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Tiivistelmä 
Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen asuntohintakehitystä 1980-luvun puolivälistä ja 

siihen vaikuttaneita tekijöitä. Erityisesti tarkastellaan vuokrien ja asuntojen hintojen suhdetta 

ja konstruoidaan sen vertailukohdaksi omistusasujan kohtaama käyttökustannus (user cost). 

Vuokra-hintasuhteen ja käyttökustannuksen välillä on arbitraasiehto, jonka mukaan tasapai-

notilanteessa vuokratuoton tulisi vastata käyttökustannusta. Vuokra-hintasuhteen ja käyttö-

kustannuksen vertailu viittaa siihen, että vuokrien ja asuntohintojen kehitys on pääpiirteis-

sään vastannut asumisen käyttökustannusten laskua, eikä asuntomarkkinoilla tämän tarkas-

telun perusteella ole merkittävää epätasapainoa.  

Käyttökustannusten dynamiikassa nousee esiin tärkeimpinä tekijöinä odotettu asuntojen 

hintakehitys ja korkotaso. Erityisesti viime vuosina korkojen laskun vaikutus käyttökustannus-

ten laskuun on ollut merkittävä. Samaan aikaan käyttökustannustarkastelun ulkopuoliset teki-

jät, kuten asuntolainojen maturiteetin pidentyminen on jättänyt tilaa asuntolainojen koon kas-

vulle niin, etteivät lainanhoitokulut suhteessa kotitalouksien tuloihin ole kasvaneet kohtuutto-

masti. Rahoitusmarkkinatekijöiden lisäksi asuntojen kysyntää Suomessa on tukenut tulojen 

kasvu, verotuet, väestön kasvu, muuttoliike keskuksiin sekä asuntokuntien lukumäärän kas-

vu. 
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1 Asuntojen hintakehitys Suomessa 
1983–2011 

Suomen asuntohintakehityksessä viimeisen noin 30 vuoden ajalta edelleen silmiinpistävintä 

on vuosien 1987–1989 asuntokupla, jossa hinnat nousivat reaalisesti yli 60 % runsaassa 

kahdessa vuodessa. Kuplan puhkeamisesta seurasi huomattavasti suurempi hintojen lasku, 

joka kesti lähes neljän vuoden ajan. Asuntokuplan arvioidaan johtuneet rahoitusmarkkinoiden 

vapautuksen aiheuttamasta rakenteellisesta muutoksesta asuntojen kysyntään. Asuntolaino-

jen saatavuus parani ja vaadittava omarahoitusosuus pieneni. Asuntomarkkinoiden kehitys 

oli samalla osa yleistä talouskuplaa. Vasta vuonna 1996 asuntohinnat lähtivät pysyvämpään 

nousuun.  

Kuvio 1. Asuntojen hinnat, neliövuokrat ja rakennuskustannukset reaalisina (1985=100) 

 
 

Asuntojen reaalihintojen nousu jatkui Suomessa ripeänä vuoden 2001 lyhyen laskun jäl-

keen vuoteen 2008 saakka. Finanssikriisin laukaisema taantuma käänsi asuntojen hinnat 

laskuun, jota kesti kuitenkin vain vajaan vuoden.  
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Verrattuna muiden maiden asuntohintakehitykseen vuodesta 1985 lähtien Suomi sijoittuu 

keskikastiin. Suomessa asuntojen reaalihinnat ovat nousseet kyseisenä ajanjaksona noin 70 

%. Useissa maissa asuntojen hinnat ovat nousseet yli 100 %, jopa yli 200 %, viime vuosien 

hintojen laskun jälkeenkin (esim. Espanja, Irlanti, Hollanti, Belgia ja Iso-Britannia). Toisaalta 

on maita, joissa reaalihinnat ovat laskeneet, esim. Saksa ja Japani. 

Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana asuntolainojen korot ovat laskeneet Suomessa 

ennätyksellisen alas samalla kun lainojen maturiteetit ovat pidentyneet huomattavasti. Herää 

kysymys, vastaako asuntohintojen nousu talouden perustekijöiden kehitystä vai onko hin-

noissa 1980-luvun kaltainen rahoitusmarkkinalähtöinen kupla. 

Asuntohintoja tulisi teoriassa pystyä selittämään rakentamisen panoshinnoilla: rakennus-

kustannuksilla ja maan hinnalla. Asuntohintojen nousu on kuitenkin ollut pitkään selvästi ra-

kennuskustannusten nousua nopeampaa. Vuosina 2004–2007 rakentamisen kustannukset 

nousivat yleistä hintatasoa nopeammin, mutta tällöinkin asuntojen hintojen nousu oli selvästi 

vauhdikkaampaa. Lisäksi hintojen nousu on ollut pääkaupunkiseudulla selvästi muuta Suo-

mea nopeampaa.   

 Tonttien hinnat1 ovat nousseet selvästi asuntojen hintoja nopeammin vuodesta 1997 

(seuraava kuvio). Kun rakennuskustannusten nousu on ollut maltillista eivätkä rakennusliik-

keiden katteet ole kasvaneet suhteettomasti2

Vuokrien ja asuntohintojen voidaan teoriassa odottaa kehittyvän pitkällä aikavälillä sa-

massa tahdissa

, asuntojen hinnannousu on kapitalisoitunut 

ennen kaikkea tonttimaan hintaan. Vastaava ilmiö tapahtui 1980-luvun lopun asuntokuplas-

sa.  Asuntojen hinnat näyttävät selittävän tonttien hintoja paremmin kuin päinvastoin (Oikari-

nen 2012), mutta syys-seuraussuhde ei ole yksiselitteinen. Rakennuskelpoinen maa siellä, 

missä halutaan asua, on rajallinen resurssi, mikä vaikuttaa sen hinnanmuodostukseen.  

