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1. JOHDANTO 

Tutkimuksen kohteena on taantuman vaikutus kiinteistönvälitysliikkeen tulokseen. 

Johdannossa esitellään tutkimuksen taustat, tavoitteet ja tutkimusongelmat. Näiden 

lisäksi määritellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä rajaukset. Johdannossa 

myös lyhyesti esitellään käytetty tutkimusmetodologia ja –aineisto myöhempää 

katsausta ajatellen. Lopuksi käydään läpi tutkimuksen koko rakenne.  

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kiinteistönvälitysalan parhaimpia vuosia käytettyjen asuntojen myynnissä, ovat 2000-

luvulla olleet vuodet 2005, 2007, 2010, 2011 ja 2012 (KVKL 2014). Onkin erittäin 

mielenkiintoista, vaikka talouden ajauduttua maailmanlaajuisesti taantumaan vuoden 

2008 puolesta välistä, on kiinteistönvälitysalalla pystytty nopeasti toipumaan ja 

jatkamaan hyvää myyntiä. Suurimpana selityksenä varmasti on, että talouden 

suhdanteet ja niiden vaikutukset eivät aina vaikuta kaikkiin yrityksiin samalla tavalla. 

Vaikutukset saattavatkin olla yrityksestä, toimialasta tai maantieteellisestä alueesta 

riippuen täysin erilaisia. (Battisti & Deakins 2010)  

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton (2011) tilastojen mukaan kasvun vetäjinä ovat olleet 

erikokoiset kiinteistönvälitysyritykset, riippuen eri suhdannetilanteista. Esimerkiksi 

loppuvuodesta 2009 alkaen keskikokoiset, 5-20 henkilöä työllistävät 

kiinteistönvälitysyritykset vaikuttivat eniten toimialan liikevaihdon hyvään kehitykseen. 

Vuosien 2011 ja 2012 aikana kasvua ovat vauhdittaneet pienet, alle viisi henkilöä 

työllistävät yritykset.  

Kuitenkin viimeaikoina kiinteistönvälitysyritysten liikevaihto on lähtenyt tuntuvaan 

laskuun ja alalla toimivat yritykset ovat ajautuneet painiskelemaan oman 

kannattavuutensa kanssa (KVKL 2013). Esimerkiksi vuonna 2013 koko toimialan 

liikevaihdon kehitys taittui ja liikevaihto supistui 9,9 prosenttia vuoden takaiseen 

verrattuna. Sama alamäki jatkui myös vuoden 2014 kehityksessä, kun 

kiinteistönvälitysliikkeiden liikevaihto laski vielä 3,7 prosenttia vuoden 2013 luvuista. 

(KVKL 2015)  
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”Kun asuntokauppa ei käy, ihmiset eivät rakenna, remontoi, hanki uusia autoja, 

huonekaluja ja kodintekniikkaa”. Näin sanoi Sp-Kodin toimitusjohtaja Antti Toivanen 

Talouselämän uutisessa joulukuussa 2014. Voidaankin todeta, että onnistuneilla 

asuntokaupoilla on positiivinen vaikutus myös muuhun, kansantalouden kehityksen 

kannalta tärkeään kulutukseen. Asunnon oston yhteydessä kuluttajat usein hankkivat 

uusia huonekaluja ja kodin elektroniikkaa sekä tekevät pientä tai suurempaa 

remonttia uuteen asuntoonsa. Huonekaluja uusitaan ja asuntoa remontoidaan, jotta 

kuluttajat saavat tuotua esille omaa persoonallisuuttaan sekä itseään miellyttäviä 

ratkaisuja.  

Voidaan todeta, että asuntokauppa vaikuttaa suuresti myös muuhun yhteiskuntaan. 

