivat valmiimpia karsimaan
muusta kulutuksesta ja investoimaan enemmän kuin keskiverto suomalainen
kotitalous. Tämän mahdollistaa suuremmat tulot, sillä kotitalouden ei tarvitse silloin
käyttää suhteellisesti niin paljon tuloistaan ”arjen pyörittämiseen”, kuten
sähkölaskuun, ruokaostoksiin ja muihin vastaaviin kuluihin. Kotitaloudet ovat
mallinnuksissa
verrattuna,

reilusti

koska

ne

halukkaampia
sijoittavat

riskinottoon,

pelkästään

keskivertokotitalouksiin

osakkeisiin

merkittävän

osan

varallisuudestaan. Yksi olennainen huomioitava oletus on myös se, että kotitaloudet
saavat jatkuvaa tasaista tulovirtaa ilman riskiä työpaikan menettämisestä. Nämä
oletukset johtavat siihen, että mallin tuloksia ei voida pitää yleispätevinä, vaan
enemmän suuntaa antavana indikaattorina siitä, mitä pitkäjänteisellä säästämisellä voi
saavuttaa asuntolainan lyhentämisen ohessa, jos löytyy vaadittavaa riskinsietokykyä.
Tuloksien saamiseksi oheiset oletukset olivat kuitenkin olennaisia tehdä, jotta
asuntolainan ottamisesta johtuva budjettirajoite ei kävisi liian suureksi kotitalouksille.
Mallinnukset tehtiin ensin keskituloiselle suomalaiselle kotitaloudelle, mutta näissä
skenaarioissa

kotitaloudet

olisivat

sijoittaneet

nettovarallisuutensa

kannalta

epäolennaisen summan osakkeisiin. Myös kotitalouksien investointiasteen voi olettaa
olevan pienempi alemmissa tuloluokissa, sillä tuloista kuluu prosentuaalisesti
suurempi osuus arjen pyörittämiseen.
Rajoituksista ja oletuksista huolimatta mallinnukset onnistuivat vastaamaan
tutkimuskysymykseen ”Miten kotitalous voi kompensoida asuntonsa heikkoa
hintakehitystä?” Kuten kuvio 9 osoittaa, asuntojen hintakehitys on mallinnukseen
valituissa kaupungeissa ollut hyvin erilaista. Tulokset osoittavat, että halvemman
asunnon ostaneet ja suhteessa kalliimpaan asuntoon ylijääneen rahan sijoittaneet
kotitaloudet ovat onnistuneet pienentämään eri paikkakuntien nettovarallisuuskuilua
merkittävästi.
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70 m² asunnon arvo (€) 1990-2020
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Kuvio 9. 70 m² asunnon arvo 1990–2020.

Seuraavaksi käsitellään jokainen viidestä mallinnuksesta omana kokonaisuutenaan,
jonka jälkeen tuloksista vedetään yleiset johtopäätökset. Mallinnukset 1–3 käsittelevät
kotitalouden

nettovarallisuuden

kehitystä

kiinteällä

prosentuaalisella

investointiasteella. Mallinnuksissa 4 ja 5 kotitalouksien investointiaste vaihtelee
asuntolainan korkokulujen mukaisesti. Mallinnuksissa on sijoittuvat eri ajankohtiin,
jotta voidaan huomioida mahdolliset markkinoille tulemisen ajankohdan vaikutukset
varallisuuden kehityksessä.
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5.1