3

                                                
1 Käytettävissä on tietoa vain omakotitonttien hinnoista. 

. Vuokrat ovat nousseet huomattavasti tasaisemmin kuin asuntojen hinnat 

1980-luvulta lähtien, mutta vuokrien nousu on kuitenkin ollut hieman nopeampaa pitkällä 

aikavälillä. On kuitenkin huomattava, että tarkastelun aikavälillä on merkitystä vertailuissa ja 

tarkastelun alku pitäisikin valita sellaiseen ajankohtaan, jolloin asuntomarkkinat ovat olleet 

normaalissa, tasapainotilassa. Tasapainon identifiointi on kuitenkin haasteellista. Vuonna 

1997 asuntojen hinnat olivat nousseet vuodesta 1985 (ja myös vuodesta 1970) suunnilleen 

saman verran kuin kuluttajahinnat ja rakennuskustannukset, joten se saattaisi olla mahdolli-

2 Talonrakennusalan yritysten nettotulosprosentti nousi 4,0 prosentista 5,2 prosenttiin vuodesta 1999 vuoteen 2006 Tilastokes-

kuksen mukaan. Vuoden 2010 ennakkotietojen mukaan se on laskenut noin 3,6 prosenttiin. 
3 Vuokravirran diskontattu nykyarvo pitäisi vastata asunnon arvoa. 
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nen tasapainoinen vertailukohta. Vuodesta 1997 vuokrien nousu on ollut selvästi asuntojen 

hintojen nousua hitaampaa.  

Asuntojen hintoihin vaikuttaa myös kysynnän kasvu muuttoliikkeen ja väestönkasvun 

vuoksi, tulotason nousu ja asumisväljyyden kasvu. Oikarinen (2005) selvitti pääkaupunkiseu-

dun asuntohintojen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ekonometrisen mallin avulla ja havaitsi, 

että käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu ja reaalikorkojen lasku selittävät hintojen kehi-

tystä 2000-luvun puoliväliin saakka. Tutkimuksen perusteella reaalikorkojen vaikutus tuli 

merkittäväksi vasta rahoitusmarkkinoiden sääntelyn loppumisen jälkeen. Lisäksi Oikarisen 

tutkimus viittaa siihen, että asuntojen hinnat riippuvat ennen kaikkea kysyntätekijöistä myös 

pitkällä aikavälillä. 

  

Kuvio 2. Asunto- ja omakotitonttihinnat, vuokrat ja rakennuskustannukset nimellisinä, 
1997=100 
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2 Asuntojen kysyntä ja tarjonta ja nii-
den taustalla vaikuttavat tekijät 

2.1 Asuntojen tarjonta 

Asuntomarkkinoilla asuntojen tarjonta muodostuu olemassa olevasta rakennuskannasta. 

Asuntokanta kasvaa uustuotannon kautta ja supistuu vanhojen asuntojen poistuman kautta. 

Vuonna 2010 asuntokanta oli 2,8 milj. asuntoa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 23 000 

asunnolla. Vuodesta 1990 lähtien asuntokannan keskimääräinen kasvu on ollut 28 000 asun-

toa vuodessa. 

Asuntosuhdannehuipun jälkimainingeissa 1990-luvun alussa Suomessa valmistui vielä yli 

60 000 asuntoa vuodessa. Rakentaminen väheni nopeasti hintojen laskiessa ja tasaantui 

30 000–40 000 asunnon tasolle vuodessa. Asuntoinvestointien määrä suhteessa bruttokan-

santuotteeseen on vaihdellut 1990- ja 2000-luvulla 5–7 prosentin välillä (seuraava kuvio). 

2000-luvun alussa asuntoinvestoinnit vähenivät likimain yhtä aikaa asuntohintojen laskun 

kanssa. Sen sijaan 2000-luvun puolivälin jälkeen asuntoinvestointien kasvu hidastui osin 

rakennusalan kapasiteettipulan vuoksi asuntohintojen jatkaessa nousuaan. Finanssikriisi 

vähensi asuntoinvestointeja jo vuonna 2007 ja taantumassa niiden osuus BKT:sta laski 5 

prosenttiin.  

Rakentaminen elpyi vuonna 2010 taantumaa edeltävälle tasolle, kun valtio vauhditti tuki-

toimillaan mm välimallin vuokra-asuntojen rakentamista. ARA-tuotanto kokonaisuudessaan 

kasvoi noin 10 000 asunnolla vuonna 2009, samalla kun vapaarahoitteinen tuotanto väheni 

suunnilleen saman verran. Vapaarahoitteinen tuotanto tosin kääntyi laskuun jo 2008, jolloin 

rakennettiin noin 8 000 asuntoa vuotta 2007 vähemmän. Vuonna 2010 vapaarahoitteinen 

tuotanto elpyi yli 20 000 asunnon ja ARA-tuotantovauhti säilyi lähes vuoden 2009 tasolla, 

mikä siivitti rakennustuotannon jopa yli vuoden 2007 tason.4

                                                
4 Lähde: Rakentaminen 2011–2012, Rakennusalan suhdanneryhmä, 13.9.2011. 
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Kuvio 3. Asuntoinvestoinnit 

 
 