On selvää, että kotimaisilla markkinoilla toimivat sisustusliikkeet, suunnitteluyritykset, 

remonttiyritykset, kuntotarkastajat ja monet muut kärsivät merkittävästi jos 

kiinteistönvälitysala taantuu. Tällöin tehtävää työtä kaikille on paljon vähemmän kuin 

aikaisemmin. (KVKL 2015b) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää talouden taantuman vaikutuksia 

kiinteistönvälitysliikkeiden tuloksiin sekä analysoida yritysten tulosta heijastavia 

tunnuslukuja. Tutkimuksessa tarkastellaan taloustaantumaa ja sen vaikutuksia 

asuntomarkkinoihin; onko kuluttajan luotonsaanti vaikeutunut, miten 

lainankustannukset ovat kehittyneet, onko kuluttajilla luottamusta sekä erityisesti, 

miten nämä taustamuuttujat ovat vaikuttaneet kiinteistönvälitysyritysten 

kannattavuuteen. Tavoitteena selvittää miten yritysten taloudelliset tunnusluvut ovat 

kehittyneet ja millaisia vaikutukset ovat olleet. 

Tutkimuksen tavoitteiden perusteella tutkimuksen pääongelma voidaan määritellä 

seuraavasti:  

Miten talouden taantuma on vaikuttanut kiinteistönvälitysliikkeen tulokseen? 

Tutkimuksen alaongelmat 

Mitkä tekijät vaikuttavat asuntojen kysyntään? 

Onko eroa olla suuri vai pieni kiinteistönvälitysliike asuntomarkkinoilla? 
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1.3 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu talouden taantuman ja sen erinäisten 

vaikutusten ympärille. Teoriaosuudessa kerrotaan lyhyesti taloustaantuman 

syntymisestä ja kehittymisestä. Tämän jälkeen tarkastellaan taantuman vaikutusta 

markkinoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Talouden taantumaa tarkastellaan 

globaalina ilmiönä, mutta pääasiallisesti keskitytään Suomen sisäisiin taloudellisiin 

vaikutuksiin. 

Taloustaantuman lisäksi tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen liittyy vahvasti 

tilinpäätösanalyysi. Tutkimuksessa analysoidaan tulos- ja taselaskelman 

tunnuslukuja, jotta saadaan muodostettua kuva kiinteistönvälitysliikkeiden tulosten 

kehittymisestä. Teoreettisena tutkimuspohjana käytetään aikaisempaa kirjallisuutta 

talouden taantumasta, artikkeleita sekä tilinpäätösanalyysiin liittyvää kirjallisuutta. 

Tutkimuksen viitekehys voidaan havainnollistaa kuvion 1 avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 
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Tutkimuksessa tarkastellaan neljää eri kiinteistönvälitysliikettä, joista kaksi on pieniä 

ja toiset kaksi ovat suurempia kiinteistönvälitysliikkeitä. Tarkasteltavat yritykset 

valitaan niin, että tarkastellaan vain pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä. Näin 

saadaan yhtenäinen kuva siitä, miten asuntomarkkinoiden hinta- sekä muu kehitys 

vaikuttavat tarkasteltaviin yrityksiin. Tämän lisäksi yritysten tulee olla pysynyt 

keskimäärin samankokoisena läpi tarkasteluajan 2008-2013. Näin karsitaan 

ylimääräiset vaihtelut analyysissä, jotta pystytään vertaamaan tutkimuksen yrityksiä 

keskenään. Tämän avulla luodaan näkökulma siihen onko eroa olla suuri vai pieni 

toimija asuntomarkkinoilla.  

1.4 Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa on sekä kvantitatiivisen- että kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. 

Tutkimuksessa analysoidaan kvantitatiivisia materiaaleja, sekä rikastetaan niitä 

kvalitatiivisen aineiston avulla. Kvalitatiivista lisätutkimusaineistoa kerätään 

kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisellä tavalla eli haastatteluilla. Haastattelut 

toteutetaan puolistrukturoidusti, joissa kiinteistönvälitysalan työntekijöiltä kerätään 

tietoa heidän ymmärryksestä alan muutoksiin viime vuosina. Tutkimuksen 

empiirisenä aineistona tullaan käyttämään haastatteluja, markkinatietoja ja 

tilinpäätöstietoja sekä Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin keräämiä tilastoja 

asuntomarkkinoiden taustamuuttujista. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus rakentuu seitsemästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa 

tarkastellaan yleisiä tutkimukseen liittyviä asioita. Tämän jälkeen siirrytään 

varsinaiseen aihepiirin käsittelyyn kappaleesta kaksi alkaen. Tästä alkaa tutkimuksen 

teoreettinen osuus, jonka muodostavat kappaleet kaksi, kolme ja neljä. Teoreettisen 

osuuden jälkeen esitellään tutkimusmetodologiat, jonka jälkeen tulevat empiiriset 

tulokset. Viimeisenä koko tutkimuksen yhteenveto ja lopulliset johtopäätökset.  