Mallinnus 1: kotitalouden nettovarallisuuden kehitys 1990–2009

Ensimmäinen

mallinnuksen

aikajänne

sisältää

runsaasti

kotitalouksien

nettovarallisuuteen vaikuttaneita tapahtumia lamasta teknologiakuplan puhkeamiseen
ja finanssikriisiin. Itse mallinnuksen alkukuukautena 1.1990 kotitaloudet ostivat kukin
omalla paikkakunnallaan 70 m² asunto-osakkeen Suomen asuntomarkkinoiden
käydessä erittäin kuumana. Jokainen kotitalous rahoitti asuntoaan 250438 euron
omarahoitusosuudella. Kyseinen summa on 20 % Helsingissä sijaitsevan
osakeasunnon silloisesta hinnasta. Vertailtavuuden takia omarahoitusosuus on kaikilla
kotitalouksilla sama summa. Tulevina lamavuosina asunnon arvo laski Helsingissä
vuoden 1990 127 tuhannesta eurosta kahdessa vuodessa 80 tuhanteen euroon. Muilla
paikkakunnilla nähtiin myös vahvaa asuntojen hintojen laskua, mutta ei yhtä
dramaattista hintojen pudotusta kuin Helsingissä. Tämä osoittaa, että markkinoille
saapumisen ajankohdalla voi olla suurikin merkitys kotitalouden nettovarallisuuden
kertymiseen. Laman pohjalla ostettu asunto olisi tuonut helsinkiläiselle kotitaloudelle
huomattavasti pienemmän budjettirajoitteen, jonka myötä se olisi voinut sijoittaa
enemmän osakkeisiin.
Ensimmäisessä mallinnuksessa Helsingin tulokset eivät ole vertailukelpoisia muiden
kaupunkien tulosten kanssa, kotitalous joutuu lyhentämään lainaansa suuremmalla
summalla kuin 20 %:n investointiasteen olettama tuloista olisi. Kotitalouden
lainanhoitokustannukset laskevat investointiasteen alle vasta tammikuussa 2004 eli
kotitalous joutuu tinkimään omasta kulutuksestaan reilusti muita enemmän.
Kumulatiivisesti vuosien 1990–2004 aikana helsinkiläisen kotitalouden kulutus on
34333 euroa matalampi kuin muiden kotitalouksien. Suurimmillaan eli n. 40 %:ssa
helsinkiläisen kotitalouden investointiaste on mallin aloitusvuonna. Syitä korkeille
lainanhoitokustannuksille ovat korkea korkotaso (kuvio 7), sekä asunnon korkea
ostohinta asuntokuplan huipulta.
Edellä mainituista syistä mallinnusten yksi ja kolme tuloksia ei voi pitää suoraan
vertailukelpoisina muiden kaupunkien kanssa, koska Helsingin asema näyttäytyisi
todellista parempana. Mallin alkuvuosina säästetyn 34333 euron vaikutus olisi muille
kotitalouksille merkittävä lisä nettovarallisuuteen korkoa korolle -efektin takia.
Mallinnus ei onnistu luomaan tilannetta, jossa kaikkien kotitalouksien investointiaste
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olisi sama. Kahdessa seuraavassa mallinnuksessa ongelma ei ole yhtä suuri. Tässä
mallinnuksessa ei haluttu käyttää kotitalouksilla suurempaa investointiastetta, koska
se olisi vaikuttanut negatiivisesti mallin vertailtavuuteen muiden ajanjaksojen
mallinnusten kanssa.
Helsinkiläisen kotitalouden nettovarallisuus oli negatiivinen useampana lamavuotena.
Asunnon 20 %:n omarahoitusosuus mallinnuksessa varmisti, että kotitalouden ei olisi
tarvinnut ”pakkomyydä” asuntoaan, kuten joidenkin kotitalouksien piti lainan kohteen
vakuusarvon alittaessa lainan määrän. Oheinen tapaus kuitenkin vahvistaa käsitystä
siitä, minkälaisia inhimillisiä tragedioita voi tapahtua, jos kotitalous ostaa asunnon
lähes kokonaan velalla asuntokuplan huipulta.
1990-luvun

lamavuosista

seuraava

merkittävä

tapahtuma

kotitalouksien

nettovarallisuutta ajatellen mallinnuksessa on teknologiakupla ja sen puhkeaminen.
IT-kupla alkoi muodostua hiljalleen 1990-luvun puolivälissä tietotekniikan tehdessä
läpimurtoaan. Kuplan puhjetessa 2000-luvun alkuvuosina portfoliostaan eniten
sijoittaneet kotitaloudet kärsivät suuria tappioita pörssiomaisuuden menettäessä
arvoaan. Suurimmat tappiot koettiin porilaisessa, rovaniemeläisessä, kotkalaisessa ja
oululaisessa kotitaloudessa. Kaikissa edellä mainituissa kaupungeissa asuntojen
neliöhinnat olivat testiryhmän matalimmat liikkuen n. 800–900 eurossa. Näin ollen
kotitaloudet olivat ehtineet sijoittaa merkittävästi enemmän kuin kalliimman
neliöhinnan kaupungeista asuntonsa ostaneet. Sama tilanne toistui finanssikriisin
yhteydessä vuonna 2008. On tärkeää huomioida, että kotitaloudet eivät realisoineet
tappioitaan missään vaiheessa mallinnusta, vaan jatkoivat kuukausisäästämistä
investointiasteen ja lainanhoitokulujen erotuksen verran koko mallinnuksen ajan.
Nettovarallisuuden arvonmuutoksilla ei siis olisi ollut normaalin kotitalouden arkeen
vaikutuksia, koska tarvetta varojen realisoinnille ei olisi tullut.
Mallinnuksen tullessa loppuunsa vuoden 2009 joulukuussa, kaikki kotitaloudet
maksaneet juuri lainansa viimeisen lyhennyserän, ollen näin kokonaan velattomia.
Kuten on jo todettu aiemmin, jokaisella kotitaloudella oli samanlainen tulokehitys ja
lähtötilanne, joten erot portfolioissa johtuvat asuntojen hintakehityksestä ja
pörssivarallisuuden määrästä. Mallinnuksessa suurimman varallisuuden olivat
ehtineet kasvattaa halvimman neliöhinnan kaupungeista asuntonsa ostaneet.
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Kotitalouksien varallisuuserot vaihtelevat noin sadantuhannen euron haarukassa.
Turkulainen kotitalous on kasvattanut vähiten varallisuuttaan, koska asunnon
neliöhinta oli kalliimmasta päästä mallinnuksen alussa, mutta sittemmin neliöhinta ei
ole kehittynyt ylöspäin yhtä paljon kuin esimerkiksi Helsinkiin verratessa.
Ensimmäinen mallinnuksen tulokset näyttävät, että osakesijoittamalla voisi
kompensoida asunnon heikompaa hintakehitystä. Supistuvilla ja pienemmillä
paikkakunnilla asuntojen arvot ovat trendinomaisesti pienempiä. Tämä antaa
mahdollisuuden

allokoida

suuremman

osan

kuukausittaisesta

budjetista

osakesijoittamiseen, jolloin halvemmilta paikkakunnilta asuntonsa ostaneet ovat
kasvattaneet nettovarallisuuttaan enemmän, kun kalliimmista kunnista asuntonsa
ostaneet.