Mäki-Fränti et al. (2011) tekivät laskemia asuntojen tarjonnan hintajoustoista ja saivat mal-

lista riippuen joustoiksi 0,15–0,66.5

Asuinrakennustöiden aloitusten muutos seuraa hintojen muutosta noin 1–2 neljänneksen 

viiveellä. Rakennusliikkeillä on kannustimet reagoida nopeasti kysynnän vähentymiseen, 

koska laskevien hintojen oloissa kannattavuuden säilyttäminen on vaikeampaa. Kysynnän 

kasvaessa ammattitaitoisen työvoiman saanti muodostuu nopeasti tarjonnan kasvua rajoitta-

vaksi ongelmaksi. Uustuotantoa käynnistetään yhä enemmän ennakkovarausten perusteella, 

millä pyritään suojautumaan riskeiltä estämällä liikatarjonnan synty. Viimeaikaiset uutiset 

 Asuntojen tarjonta reagoi siis positiivisesti hinnan muu-

toksiin, mutta ei näyttäisi olevan sille kovinkaan herkkä. Rakentamisprosessiin liittyvät viiveet 

selittävät osaksi jäykkyyttä, mutta myös julkisen vallan vastasyklisillä toimilla on merkitystä. 

Valtion tukitoimilla ja sosiaalisella asuntotuotannolla on elvytetty rakentamista aiemminkin, 

esim. 1996–97 ja jossain määrin vuonna 2001, mikä saattaa heikentää hintaohjausta. Valtion 

tukema asuntotuotanto väheni kuitenkin vuosina 2003–2008 alle 5 000 asuntoon vuodessa.  

                                                
5 Tässä käytettiin erilaisia tarjontaa kuvaavia muuttujia selitettävinä muuttujina, kuten asuntokantaa, asuntotuotantoa, aloituksia 

ja rakennuslupia. Asuntokanta reagoi luonnollisesti hitaimmin hintojen muutoksiin ja asuntotuotanto (pinta-ala) herkimmin. Selit-

tävänä muuttujana käytetty asuntojen hinta oli viivästetty vuodella. 
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asuntotuotannosta viittaavat juuri aloitusten lykkäämiseen, kun kysynnän epävarmuus on 

kasvanut.  

Tarjontaa rajoittavana tekijänä usein esille nostetaan kaavoituksen pullonkaulat erityisesti 

pääkaupunkiseudulla. Rakennusmaan niukkuuden Suomessa tai edes pääkaupunkiseudulla 

ei kuitenkaan pitäisi sinänsä vielä olla ongelma. Kaavoitettua, rakentamatonta tonttialaa on 

pääkaupunkiseudulla useamman vuoden tarpeeseen. Kuitenkin kaavoitetun tonttimaan omis-

tajilla saattaa olla maan reaalihintojen nopean nousun oloissa kannuste pitää tonttimaa ra-

kentamattomana. Koska rakennuskelpoinen maa vähentyy, sen arvoon liittyy pitkän aikavälin 

nousuodotuksia. Kunnilla on mahdollisuus kannustaa kaavoitetun tonttivarannon käyttöönot-

toon korotetun kiinteistöveron ja rakentamiskehotuksen avulla. Näiden välineiden käyttöä 

olisi vielä mahdollista tehostaa. 

Uusien asuntojen tarjonta-kysyntäsuhde6

 

 on ollut pääkaupunkiseudulla hieman suurempi 

kuin muualla Suomessa eli tarjonta on ollut runsaampaa suhteessa asuntokauppojen luku-

määrään 2000-luvulla. Koska vuotuinen uustuotanto muodostaa kuitenkin koko asuntokan-

nasta verrattain pienen osan, noin 1–2 %, ja tarjonnan reaktio hintojen muutoksiin on tah-

mea, on kysynnällä suuri merkitys asuntojen hintojen muodostuksessa.  

2.2 Asuntojen kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät 

Asuntojen kysyntä mitattuna tehtyjen asuntokauppojen lukumäärällä7 ja asuntojen hinnat 

ovat liikkuneet viime vuosina samansuuntaisesti (seuraava kuvio). Tämä viittaa kysyntäläh-

töiseen asuntohintojen nousuun8

Asuntojen kysyntään vaikuttaa paitsi asuntojen hinnat, myös omistusasunnon hankintaan 

liittyvät kustannukset, kuten korot ja verotus, sekä niiden lisäksi vuokrat, hintaodotukset, tulot 

ja demografiset tekijät. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti demografisten tekijöiden kehitys-

tä, jonka jälkeen pureudutaan tarkemmin kysynnän taloudellisten tekijöiden läpikäyntiin. 

. Tosin asuntokauppojen määrän vähentyminen on yleensä 

johtanut vain hintojen nousun hidastumiseen, ei hintojen laskuun. Asuntokauppojen luku-

määrä notkahti erityisen voimakkaasti vuoden 2008 lopussa ja samaan aikaan hinnat laskivat 

yli 7 prosenttia. Asuntokauppojen lukumäärä kääntyi laskuun jälleen vuonna 2011.   