Tutkimuksen kappaleessa kaksi tarkastellaan taantumaa ja sen kehittymistä, 

havainnoidaan taantuman vaikutuksia kotitalouksiin, kuluttajiin ja sitä kautta 

kiinteistönvälitysyrityksiin. Kolmannessa kappaleessa tutkitaan asuntomarkkinoiden 

kehitystä ja kehityksen keskeisiä taustamuuttujia. Tämän jälkeen neljännessä 

kappaleessa tarkastellaan tutkittavien yritysten tunnuslukuja ja analysoidaan niitä.  



 5 

Viides kappale sisältää empiirisen aineiston kuvailun. Tutkimuksen tärkeimmässä 

kappaleessa kuusi tarkastellaan taantuman vaikutuksia yrityksen tulokseen 

empiirisen aineiston kautta. Pyritään löytämään tärkeimpiä tekijöitä ja esittelemään 

ne. 

Tutkimuksen lopussa tehdään työstä yhteenveto, jossa lyhyesti esitellään 

tutkimuksen pääkohdat. Yhteenvedon jälkeen esitetään tutkimuksen pohjalta 

muodostuneet johtopäätökset, jossa vastataan tutkimusongelmiin sekä mietitään 

jatkotutkimustarpeita. 
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2. TALOUSTAANTUMA 

Alkaen vuoden 2007 puolesta välistä, maailmanlaajuinen finanssikriisi muuntautui 

nopeasti Yhdysvaltojen asuntokuplan puhkeamisesta taantumaksi. Pahimmaksi mitä 

maailmassa on koettu yli kuuden vuosikymmenen aikana. Maailmanlaajuinen 

finanssikriisi laski pitkän varjonsa monien maiden talouden rikkauksien ylle. 

Aiheuttaen taantuman mitä jo usein kutsutaan nimellä ”The Great Recession”, suuri 

taantuma. Mitkä aluksi näyttivät vain eristetyiltä heilahduksilta Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinoiden subprime segmentissä, muuntautuivat täydeksi taantumaksi 

vuoden 2007 loppuun mennessä. Vanha sananlasku; muu maailma aivastaa kun 

Yhdysvallat vilustuu, osoittautui täysin todeksi kun tärkeitä Euroopan talouksia sekä 

Japani ajautuivat kollektiivisesti taantumaan vuoden 2008 puoleen väliin mennessä. 

(Verick & Islam 2010)  

Yleisesti taantumalla tarkoitetaan taloustieteessä tilannetta, jossa maan 

bruttokansantuote supistuu kahden perättäisen vuosineljänneksen aikana eli puolen 

vuoden ajan (Shama 1993). Tilastokeskuksen (2015a) mukaan Suomen 

bruttokansantuote supistui vuoden 2009 aikana peräti reilut 8%, johtuen 

voimakkaista häiriöistä Suomen ulkopuolelta. Eniten bruttokansantuotteessa laskivat 

vienti sekä yksityiset investoinnit. Juuri ne jotka olivat voimakkaasti vetämässä 

taloutta ylöspäin kriisiä edeltäneen kasvusuhdanteen aikaan.  Suomen voidaan siis 

sanoa ajautuneen taantumaan vuosien 2008-2009 aikana. (Freystätter & Mattila 

2011) 

Suomen kansantalouden kehitystä on viimeisten vuosien aikana luonnehtinut 

toistuva epävarmuus. Tämän ovat aiheuttaneet; alkanut globaali finanssikriisi ja siitä 

seurannut euroalueen velkakriisi, joka on riepotellut Euroopan maita. Juuri 

selviydyttyämme globaalin finanssikriisin aiheuttamasta talouden äkillisestä 

pysähtymisestä ja saatuamme talouden takaisin nousun suuntaan. Euroalueen 

talousongelmat pyöräytti sen täysin toiselle mallille. (Honkatukia & Ahokas 2012)  