Mallinnus 1: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta
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Kuvio 10. Mallinnus 1: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen loppuhetkellä.

Kuvio 10 kuvaa kotitalouksien varallisuuden jakautumista mallinnuksen loppuhetkellä
joulukuussa 2009. Kuvio osoittaa hyvin, kuinka suuri budjettirajoite on estänyt
helsinkiläistä kotitaloutta sijoittamasta osakkeisiin ja siten kotitalouden varat ovat
lähes pelkästään kiinni omassa asunnossa. Muiden paikkakuntien varojen
hajauttaminen on onnistunut paremmin. Mallinnuksen kotitaloudet ovatkin
onnistuneet hajautuksessa paremmin kuin keskimääräinen suomalainen kotitalous,
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jota kuvio 4 kuvaa. Kuvion 4 45–54-vuotias kotitalous on paras verrokki mallinuksen
kotitaloudelle. Tähän verrattuna mallinnuksen portfoliot ovat hajautetumpia.
On kuitenkin huomioitava, että ensimmäinen mallinnus loppuu vuoteen 2009, jolloin
asuntojen hintojen eriytyminen ei ollut vielä alkanut Suomessa. Seuraavat
mallinnukset osoittavat, miten Helsingin ja jossain määrin Tampereen vahvempi
hintakehitys muuttaa tilannetta. Valitettavasti mihinkään mallinnukseen ei saada 20
vuoden aikajänteen takia eristettyä ajanjaksoa, jossa asuntojen hinnat eriytyisivät koko
tarkastelujakson ajan.
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Taulukko 2. kotitalouden nettovarallisuus 1990–2009.
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5.2

Mallinnus 2: kotitalouden nettovarallisuuden kehitys 1995–2014

Toisen mallinnuksen ajanjakso on asunnon omistajalle huomattavasti tasaisempi aika
kuin ensimmäinen, sillä se ei sisällä asuntojen hintoihin merkittävästi vaikuttaneita
shokkeja. Kuten kuviosta 8 nähdään, teknologiakupla tai finanssikriisi eivät juuri
vaikuttaneet asuntojen hintoihin. Myöskin kuvion 7 kuvaama korkoympäristö
asuntovelalliselle oli edullisempi kuin aiemmassa mallinnuksessa. 1990-luvun lama
näkyi vielä tammikuussa 1995 asuntojen hinnoissa kaikissa mallinnuksen
kaupungeissa. Asuntojen hinnat olivat keskimäärin noin neljänneksen halvempia kuin
vuonna 1990. Etenkin Helsingissä muutos oli merkittävä 70 m² asunnon maksaessa
82250 euroa 127190 euron sijasta. Halvempien asuntohintojen ajamana kotitalouksien
omarahoitusosuus laski euromääräisesti aiemmasta mallinnuksesta 16450 euroon, eli
20 prosenttiin Helsingissä sijaitsevan asunnon hinnasta.
Mallinnuksessa

helsinkiläinen

kotitalous

ylittää

20

%:n

investointiasteen

ensimmäisenä 12 kuukautena keskimäärin 4,2 %:lla lyhentäessään muita kotitalouksia
korkeampaa lainaansa, kumulatiivisesti tämä summa on 291 euroa. Poikkeuman
vähäisyyden takia sen ei katsota aiheuttavan olennaista vinoumaa mallinnuksen
tuloksia vertaillessa. Mallinnuksessa kaksi Helsinki on vertailukelpoinen muiden
kaupunkien

kanssa.