                                                
6 Tarjonta = uudet valmiit + rakenteilla olevat asunnot, kysyntä = asuntokauppojen lukumäärä. Suhde ilmoitetaan kuukausina, 

kuinka kauan kestäisi myydä uudet ja rakenteilla olevat asunnot sen hetkisellä myyntivauhdilla. Lähde: STH-Group. 
7 Asuntokauppojen aikasarjassa on katkos vuoden 2005 kohdalla, jolloin laadintamenetelmää muutettiin ja tilaston kattavuus 

parani.  
8 Granger-kausaalisuustesti viittaa siihen, että kauppojen lukumäärän muutos edeltää hintojen muutosta.  
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Kuvio 4. Asuntohinnat, asuntokaupat ja valmistuneet asunnot, muutokset vuoden takaa 

 
Suomen väestö on kasvanut 7,5 % vuodesta 1990 vuoteen 2010, mutta asuntokuntien lu-

kumäärä on samassa ajassa kasvanut lähes 25 %. Asuntokuntien keskimääräinen koko on 

samalla pienentynyt 2,4:stä 2,1:een, mutta asuntojen keskiala on säilynyt ennallaan, kun 

tarkastellaan rivi- ja kerrostaloja. Tämä on merkinnyt asumisväljyyden kasvua 31:stä 39 ne-

liömetriin henkilöä kohden. Väestön vuosikasvu hidastui 2000-luvulle tultaessa noin 0,2 pro-

senttiin vuodessa, mutta vauhdittui vuosikymmenen lopulle tultaessa 0,5 prosenttiin vuodes-

sa. Myös väestön ikärakenteella voi olla vaikutusta asuntojen kysyntään. Usein tarkastellaan 

perheenperustamisikäisen väestön (20–29 vuotta) osuutta koko väestöstä. Suomessa kysei-

sen ikäryhmän selvää yhteyttä asuntojen kysyntään ja sitä kautta hintoihin ei kuitenkaan näy-

tä olevan (ks. esim. Oikarisen (2005) tulokset). 

Suomen sisäinen muuttoliike on kohdistanut painetta kasvukeskuksiin. Esim. pääkaupun-

kiseudun muuttovoitto oli enimmillään 1990-luvun lopussa yli 5 000 henkeä vuodessa, josta 

se laski vuosina 2003–2004 alimmillaan alle 2 000 henkeen.9

                                                
9 Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus 
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tunut asuntokuntien lukumäärän kasvua pienemmäksi, mikä on kiristänyt asuntomarkkinati-

lannetta.  

Suomessa omistusasuminen on selvästi yleisin asumismuoto ja sen suosio on edelleen 

kasvanut 2000-luvulla: 66 % suomalaisista asuntokunnista asui omistusasunnossa vuonna 

2009, kun vuonna 2000 osuus oli 63 %. Vuonna 1990 omistusasuminen oli vieläkin yleisem-

pää, sen osuus oli 70 %. Vuokra-asumisen osuus on laskenut 2000-luvulla 32:sta 30 pro-

senttiin, eikä asumisoikeusasuminen ole juuri kasvanut noin yhtä prosenttia suuremmaksi. 

Omistusasumisen osuus on Suomessa lähellä Länsi-Euroopan keskiarvoa. 

  

3 Asuntomarkkinoiden tilan arviointi 
vuokrien ja asuntohintojen avulla 

3.1 Vuokra-hintasuhde ja asumisen käyttökustannus 

Taloustieteessä asunto rinnastetaan usein pääomahyödykkeeseen, joka tuottaa asumispal-

veluja. Sijoittajat etsivät asuntomarkkinoilta vuokratuottoa, joka vastaa vaihtoehtoisista sijoi-

tuskohteista saatavaa tuottoa. Markkinatasapainossa asuntosijoituksen rajatuotto on yhtä 

suuri kuin sen rajakustannus. Kuluttajat ostavat asuntomarkkinoilta asumispalveluita joko 

vuokra- tai omistusasumisen muodossa. Kuluttajan näkökulmasta asuntomarkkinoiden tasa-

painossa omistusasumisen kustannus pitäisi olla yhtä suuri kuin vuokraamisen kustannus. 

Näistä lähtökohdista voidaan Poterbaa (1984) mukaillen muodostaa markkinatasapainoa 

luonnehtiva ehto vuokratuoton ja pääoman käyttökustannuksen välillä: 

 

(1) 𝑅 = �(1 − 𝑡)𝑖 + 𝑡𝑘 + 𝑑 − 𝜋�𝑃, 

 

jossa R on (implisiittinen) vuokra, 𝑡 on pääomaveroaste, i on sijoitetun pääoman nimelliskor-

ko (oletetaan sama korko sekä omalle että vieraalle pääomalle), d ylläpitokustannus, 𝑡𝑘 efek-

tiivinen kiinteistöveroprosentti, 𝜋 asunnon odotettu arvonmuutos ja P asunnon hinta. Lisäksi 

yhtälöön voidaan sijoittaa riskipreemio, jonka sijoittaja vaatii asunnonkaltaisesta sijoituksesta. 

Tässä se on jätetty pois, koska sen arvioiminen on käytännössä vaikeaa, se saattaa riippua 

muista tekijöistä ja muuttua ajassa.  
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Yhtälöä 1 uudelleen järjestelemällä havaitaan vuokra-hintasuhteen ja käyttökustannusten 

välinen yhteys: 

   

(2) 𝑅
𝑃

= 𝑖𝑡 + 𝑡𝑘 + 𝑑 − 𝜋, 

 

jossa 𝑖𝑡 on veronjälkeinen korkokustannus. Jos oletetaan, että on olemassa toimivat vuokra-

markkinat ja vuokra-asuminen on omistusasumisen substituutti, vuokrien ja omistusasujan 

asumispalveluiden arvon pitäisi siis seurata läheisesti toisiaan (Englund 2011).  

 

3.2 Vuokra-hintasuhteen kehitys Suomessa 

Teoriassa siis vuokrien ja hintojen välillä tulisi olla olemassa tasapainosuhde.  Seuraavassa 

kuviossa on esitetty Suomen asuntomarkkinoille laskettu vuokra-hintasuhde.10

Vuokra-hintasuhde on laskenut vuodesta 1997, koska asuntojen hinnat ovat nousseet 

vuokria nopeammin. Pääkaupunkiseudulla vuokra-hintasuhteen taso on matalampi verrattu-

na koko maan tietoihin, mutta kehitys on hyvin samanlainen, koska pääkaupunkiseudun pai-

no on tilastossa suuri. Molemmissa tapauksissa vuokra-hintasuhde on viime vuosina laske-

nut keskiarvonsa alapuolelle, mikä voi viitata jonkinasteiseen epätasapainoon asuntohintojen 

ja vuokrien välillä. 