Euroalueen velkakriisillä tarkoitetaan yleisesti 2010-luvulla alkaneita euroalueen 

talouden vaikeuksia. Ongelman aiheuttajana oli finanssikriisin lisäksi eräiden 

euromaiden kauan jatkunut ryhditön talouden hoitaminen, jonka takia valtioiden 

velkaantuminen kasvoi holtittomasti. Tätä ei helpottanut samanaikaisesti hidastunut 

taloudenkasvu, mikä vähensi valtioiden tuloja jatkuvasti. (Pihlanto 2012)  
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2.1 Taantuman kehittyminen 

Vuonna 2007 alkunsa saanut globaali finanssikriisi on vaikuttanut monin tavoin eri 

toimialoihin ympäri maailmaa. Finanssikriisi kehittyi Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinoiden subprime-kriisistä. Subprime-kriisi lähti liikkeelle korkeariskisten 

asuntolainojen myöntämisestä yhä vähävaraisemmille ihmisille, niiden 

takaisinmaksun laiminlyönneistä sekä asuntokuplan puhkeamisesta. Lopulta nämä 

johtivat pankkien ja investoijien keskinäisen luottamuksen katoamiseen ja sitä kautta 

lainanannon tyrehtymiseen. Asuntolainoja myöntäneet pankit ajautuivat nopeasti 

ongelmiin ja monia asuntolainapankkeja kaatuikin tämän johdosta. (Kanniainen & 

Malinen 2010) 

Yhdysvalloissa alkanut finanssikriisi painoi maailmantalouden taantumaan. Talouden 

liikkeet hidastuivat, kun finanssikriisiä pelästyneet pankit alkoivat varovaisemmiksi 

lainojen myöntämisessä ja vastaavasti yritykset alkoivat lykätä investointejaan. 

(Campello, Graham & Harvey 2010; Ulkoasiainministeriö 2012) Taantuma vaikutti 

vääjäämättömästi myös kansantalouksiin. Talouden hidastuminen vähensi veroista 

saatavia tuloja ja samaan aikaan valtioiden menot jatkoivat kasvuaan. Vaikka valtiot 

ovat tiukentaneet taloudenpitoaan, ei lainarahan tarve ole pienentynyt vaan pysynyt 

verrattain ennallaan. Ahdinkoon ajautuneille pankeille annetut tukipaketit ovat omalta 

osaltaan syventäneet valtioiden ongelmia. (Tervala 2012; Ulkoasiainministeriö 2012) 

Kun finanssikriisi oli juuri voitettu, alkoi euroaluetta ravistella alkanut velkakriisi. 

Vuoden 2011 loppupuolella Suomen talouden kasvu pysähtyi, joka muutti näkymät 

huonoksi myös seuraavalle vuodelle. (Honkatukia & Ahokas 2012) Pihlannon (2012) 

mukaan talous ja markkinat toimivat pääsääntöisesti uskon ja luottamuksen pohjalta. 

Kun nämä peruspilarit alkavat horjua, normaalitoiminta voi muuttua hyvinkin 

radikaalisti vaikka mitään konkreettista negatiivista muutosta ei kerkeäisikään 

tapahtua. Myös tämä velkakriisi syntyi ja kasvoi kun sijoittajat alkoivat aavistella 

pahaa ongelmamaiden kyvystä maksaa velkojaan. Seurauksena ongelmamaiden 

maksuongelmista olisi lainanneiden maiden ja niiden pankkien maksukyvykkyyden 

heikentyminen. Näitä aavistuksia seurasi vähä vähältä kasvanut luottamuksen puute 

koko euroaluetta kohtaan. Pankit eivät luottaneet toisiinsa eivätkä tämän takia 

halunneet lainata rahaa toisilleen. Tämä hankaloitti monien maiden lainanottoa ja 