Tammikuussa

1996

helsinkiläinen

kotitalous

palaa

investointikehykseen, ja alkaa tällöin myös sijoittamaan osakkeisiin kuukausittaista
summaa. Mallinnuksen alkaessa kotitalouksien kuukausittaiset nettotulot ovat 2298 €,
josta 20 %:n investointiaste on 459 €. Kotitalouksien tulot kasvavat vuosittain
ansiotasoindeksin mukaisesti.
Mallinnuksen lopputuloksissa näkyy selvästi Helsingin sekä Tampereen muusta
maasta eriytyvä hintakehitys. Vielä vuonna 2007 kotitalouksien nettovarallisuudet
olivat hyvin lähellä toisiaan. Finanssikriisi aiheutti yli 50 000 euron loven muiden
kotitalouksien nettovarallisuuteen pörssikurssien laskiessa rajusti (kuvio 8),
helsinkiläisen ja tamperelaisen kotitalouden pienemmän pörssivarallisuuden laskiessa
vähemmän. Vuoden 2007 joulukuussa pörssivarallisuudet erosivat jopa 99 138 eurolla
kotkalaisen kotitalouden omistaessa osakkeita 179758 eurolla ja helsinkiläisen 52281
eurolla. Kuitenkin mallinnuksen loppuajankohtana joulukuussa 2014 helsinkiläinen
kotitalous on noin 45 tuhatta euroa varakkaampi kuin heikoiten pärjänneet kotkalainen
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ja porilainen kotitalous. Edellä mainituissa kaupungeissa neliöhinnat ovat testiryhmän
halvimmat. Tuloksissa näkyy jo selkeästi asuntomarkkinoiden eriytymisen
vaikutukset kotitalouksien varallisuuteen.
On huomioitava, että OMX Helsinki -indeksi ei ollut mallin tullessa loppuunsa
ylittänyt vuoden 2007 huippujaan. Reilusti sijoittaa ehtineiden kotitalouksien
portfoliot palautuivat siis hitaasti finanssikriisin jälkeen. Tilanne voisi näyttää
erilaiselta, jos kotitaloudet olisivat hajauttaneet osakeportfoliotaan Suomen
ulkopuolelle esimerkiksi S&P500 indeksiin tai muihin suuriin maailmanlaajuisesti
merkittäviin indekseihin. Ennen finanssikriisiä indeksituotteita alkoi olemaan jo
enemmän suomalaisten kuluttajien saatavilla kuin 1990-luvulla, joten kansainvälisesti
hajauttaminen olisi ollut mahdollista hyvin markkinoista perille oleville sijoittajille.

Mallinnus 2: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta
mallinnuksen loppuhetkellä
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Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta

Kuvio 11. Mallinnus 2: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen loppuhetkellä.

Kuvio 11 kuvaa kotitalouksien varallisuuden jakautumista mallinnuksen loppuhetkellä
joulukuussa 2014. Halvemman korkoympäristön ja paremman asunnon ostamisen
ajankohdan

vaikutukset

näkyvät

omaisuuden

paremmassa

hajauttamisessa

kasvukeskusten osalla. Pienempien kaupunkien osalta kotitalouden portfolion
jakautuminen on samassa haarukassa kuin mallinnuksessa 1.
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Mallinnus 2 ei anna yhtä vahvoja tuloksia osakesäästämisen puolesta kuin mallinnus
1. On kuitenkin selvää, osakkeita ostamalla pystyy kompensoimaan merkittävästi
asuntovarallisuuden kehitystä. Jos ajatellaan skenaariota, jossa esimerkiksi porilainen
kotitalous olisi ottanut yhtä ison lainan kuin helsinkiläinen ja ostanut sillä suuremman
asunnon, olisi kotitalouksien varallisuuksissa huomattavasti suurempi ero. Vuonna
1995 Porista olisi saanut 136 m² asunnon Helsingin 70 m² asunnon hinnalla. Vuonna
2014 porilainen asunto on ollut arvoltaan 173 400 euroa, Helsingissä sijaitsevan
asunnon ollessa 339 150 euroa. Kotitalouksien varallisuuksissa olisi siis huomattavasti
suurempi ero kuin mallinnuksessa 2 esillä oleva. Pelkästään asuntojen hintojen vertailu
ja neliöiden jättäminen huomioitta yksinkertaistaa tilannetta kuitenkin liikaa, sillä
silloin vertailtavat asunnot eivät olisi enää samanlaisia ja vertailtavuus kärsisi
merkittävästi.
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Taulukko 3. kotitalouden nettovarallisuus 1995–2014.
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5.3

Mallinnus 3: kotitalouden nettovarallisuuden kehitys 2000–2019

Mallinnuksessa helsinkiläinen kotitalous ylittää oman investointiasteensa kolmena
ensimmäisenä vuotena. Kotitalous palaa 20 %:n investointiasteeseen tammikuussa
2004. Kumulatiivinen investointiasteen ylittäminen on 5869 euroa. Tämä summa on
21,3 % korkeampi kuin muiden kotitalouksien investointiaste ensimmäisenä kolmena
vuonna. Näin ollen kolmannen mallinnuksen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia
Helsingin osalta, koska tulokset näyttävät todellisuutta paremmilta. Jos muut
kotitaloudet olisivat myös säästäneet mallinnuksen alkuvuosina 5869 euroa enemmän,
olisi heidän nettovarallisuutensa suurempi korkoa korolle -efektin takia.
Tehdyistä mallinnuksista kolmannen ajanjaksoon sijoittuu eniten asuntojen hintojen
eriytymistä. Samalla tulokset osoittavat, että kolmen kaupungin kotitaloudet (Helsinki,
Tampere ja Turku), joissa neliöhinnat ovat kasvaneet eniten ovat myös
nettovarallisuudeltaan varakkaimmat. Pienin nettovarallisuus on kotitalouksilla, jotka
ovat ostaneet asuntonsa halvempien neliöhintojen kaupungeista (Pori, Lappeenranta,
Kotka ja Rovaniemi). Suurimmillaan varallisuusero on Helsingin 380885 € ja
Mikkelin 352156 € välillä. Kuitenkin, kotitalouksien nettovarallisuuksien summat
osuvat pieneen haarukkaan. Noin 42000 euron vaihteluväli 20 vuoden ajanjaksolta ei
ole kovin suuri, joten mallinnuksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että
osakesijoittamisella on pystynyt kompensoimaan asunnon heikompaa hintakehitystä
myös 2000-luvulla. On kuitenkin huomioitava, että mallinnus ei saa kokonaan
huomioitua asuntojen hintojen eriytymisen vaikutuksia nykyisen trendin mukaisesti,
koska asuntojen hintojen negatiivinen hintakehitys syrjäisemmissä kaupungeissa alkoi
vasta finanssikriisin jälkeen.
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Mallinnus 3: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta
mallinnuksen loppuhetkellä
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Kuvio 12. Mallinnus 3: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen loppuhetkellä.