 Asuntomark-

kinoiden tasapainoa arvioidaan usein laskemalla pitkän aikavälin vuokra-hintasuhteen kes-

kiarvo, johon havaintoja verrataan.  

                                                
10 Vuotuinen vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen vuokra/m2 jaettuna vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräisellä 

neliöhinnalla. Koska suuri osa vuokra-asunnoista on juuri vanhoja kerrostaloasuntoja, vertailu on mahdollista.  
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Kuvio 5. Vuokra-hintasuhde 

 
Vuokrasopimukset sidotaan usein elinkustannusindeksiin, jonka perusteella hintoja tarkis-

tetaan vuosittain. Siksi vuokrien kehityksen tarkastelussa olisi parempi, jos käytettävissä olisi 

erikseen uusien vuokrasopimusten hinnat, koska näissä sopimuksissa vuokra hinnoitellaan 

aidosti senhetkisen asuntomarkkinatilanteen mukaan. Tällaista dataa on Tilastokeskuksella 

vasta vuodesta 2005 lähtien, mutta se on huonompilaatuista kuin käytetty vuositilasto,11

Pari muutakin vuokriin liittyvää varausta on paikallaan. Ensinnäkin vuokrasääntely lopetet-

tiin kokonaan vasta vuonna 1995. Vuokrien kehitys sääntelyn aikana on todennäköisesti ollut 

jäykempää. Toinen käytännön rajoite liittyy vuokra-asuntotarjontaan, joka ei Suomessa vas-

taa omistusasuntomarkkinoiden tarjontaa laadullisesti tai sijainniltaan. Noin puolet vuokra-

asunnoista on Ara-tuotantoa, joita jaetaan sosiaalisin perustein. Siksi omistus- ja vuokra-

asuminen eivät ole täydellisiä substituutteja Suomen asuntomarkkinoilla. Vuokrien kehitys on 

kuitenkin ollut varsin samanlaista sekä vapaarahoitteisissa että valtion tukemissa vuokra-

asunnoissa. 

 min-

kä vuoksi näissä tarkasteluissa on tyydytty tarkastelemaan uusien ja vanhojen vuokrasopi-

musten dataa yhdessä. 

                                                
11 Vuositilasto perustuu KELAn asumistukiaineistoon, neljännesvuositilasto Tilastokeskuksen vuokratiedusteluun, jonka otos on 

niin pieni, että esim. alueelliset tarkastelut ovat epäluotettavia. 

0

2

4

6

8

10

1984 1989 1994 1999 2004 2009

Vuokra-hintasuhde
Vuokra-hintasuhteen keskiarvo
Pääkaupunkiseudun vuokra-hintasuhde
Pääkaupunkiseudun keskiarvo%

Lähde: Tilastokeskus.



   BOF ONLINE    28.2.2012 
 

   

  
14 4 • 2012 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto – Suomen Pankki • Finlands Bank   

OECD:n Girouard et al. (2006) ovat tarkastelleet aiemmin hinta-vuokra-suhteiden kehitys-

tä eri maissa. OECD:n laskelmat on tehty suhteuttamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahin-

taindeksin vuokrakomponenttiin vuodesta 1970 ja ne tuottavat tasomielessä jokseenkin eri-

laisen kuvan. OECD:n käyttämän datan perusteella Suomen asuntojen hinta-vuokrasuhde on 

nyt jo korkeammalla kuin 1990-luvun alussa ja huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvoa 

ylempänä. 

 

3.3 Asumisen käyttökustannus Suomessa 

Vuokra-hintasuhteen oikeaa tasoa on vaikea määritellä, minkä vuoksi on hyödyllistä tarkas-

tella sen kehitystä suhteessa asumisen käyttökustannuksiin. Asumisen käyttökustannuksen 

voidaan ajatella heijastavan asumispalveluiden kysynnän ja tarjonnan perustekijöitä, jolloin 

vuokra-hintasuhteen poikkeamat tästä kehityksestä osoittaisivat asuntomarkkinoiden hinnoit-

telun epätasapainoa. Jos oletetaan vuokrien hinnoittelun noudattavan oikein käyttökustan-

nusten kehitystä, voidaan poikkeamat kohdentaa asuntojen hintoihin.  

Käyttökustannus on tässä laskettu kaavassa 2 esitettyjen muuttujien havaituilla arvoilla 

vuosille 1989–2011.12 Veromuuttujana käytetään pääomatulojen veroastetta vuodesta 1993. 

Nimelliskorko on asuntolainakannan sovittu vuosikorko Suomen Pankin tilastojen perusteel-

la. Vakituiseen asuntoon kohdistuva kiinteistöveroprosentti vaihtelee 0,22 ja 0,5 prosentin 

välillä.13

Asunnon odotettu arvonmuutos on vaikeasti mitattava muuttuja. Vastaavissa selvityksissä 

sitä on arvioitu esim. viiden viime vuoden inflaatiokeskiarvolla tai kuluttajien odotuksilla tule-

vasta inflaatiosta. Tässä käytetään viiden viimeisen vuoden inflaatiokeskiarvoa. Asuntohinto-

jen nousuodotuksilla on suhteellisen suuri vaikutus käyttökustannuksen kehitykseen. Siksi 

kuvioon on laskettu lisäksi käyttökustannus ilman asunnon hintaan kohdistuvia nousuodotuk-

sia.  