halvaannutti rahoitusmarkkinoita. (Pihlanto 2012)  
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Vaikka elvytystoimet alkoivat Euroopan keskuspankin toimesta nopeasti, ei selvää 

suunnan muutosta ole tapahtunut Euroopan eikä Suomen taloudessa.  (Honkatukia 

& Ahokas 2012) Euroopan talousongelmat katkaisivat myös Suomen 

bruttokansantuotteen kasvun ja vuoden 2012 aikana bruttokansantuote laski 1,4 

prosenttia (Tilastokeskus 2015a). Lasku jatkui vuosien 2013 ja 2014 aikana. 

Tilastokeskuksen (2014a & 2015b) mukaan bruttokansantuote laski 1,2 prosenttia 

vuonna 2013 sekä 0,1 prosenttia vuonna 2014. 

2.2 Vaikutukset kotitalouksiin 

Vaikka kotitalouksien velkaantuneisuus oli yhtä korkealla tasolla vuonna 2007 

alkaneen talouskriisin kuin 90-luvun taantuman aikaan, eivät seuraukset olleet yhtä 

vakavia. Liikasen (2009) mukaan suurimpana erona oli että 90-luvun taantuman 

alussa kotitalouksilla meni korkokuluihin yli tuplasti enemmän rahaa, yhteensä noin 

8-9% käytettävissä olevasta varallisuudestaan. Kotitalouksilla oli siis enemmän rahaa 

käytössään viimeisimmän kriisin alussa, jonka voidaan olettaa toimineen pienenä 

puskurina taantumaa vastaan. (Freystätter & Mattila 2011) 

Varallisuushintojen lasku liittyy hyvin tyypillisesti taantumaan. Se heikentää omalta 

osaltaan kotitalouksien taseita. Tämä heikkeneminen supistaa kotitalouksien varaa 

toimia nostamalla ulkoisesta rahoituksesta aiheutuvia kuluja ja karsii investointeja. 

Nykyisessä kriisissä Suomen kotitalouksien varallisuushintojen lasku jäi kuitenkin 

loppuen lopuksi varsin vähäiseksi. (Freystätter & Mattila 2011) Kotitalouksien 

keskeisimpien varallisuuserien eli asuntojen hinnat laskivat kriisin alussa noin viisi 

prosenttia, mutta kääntyivät hyvin nopeasti takaisin nousuraiteille (Mäki-Fränti, 

Lahtinen & Karikallio 2010). 

Seuraavalla sivulla kuviossa 2 on kuvattu Suomen työttömyyden kehittymistä 

taantumassa vuosien 2008-2013 välisenä aikana. Vielä ennen talouskriisiä ja siitä 

seurannutta taantumaa, työttömyysprosentti oli kuusi prosenttia joulukuussa 2007 

(Tilastokeskus 2008).  
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Kuvio 2. Työttömyysprosentti. (Tilastokeskus 2014b) 
 

Suomessa työttömyysaste nousi vuosien 2008-2009 aikana noin 6 prosentista lähes 

9 prosenttiin. Vielä syksyllä 2009 työttömyyden pelättiin nousevan vuonna 2011 yli 

kymmeneen prosenttiin, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Kuten kuviosta 2 voidaan 

huomata, työttömyysaste kääntyi laskuun vastoin odotuksia jo vuonna 2011. 

Työttömyysaste laski jo alle 8 prosenttiin vuosien 2011 ja 2012 aikana, mutta on sen 

jälkeen taas kivunnut takaisin yli kahdeksaan prosenttiin. Työttömyyden kasvua 

taantuman aikana voidaan kuitenkin pitää varsin vähäisenä verrattuna 

kokonaistuotannon voimakkaaseen supistumiseen. Vaikka kokonaistuotannon määrä 

putosi 9,5 prosenttia huipputasostaan, työttömyysaste nousi vain muutaman 

prosenttiyksikön. (Freystätter & Mattila 2011; Tilastokeskus 2014b) 

Vaikka Suomessa työllisyystilanne on heikentynyt, ovat reaalitulot kasvaneet niillä 

kotitalouksilla, jotka ovat pystyneet säilyttämään työpaikkansa talouden taantumassa. 