Kuvio 12 kuvaa kotitalouksien varallisuuden jakautumista mallinnuksen loppuhetkellä
joulukuussa 2019. Kuviosta nähdään asuntomarkkinoiden alkaneen eriytymisen
vaikutukset kotitalouksien varallisuuden jakautumiseen. Esimerkiksi helsinkiläisen
kotitalouden asunnon osuus kokonaisvarallisuudesta on kasvanut 2. mallinnuksen 74
prosentista 85 prosenttiin osittain asunnon arvonnousun myötä. Yhteenvetona
kolmannen mallinnuksen tulokset antavat samansuuntaisia tuloksia kuin toinen
mallinnus. Asuntomarkkinoiden eriytymisen vaikutukset näkyvät tosin selvemmin.
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Taulukko 4. kotitalouden nettovarallisuus 2000–2019.
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5.4

Mallinnus

4:

kotitalouden

nettovarallisuuden

kehitys

1990–2009

vaihtelevalla investointiasteella
Neljännessä mallinnuksessa lainanhoitokustannukset eivät missään vaiheessa ylitä
kotitalouden investointiastetta ja erot tuloksissa ovat selkeät. Kuten taulukko 5
osoittaa,

helsinkiläinen

nettovarallisuuttaan.

kotitalous

Tähän

on

on

onnistunut

monta

syytä,

heikoiten

1990-luvun

kasvattamaan
alun

korkeat

korkokustannukset kasvattavat lainanhoitokustannukset suuriksi samaan aikaan, kun
muut kotitaloudet pystyivät investoimaan korkean investointiasteen salliman
suuremman summan OMXH-indeksiin, joka oli laman vuoksi laskenut vuonna 1991
n. 50 % vuodesta 1989. Mallinnuksen tullessa loppuun suuren pörssivarallisuutensa
ansiosta muut kotitaloudet ovat keskimäärin 250 tuhatta euroa varakkaampia kuin
helsinkiläinen.

Summa

on

huomattavan

suuri

ja

antaa

vahvaa

tukea

osakesäästämiselle. Neljännen mallinnuksen tulokset osoittavat, että säännöllisesti
säästämällä pystyy pelkän kompensoinnin sijasta jopa kasvattamaan varallisuuttaan
enemmän kuin kaupungeissa, joissa asuntojen hintakehitys on parempi, ainakin
vuosien 1990–2009 välillä tilanne olisi ollut tämä.

kotitalouden investointiaste % (1990-2009)
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Kuvio 13. kotitalouden investointiaste % (1990–2009).
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Kuvio 13 esittää kotitalouden investointiasteen kehityksen mallinnuksen ajanjaksolla.
Investointiaste laskee helsinkiläisen kotitalouden lainanhoitokustannusten mukana,
kunnes se saavuttaa 20 prosentin tason. Vuosina 1992 ja 1993 nähdään selkeä piikki
lainakustannuksissa viitekorkojen nousun takia. Mallinnuksen tuloksia tulkitessa on
muistettava, että oletettu investointiaste poikkeavat huomattavasti historiallisesta
keskiarvosta, joka on ollut 2000-luvulla n. 13 prosenttia.

Mallinnus 4: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta
mallinnuksen loppuhetkellä
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Kuvio 14. Mallinnus 4: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen loppuhetkellä.

Kuvio 14 osoittaa kuinka neljännessä mallinnuksessa helsinkiläinen kotitalous on
hajauttanut

portfolionsa

budjettirajoitteen takia.

heikoiten

lainakustannuksista

aiheutuvan

suuren
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Taulukko 5. kotitalouden nettovarallisuus 1990–2009 vaihtelevalla investointiasteella.
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5.5

Mallinnus

5:

kotitalouden

nettovarallisuuden

kehitys

2000–2019

vaihtelevalla investointiasteella
Kolmannen

ja

viidennen

mallinnuksen

tuloksissa

ei

ole

suuria

eroja.