 Efektiivinen kiinteistövero riippuu kiinteistön verotusarvon suhteesta sen todelliseen 

markkina-arvoon. Laskelmassa on käytetty verotusarvon tavoitteena olevaa 73,5 prosenttia 

markkina-arvosta, mutta käytännössä se vaihtelee kunnittain. Asunnon ylläpidon kustannuk-

sen arvioinnissa on käytetty Tilastokeskuksen tietoja kiinteistöjen vuotuisista hoitokuluista.   

                                                
12 Vuodet 1989–1992 on laskettu olettamalla käytetyt veroprosentit samoiksi kuin 1993. Kiinteistöveroprosenttiin vuoden 2007 

jälkeen on oletettu pieni korotus. Vuoden 2011 tiedot on laskettu vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteel-

la. 
13 Tässä laskelmassa käytetty aikasarja vuodesta 1993, jolloin vero otettiin käyttöön, vuoteen 2007 on otettu julkaisusta Helin 

(2007) ja vuodet 2008–2011 on saatu Verohallinnosta. 
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Tarkastelu aloitetaan vuodesta 1989. Asuntolainan korkojen verokohtelu siirtyi pääomatu-

loveron alaiseksi 1993 ja samana vuonna otettiin käyttöön kiinteistövero. Ennen vuotta 1993 

veroista saattoi vähentää henkilökohtaisen tuloveroasteen mukaan lasketun osuuden asun-

tolainan koroista. Lisäksi asuntotuloa verotettiin, vaikkakin lievästi14 (Eerola ja Saarimaa 

2009). Aiemmat vuodet on tässä arvioitu verotuksen osalta samoiksi kuin 1993. Seuraavassa 

kuviossa käyttökustannus ja vuokra-hintasuhde ovat indeksoituja perusvuodelle 1997.15

Tarkastelu viittaa siihen, että ennen vuotta 1993 asuntojen hinnat olivat yliarvostettuja 

suhteessa vuokriin. Vuosina 1995–2000 asuntojen hinnat näyttävät kehittyneen käyttökus-

tannusten mukaisesti. Vuosina 2000–2003 käyttökustannus laski selvästi nopeammin kuin 

vuokra-hintasuhde. Tänä ajanjaksona asuntojen hinnat olivat aliarvostettuja suhteessa vuok-

riin. 2005–2007 käyttökustannukset nousivat nopeasti ja vuokra-hintasuhteen kehitys tasaan-

tui, vaikkakin pienellä viiveellä (vuokrien nousu jatkui, kun asuntojen hinnat laskivat). Finans-

sikriisin myötä nopeasti laskenut korkotaso laski nopeasti käyttökustannusta aina vuoteen 

2009 saakka. Vuoden 2010 data ja ennakkotiedot vuodesta 2011 osoittavat käyttökustannus-

ten laskun pysähtyneen. Vuokra-hintasuhde on taas pysytellyt samalla tasolla vuodesta 2006 

lähtien.  

  

Käyttökustannusten mittaamistavasta riippumatta tarkastelusta voidaan vetää johtopää-

tös, että vuokra-hintasuhteen lasku vuodesta 1997 (asuntojen hintojen nopeampi nousu) on 

pääpiirteissään yhdenmukainen käyttökustannusten laskun kanssa. Viime vuosina asunto-

hintojen korkeampikin taso olisi ollut perusteltu käyttökustannusten kehityksen perusteella. 

Girouard et al. (2006) päätyivät käyttökustannusanalyysissään vuosilta 1995–2004 saman-

suuntaiseen tulokseen.  

                                                
14 Eerola ja Saarimaa (2009) osoittavat, kuinka vuokratuoton ja omistusasujan asuntotulon (implisiittisen vuokratuoton) erilainen 

verokohtelu tekee omistusasumisesta suhteellisesti edullisempaa. Vuokra-hintasuhteen ja käyttökustannuksen vertailu tässä 

selvityksessä käytetyllä menetelmällä jättää huomiotta tämän eron.   
15 Koska ei ole tietoa vuokramarkkinoiden tasapainon ajankohdasta, käyttökustannusten ja vuokra-hintasuhteen vertailun kiin-

nepisteen valinta on hankalaa. Lisäksi tarkastelun taustalla oleva oletus vuokramarkkinoiden toiminnasta on käytännössä haas-

tava. Kun vertailun perusteella tulkitaan asuntojen oikeaa hintatasoa, oletetaan, että vuokrahinnat kuvastavat joka hetki oikein 

tulevia tuotto-odotuksia, eikä tarjontarajoitteita ole. Käytännössä Suomen asuntomarkkinoilla vuokra-asuminen ei ole aina var-

teenotettava vaihtoehto omistusasumiselle markkinoiden alueellisen ja laadullisen rajoittumisen vuoksi. 
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Kuvio 6. Omistusasujan käyttökustannukset ja vuokra-hintasuhde Suomen asuntomarkkinoil-
la 

 
Käyttökustannusanalyysi tarjoaa myös toisen näkökulman asuntomarkkinoihin vaikuttaviin 

tekijöihin. Jos oletetaan, että vuokrat ja asuntohinnat ovat tasapainossa ja tarkastellaan käyt-

tökustannuksia ilman asuntojen hintaodotuksia, voidaan käyttökustannusten ja vuokra-

hintasuhteen erotuksen katsoa indikoivan hintaodotuksia (ks. McCarthy ja Peach 2004):  

 

(3) 𝜋 = (𝑖𝑡 + 𝑡𝑘 + 𝑑) − 𝑅
𝑃
 

 

Laskutoimituksen tulos osoittaa, että asuntojen nimellishintaodotukset ovat olleet lievästi 

negatiiviset useimpina vuosina vuodesta 2001 lähtien (kuvion 7 sininen viiva). Toisin sanoen 

tällä hetkellä asuntojen hintaodotukset eivät viittaa odotuksien ruokkimaan hintakuplaan. 