Investointiasteesta kevyesti poikkeaminen mallinnuksen alkuvuosina (kuvio 15) ei
nosta Helsingin ulkopuolisten kotitalouksien nettovarallisuutta merkittävästi.
Keskimäärin kotitalouden nettovarallisuus on n. 12 tuhatta euroa korkeampi
mallinnuksessa 5 kuin mallinnuksessa 3. Mallinnuksen tuloksista nähdään, että
korkokustannusten ollessa matalalla tasolla, osittain velalla rahoitetun asunnon heikon
hintakehityksen kompensointi osakkeisiin sijoittamalla vaikeutuu. 2000-luvulla
tuloksiin vaikuttaa enenevissä määrin asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen,
vaikka mallinnus ei saakaan sitä kokonaan kuvattua. Kasvukolmion kaupungit
Helsinki, Turku ja Tampere ovat pärjänneet parhaiten. Pienin nettovarallisuus on
kotitalouksilla, jotka ovat ostaneet asuntonsa halvempien neliöhintojen kaupungeista
(Pori, Lappeenranta, Kotka ja Rovaniemi).

kotitalouden investointiaste % (2000-2019)
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Kuvio 15. kotitalouden investointiaste % (2000–2019).
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Mallinnus 5: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta
mallinnuksen loppuhetkellä.
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Kuvio 16. Mallinnus 5: Asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen loppuhetkellä.

Mallinnuksissa kolme ja viisi asunnon osuus kotitalouden portfoliosta mallinnuksen
loppuhetkellä

on

hyvin

samankaltainen

(kuvio

16).

Pieni

poikkeama

investointiasteessa mallinnuksen alkuvuosina ei tuo olennaisia muutoksia mallin
tuloksiin.
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Taulukko 6. kotitalouden nettovarallisuus 2000–2019 vaihtelevalla investointiasteella.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää omistusasumisen ja
osakesäästämisen suhdetta kotitalouksien varallisuuden karttumisen kannalta
Suomessa. Vuonna 2019 omassa asunnossa asui 65 % kaikista suomalaisista
kotitalouksista, joten omistusasumisen dynamiikan ja sen riskien ymmärtäminen on
olennainen osa kotitalouksien sijoitusportfolioiden tutkimuksessa. Tämä Pro Gradu tutkielma tuo oman pienen lisänsä keskusteluun tästä tärkeästä aiheesta.
Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoita ja
teoriaa kotitalouden sijoitusportfolion muodostumisen takana. Lisäksi tutkitaan
suomalaisten kotitalouksien käytöstä osake- ja asuntolainamarkkinoilla. Tutkielman
empiirinen osio muodostuu viidestä mallinnuksesta, joissa tarkastellaan kotitalouksien
nettovarallisuuden kasvun historiallista kehitystä asunto- ja osakevarallisuuden
funktiona tavoitteellisen sijoittamisen ja vaurastumisen näkökulmasta.
Saatujen tulosten perusteella vastaus alla olevaan päätutkimuskysymykseen on selkeä.
-

Miten kotitalous voi kompensoida asuntonsa heikkoa hintakehitystä?

Tarkastelun kohteena olleella aikavälillä 1990–2020 kotitaloudet pystyivät
kompensoimaan

asuntonsa

heikkoa

hintakehitystä

sijoittamalla

osakkeisiin

määrätietoisesti. Yksi viidestä mallinnuksesta osoitti jopa, että säännöllisesti
säästämällä pystyy pelkän heikon hintakehityksen kompensoinnin sijasta jopa
kasvattamaan varallisuuttaan enemmän, kun omistamalla asunnon kaupungeissa,
joissa asuntojen hintakehitys on parempi. Tämä johtuu siitä, että supistuvilla ja
pienemmillä paikkakunnilla asuntojen arvot ovat trendinomaisesti pienempiä. Siten
otetut asuntolainat ovat pienempiä antaen mahdollisuuden allokoida suuremman osan
kuukausittaisesta budjetista osakesijoittamiseen, jolloin tarkastelun kohteena olevalla
aikavälillä halvemmilta paikkakunnilta asuntonsa ostaneet ovat joissakin tapauksissa
kasvattaneet nettovarallisuuttaan enemmän, kun kalliimmista ja paremman
asuntohintakehityksen omaavista kaupungeista asuntonsa ostaneet.
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Mallinnukset siis osoittavat, että keskimääräistä paremmin toimeentulevat kotitaloudet
pystyvät kompensoimaan osittain halvemmilta alueilta ostettujen asuntojensa
heikompaa hintakehitystä säästämällä tavoitteellisesti ja määrätietoisesti osakkeisiin.
Kokonaan heikompaa arvokehitystä ei kuitenkaan aina pysty kompensoimaan,
ainakaan ilman suoraa velkavipua osakeostoihin. Vuonna 1995 alkaneessa
skenaarioissa Helsinki ja Tampere onnistuivat kasvattamaan nettovarallisuuttaan
eniten, kun markkinoilla vallitsi ”normaali” tilanne mallinnusten alkaessa. Toisaalta
vuonna 1990 arvokkaampien neliöhintojen kaupungeista kotinsa ostaneet kotitaloudet
eivät

pärjänneet

vertailussa

yhtä

hyvin,

koska

90-luvun

alun

korkeat

korkokustannukset verottivat kotitalouksien budjettia niin paljon. Maltillisessa
korkoympäristössä asunto kasvavasta kaupungista on parempi sijoitus kuin halvempi
asunto ja suurempi allokaatio osakkeisiin. Kalliimman asunnon ostaessaan kotitalous
pääsee hyödyntämään suuremman velkavivun varallisuutensa kasvattamiseksi.
Asuntomarkkinoiden eriytyminen vahvistaa entisestään velkavivun vaikutusta.
Tutkimuskysymyksen asettelun kautta tarkasteluun tuli vahvasti kotitalouksien
nettovarallisuuden kehitys. Saadut tulokset mallinnuksista vastaavat selkeästi
tutkielman ensimmäiseen apukysymykseen
-

Miten kotitalouksien portfoliot olisivat kehittyneet historiallisesti Suomessa
tavoitteellisesti kuukausisäästämällä ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan
vetää tulevaisuuteen?

Mallinnuksien kotitaloudet ovat merkittävästi varakkaampia kuin reaalimaailmassa.
Suomalaisella kotitaloudella, jossa oli korkea-asteen tutkinto, nettovarallisuuden
mediaani oli noin 169700 euroa vuonna 2019 (Tilastokeskus, 2019). Kolmannen,
vuoteen 2019 päättyvän mallinnuksen kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani on
364282

euroa.

Vertailun

kuukausisäästämisen

tulos

tehokkuudesta.

puhuu

omalta

Suhteellisen

osaltaan
pienelläkin

tavoitteellisen
panoksella

kuukausittain kotitalous voi onnistua säästämään kymmeniä- tai satojatuhansia euroja
puskureita esimerkiksi uuden asunnon ostamista tai eläköitymistä varten, jos
sijoitushorisontti on tarpeeksi pitkä.
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Tutkielman toiseen apukysymykseen vastattiin kappaleessa kolme.
-

Miten suomalaiset kotitaloudet voisivat muokata omia portfolioitaan
tehokkaammiksi riskin hajauttamisen näkökulmasta?

Kappaleessa kolme kuvatut tutkimukset kuvaavat selkeästi, kuinka huonosti
hajautettuja

suomalaisten

kotitalouksien

portfoliot

ovat.

Vastaus

tutkimuskysymykseen voidaan tiivistää yksinkertaisesti toteamalla, että suomalaisten
kotitalouksien tulisi hajauttaa useampiin osakkeisiin ja/tai rahastoihin muokatakseen
portfolioitaan keskiarvo-varianssi-tehokkaammiksi.
Tuloksia

tulkitessa

on

huomioitava,

että

mallinnuksissa

käytettiin

useita

yksinkertaistavia olettamia mahdollisimman vertailukelpoisen skenaarion luomiseksi
kaupunkien välillä. Olettamat eivät kuitenkaan olennaisesti heikennä mallin tulosten
luotettavuutta
Huomioitavaa

ylempien
on

tuloluokkien

myös

kotitalouksien

kotitalouksien

varallisuuden

heterogeenisyys

ja

suhteen.