Tulos tukee aiempaa Oikarisen (2010) tutkimusta, jossa hän tarkasteli Suomen asuntohintoja 

alueellisesti samantapaisessa kehikossa.  
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Laskelmassa voidaan lisäksi huomioida myös asunnonostajien asuntosijoituksesta vaati-

ma riskipreemio, joka aiemmin jätettiin huomiotta:  

 

(4) 𝜋 − 𝛼 = (𝑖𝑡 + 𝑡𝑘 + 𝑑) − 𝑅
𝑃
, 

 

jossa 𝛼 on riskipreemio. Tällöin kuvion 7 sininen käyrä kuvaa asuntojen hinnannousuodotus-

ten ja riskipreemion erotusta ja sen kehitystä voidaan tulkita esimerkiksi niin, että viime vuo-

sina asuntojen hintaodotukset ovat laskeneet ja vaadittu riskipreemio on kasvanut.  

Lopuksi, jos oletetaan jälleen asuntojen odotettu hinnannousu aiemman tarkastelun mu-

kaisesti viimeisten viiden vuoden kuluttajahintainflaation suuruiseksi ja oletetaan vuokra-

hintasuhteen ja käyttökustannuksen erotuksen kuvaavan asuntosijoitukselta vaadittua riski-

preemiota 𝛼, havaitaan riskipreemion kasvaneen kolmena viime vuotena korkeimmalle tasol-

leen koko tarkastelujaksona (kuvion 7 keltainen viiva).  

Kuvio 7. Vuokra-hintasuhteen ja käyttökustannuksen erotuksen implikoimat asuntojen hinta-
odotukset ja riskipreemio 

 
 

Käyttökustannusten nopea lasku 2000-luvun alkupuolella johtuu ennen kaikkea asuntolaino-

jen nimelliskorkojen laskusta (kuvio 8). Asuntolainakannan keskikorko on laskenut tuntuvasti 

vuodesta 1992, jolloin korko oli yli 12 %. Vuoden 2010 puolivälissä asuntolainakannan korko 
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oli alimmillaan 1,9 %. Asuntolainakanta kääntyi kasvuun vasta vuoden 1996 alkupuolella, 

jonka jälkeen se on kasvanut keskimäärin 11 % vuodessa.  

Käyttökustannuslaskelmassa on yksinkertaisinta olettaa sama korkokanta, joka kuvaa toi-

saalta omistusasujan kohtaamaa lainakorkoa ja sekä omistusasujan että vuokra-

asuntosijoittajan sijoitetun pääoman vaihtoehtoiskustannusta. Oletuksen vaikutusta laskel-

miin on testattu laskemalla kuvioon 8 käyttökustannus Suomen 10-vuotisella obligaatiokorol-

la. Korkomuuttujasta riippumatta käyttökustannusten kehityksen suunta ei muutu. Vuoden 

2009 aikana tapahtunut nopea asuntolainojen korkojen lasku kasvattaa eroa selvästi.  

Käyttökustannuksen laskenta voitaisiin tehdä myös huomioimalla korkoerot seuraavasti: 

 

(5)  𝑅
𝑃

= 𝜃(1 − 𝑡)𝑖𝑚 + (1 − 𝜃)(1− 𝑡)𝑖𝑓 + 𝑡𝑘 + 𝑑 − 𝜋 

 

jossa 𝜃 on lainalla rahoitettava osuus asunnon hankinnasta, 𝑖𝑚on asuntolainakorko ja 𝑖𝑓 on 

riskitön vaihtoehtoisen sijoituskohteen korko. Todellinen käyttökustannus asettuisi siis jonne-

kin kuvion 6 kahden käyttökustannuskäyrän väliin riippuen lainoitussuhteesta. 

Kuvio 8. Korot 1993–2011 
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Kun käyttökustannuksen muutos dekomponoidaan, havaitaan, että vuosina 1989–1996 

käyttökustannusten muutokseen vaikuttivat lähes yhtä paljon, vaikkakin eri suuntiin, asunto-

lainojen korkojen lasku sekä asuntojen hinnannousuodotusten lasku keskimääräisellä kulut-

tajahintainflaatiolla mitattuna (seuraava kuvio). Inflaation hidastuessa odotusten merkitys on 

pienentynyt. Siksi koron suhteellinen vaikutus käyttökustannusten muutokseen on kasvanut 

2000-luvulla. 

Kuvio 9. Käyttökustannuksen komponentit 
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4 Asuntojen hinnat kotitalouksien 
maksukykyyn nähden 

Korkotason laskiessa myös asuntolainojen maturiteetti on pidentynyt, mikä on mahdollistanut 

lainakokojen kasvattamisen ilman lainanhoidon kuukausirasitteen kasvamista. Vuonna 1998 

asuntolainakannan keskimääräinen asuntolainojen maturiteetti oli 11 vuotta, josta se on pi-

dentynyt noin 18 vuoteen. Huipussaan se oli 19 vuotta vuosina 2008–2009. Tämä kehitys on 

jättänyt tilaa asuntolainojen koon kasvulle: Vuonna 1999 asuntolainaa oli keskimäärin noin 

20 000 euroa asuntolainakannasta laskettuna, mutta 2011 jo 82 000 euroa.16

Asuntojen hintakehitystä on syytä tarkastella myös suhteessa tulokehitykseen, koska hin-

tojen ja tulojen suhde kuvaa kotitalouksien maksukykyä. Kuviossa 10 esitetään vanhojen 

kerrostaloasuntojen neliöhinnan suhde kansantalouden tilinpidon mukaisiin kotitalouksien 

käytettävissä oleviin vuotuisiin tuloihin laskettuna henkeä kohden. Suhde oli korkeimmillaan 

1989, josta se laski asuntojen hintojen laskun mukana 1990-luvun puoliväliin asti. Sen jäl-

keen hinta-tulosuhde on noussut, mutta ei kovinkaan paljon tarkasteluajanjakson keskiarvon 

yläpuolelle. Pääkaupunkiseudulla asunnon yhden neliömetrin hinta suhteessa asuntokunnan 

käytettävissä oleviin tuloihin on kasvanut hieman alle 4 prosentista 7,3 prosenttiin vuosina 

1995–2009.  

 Lainakoko on 

kasvanut reaalisesti 2,7-kertaiseksi ja suhteessa asuntojen hintoihin 2,3-kertaiseksi. Suh-

teessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin henkeä kohti lainakoko on kasvanut 1,7-

kertaisesta 4,5-kertaiseksi. Tämä on merkinnyt kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvua 

niin, että vuonna 2010 velallisten kotitalouksien keskimääräinen velka oli 156 % käytettävissä 

olevista vuosituloista, kun vuonna 2002 velkaantuneisuus oli 108 %.  

                                                
16 Lähde: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksaminen, Tutkimusraportti kevät 2011, Finanssialan Keskusliitto 
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Kuvio 10. Asuntojen neliöhinnat suhteessa henkeä kohden käytettävissä oleviin vuosituloihin 

 
Jos tarkastellaan asuntojen hintoja suhteessa ansiotason kehitykseen, havaitaan, että ko-

ko maan osalta asuntojen hinnat eivät ole juuri nousseet suhteessa ansiokehitykseen (kuvio 

8). Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet noin 13 % enemmän kuin ansiot 

vuodesta 1985.17

                                                
17 Ansiotaso on mitattu koko maan osalta. Vaikka pääkaupunkiseudulla ansiotaso on korkeampi, ansioiden kehitys ei välttämättä 

poikkea muusta maasta. 

 Ansiotasoindeksi jättää huomiotta työttömyyden, verojen ja tulonsiirtojen 

sekä pääomatulojen vaikutuksen kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin, minkä vuoksi se 

saattaa olla huonompi mittatikku. Toisaalta se kuitenkin kuvaa työssäkäyvän kotitalouden 

tulojen kehitystä. Asuntolainoja ottavien kotitalouksien tulot ovat keskimäärin korkeammat 

kuin koko väestön. 

0

3

6

9

12

15

18

1987 1992 1997 2002 2007

Hinta-tulosuhde Hinta-tulosuhteen keskiarvo

%

Lähde: Tilastokeskus, omat laskelmat.



   BOF ONLINE    28.2.2012 
 

   

  
22 4 • 2012 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto – Suomen Pankki • Finlands Bank   

Kuvio 11. Asuntojen hinnat suhteessa ansioiden nousuun 
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5 Johtopäätöksiä 
Asuntojen hinnannousu näyttää irtaantuneen rakennuskustannusten kehityksestä ja on joh-

tanut ennen kaikkea tonttimaan voimakkaaseen hinnannousuun. Kaavoitetun, rakentamat-

toman tonttimaan saamiseksi rakennustuotannon käyttöön olisi syytä käyttää kaikkia lain 

tarjoamia menettelyjä. Asuntoinvestointien osuus BKT:stä ei ole 2000-luvulla yltänyt korkea-

suhdanteessakaan enää 1990-luvun alun tasolle. 

Asuntohintojen nousu 2000-luvulla ei näytä erkaantuneen tasapainotasoltaan suhteessa 

vuokriin. Tähän viittaa vuokrien ja hintojen suhteen vertaaminen asuntovarallisuuden käyttö-

kustannusten kehitykseen. Etenkin asuntolainakorkojen lasku on pienentänyt omistusasumi-

sen kustannuksia. Samalla käyttökustannustarkastelun ulkopuoliset tekijät, kuten asuntolai-

nojen maturiteetin pidentyminen on jättänyt tilaa asuntolainojen koon kasvulle niin, etteivät 

lainanhoitokulut suhteessa kotitalouksien tuloihin ole kasvaneet kohtuuttomasti. Jos asunto-

markkinat ovat tällä hetkellä teorian mukaisessa tasapainotilassa, tässä esitetyt laskelmat 

viittaavat siihen, että asuntosijoittajien odotukset asuntojen hintojen tulevasta kehityksestä 

eivät viime vuosina ole muuttuneet ainakaan nopeamman hintojennousun suuntaan. 

Rahoitusmarkkinatekijöiden lisäksi asuntojen kysyntää on Suomessa tukenut tulojen kas-

vu, omistusasumisen verotuet, väestön kasvu, muuttoliike keskuksiin sekä asuntokuntien 

lukumäärän kasvu. Verotukien asteittainen heikentäminen, sekä kiinteistöverojen että korko-

tason todennäköinen nousu tulevaisuudessa kääntävät asumisen käyttökustannukset nou-

suun. Epävarmassa taloustilanteessa asuntojen hinnat saattavat reagoida nopeastikin ky-

synnän vähentymiseen. 
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