erisuuruiset

riskinsietohalukkuudet. Tutkielmassa tehty mallinnus ei huomioi eri kuntien
kotitalouksien portfolioiden Sharpen lukuja tai muitakaan riskiä tai volatiiliutta
mittaavia lukuja. Asuntojen riskisyys itsessään sijoituksena vaihtelee myös. Saattaa
olla, että heikomman hintakehityksen kunnissa asuvat ovat halukkaita sietämään
korkeampaa riskiä osakemarkkinoilla kompensoidakseen asuntonsa hintakehitystä.
Ehkä olennaisin huomioimatta jätetty asia mallinnuksissa on verot. Mallinnusten
tullessa loppuun kotitaloudet eivät ole myyneet pörssiomistuksiaan, eli kotitalouksien
varallisuus on osakkeissa eikä käteisenä. Pääomavero on Suomessa 34 prosenttia yli
30000 euron pääomatuloista (Verohallinto, 2022). Myöskään kiinteistöveroa ei ole
huomioitu mallinnuksissa. Mallinnukset siis laskevat kotitalouksien pörssiomaisuuden
arvon osana kotitalouden nettoarvoa, mutta jos mallinnuksen kotitalouksille tulisi
eteen tilanne, missä osakkeet pitäisi myydä, olisi heidän nettovarallisuutensa
matalampi.
Kuten sanottu, mallinnuksista ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, miten eri tuloluokista
tulevien kotitalouksien tulisi toimia. Etenkin vähävaraisempien kotitalouksien tulisi
kiinnittää erityistä huomiota asunnon sijainnin valintaan, sillä asuntolainan luoma
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suuri budjettirajoite estää heitä kompensoimasta asunnon mahdollista heikkoa
hintakehitystä sijoittamalla osakkeisiin. Pahimmassa tapauksessa kotitalouden kaikki
tulot pakollisen kuluttamisen jälkeen menevät lainan lyhentämiseen ja lainan maksun
loppuessa asunnon arvo on heikentynyt merkittävästi, eikä vuosien varrella muita
taloudellisia puskureita ole päässyt kertymään. Tämän takia mallinnuksiin valittiin
korkeasti koulutettu ja siten keskimääräistä paremmin palkattu kotitalous, jotta
voitaisiin tutkia, mitä suuremmalla budjetilla voidaan saavuttaa. Asunnon ostamista ei
turhaan sanota kotitalouden elinkaaren tärkeimmäksi päätökseksi, koska sillä on
merkittävä vaikutus kotitalouden tulevaisuuden varallisuuteen.
Tuloluokasta riippumatta, kotitalouksien olisi järkevää sijoittaa tuloistaan osa
johonkin sijoituskohteeseen. Näin kotitaloudet pystyisivät pienentämään oman
inhimillisen pääomansa eli työtulonsa osuutta omassa portfoliossaan. Riskienhallinnan
kannalta on järkevää hajauttaa oman varallisuutensa lähteitä mahdollisimman
tehokkaasti. Suomen kattavan tukijärjestelmän ansiosta kotitalous ei jää kokonaan
tyhjän päälle, jos palkkatulot loppuvat esimerkiksi työttömäksi jäämisen tai
työkyvyttömyydestä johtuen. Siltikin omia säästöjä olisi hyvä olla. Kuten mallinnukset
osoittavat, kotitalouksien taloudellinen asema paranee huomattavasti tavoitteellisen
säästämisen myötä.
Tulevaisuudessa taloudellinen riippumattomuus voi olla entistä tärkeämpää,
esimerkiksi Suomen eläkejärjestelmän kestävyydestä on keskusteltu julkisuudessa
paljon. Andersen (2021) toteaa Suomen eläkejärjestelmän pitkän aikavälin
rahoituksellisen kestävyyden kohtaavan vakavia haasteita, koska karttuneiden
eläkeoikeuksien perusteella tulevaisuudessa maksettavia etuuksia ei voida rahoittaa
nykyisillä maksutasoilla. Alhainen syntyvyys ja kasvava elinikä johtavat yhteiskunnan
ikääntymiseen ja sopeutuksia on tehtävä eläkemaksujen, etuuksien tason ja eläkeikien
kautta (Andersen, 2021). Voi olla, että tulevaisuuden sukupolvet joutuvat itse
säästämään enemmän vanhempiinsa nähden, jos ne haluavat säilyttää ostovoimansa
eläkepäivillään. Tutkielman mallinnukset kattoivat kotitalouden ikävuodet 25–45,
joten eläköityminen ei suoranaisesti koskenut mallinnuksia. Tästä syystä ne eivät
huomioineet vanhentuvien kotitalouksien tarvetta vähentää osakkeiden painoa
portfoliossa. Mallinnusten kuvaama pörssivarallisuuden kehittyminen valottaa
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eläkesäästämisen tuomia mahdollisuuksia pitää yllä omaa elintasoaan eläköitymisen
jälkeen.
Jatkotutkimusaiheena olisi hyödyllistä tutkia, millaisia vaikutuksia nettovarallisuuden
kehittymiseen on vuokra-asumisella. Voisiko vuokralla asuminen olla jossakin
tilanteessa pitkällä tähtäimellä taloudellisesti parempi ratkaisu kotitaloudelle? Toinen
mielenkiintoinen tutkimusaihe kotitalouksien portfolioita ajatellen on suomalaisten
matala sijoitusinto. Esimerkiksi omistusasunnossa asuvien osakesijoittajien määrää
tutkimalla suhteessa vuokralla asuviin osakesijoittajiin voitaisiin saada uutta tietoa
osakesijoittamisen ajureista Suomessa.
Tässä tutkielmassa asuntoa on käsitelty lähinnä kotitalouden nettovarallisuuden
kasvattajana. Asuntoa valitessaan ja ostopäätöstä tehdessään kuluttajien ei tietenkään
pidä mieltää asuntoa näin yksipuolisesti, sillä asunto on ensisijaisesti investointi
omaan hyvinvointiin. Omistusasumisen hyötyjä ei ole mielekästä mitata vain rahassa.
Kuitenkin alueellinen eriytyminen on tosiasia ja trendi ei osoita laantumisen merkkejä.
Jos kotitalous aikoo joskus myydä ostamansa asunnon, olisi hyvä varmistaa, että on
varallisuutta ostaa uusi koti muualta. Tutkielman tulokset antavat tukea pitkäjänteisen
säästämisen

tuomaan

vetoapuun

oman

asunnon

heikon

hintakehityksen

kompensoimiseksi. Heikkoa hintakehitystä voi kompensoida osakesijoittamalla, mutta
ei välttämättä kokonaan. Mitä suurempi budjettirajoite kotitaloudella on, sitä
vähemmän heikkoa asuntosijoitusta voi kompensoida.
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