Syksyllä 2008 toteutuneet yleiset palkankorotukset, talouden elvytykseen kohdistetut 

veroalennusten toteutukset sekä kuluttajahintojen lasku ovat nostaneet palkansaajien 

käteen jääviä reaaliansioita vuoden 2009 aikana noin 4-5 prosenttiyksikköä. Tämä 

osaltaan paransi niiden kotitalouksien asunnonostokykyä, jotka eivät ole joutuneet 

niin pahasti kärsimään talouden taantumasta. (Mäki-Fränti et. al. 2010) Myös vuoden 

6,4 
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8,2 
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2009 jälkeen kotitalouksien tulot ovat kasvaneet läpi taantuman, vaikkakin erittäin 

maltillisesti. Tuloja ovat kasvattaneet pääsääntöisesti palkansaajien pienehköt 

yleiskorotukset. (Lahtinen, Alho, Holappa & Pakarinen 2014) 

2.3 Kuluttajan käyttäytyminen taantumassa 

Kun globaalit- ja kansantaloudet vuorottelevat vauraiden ja vaikeiden aikojen välillä, 

on selvää että näillä suhdannevaihteluilla on myös vaikutuksia yksilöiden talouteen 

(Griskevicius & Millet 2011). Bambra (2010) mainitsee, että taloustaantuma 

yhdistetäänkin yleensä yksilöiden heikompaan toimeentuloon. Vaikka kuluttajien 

käyttäytymisestä taantuman aikaan tiedetään varsin vähän, on monilla 

taloustieteilijöillä peruskuvassa hyvin paljon samanlaisuuksia (Nunes, Dréze & Han 

2011; Griskevicius & Millet 2011).  

Taantuman aikaan lähes kaikkien kuluttajien käyttäytymistä heijastaa taloudellinen 

epävarmuus. Taloudellinen epävarmuus kumpuaa esimerkiksi epävarmoista 

tulevaisuuden näkymistä. Näitä epävarmuuksia ovat muun muassa työpaikan 

menettämisen pelko sekä pelko omien säästöjen ja sijoitusten puolesta. Oman pelon 

lisäksi myös mahdollinen murehtiminen muiden kuluttajien kohtalosta lisäävät 

ihmisten varovaisuutta ja vähentävät lyhytaikaista halua hankkia. (Strutton & Lewin 

2012) Tavanomaisen viisauden mukaan olisikin taantuman aikana kuluttajien 

vähennettävä kulutusta ja oltava varovaisempia varallisuutensa suhteen 

(Griskevicius & Millet 2011).  

Kuluttajat suunnittelevat varallisuutensa allokointia ja rahan käyttöä tarkemmin 

talouden vaikeina aikoina, esimerkiksi lomamatkoja sekä suuria ja tärkeitä hankintoja 

saatetaan lykätä myöhemmälle ajankohdalle (Strutton & Lewin 2012). Myös Bills ja 

Klenow (1998) huomasivat tutkimuksessaan, että kalliiden hyödykkeiden ja 

pitkäaikaista sitoutumista vaativien hankintojen hankkimista lykätään tai niistä jopa 

luovutaan taantumassa.  

Myös uutisilla on suuri merkitys kuluttajan käyttäytymiseen taantumassa. Asunnon 

omistajien käsitellessä uutta informaatiota asuntojen hintojen muutoksesta, muuttuu 

myös heidän käsityksensä oman asunnon arvosta, monen ihmisen suurimmasta 

varallisuudesta. Ihmisten kokiessa oman asuntonsa arvon matalampana, vaikuttaa 

se myös negatiivisesti kulutukseen. Tästä seuraa jo aiemmin havaittua käytöstä, 
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kulutuksen vähentämistä ja säästämisen kasvamista. Vaihtoehtoisena valintana 

muulle säästämiselle voi olla myös lainan nopeampaa lyhentämistä. Näitä 

toimenpiteitä ihmiset tekevät tukeakseen varallisuuttaan. (McCollough & Karani 

2014)  

Taantuman aikana asunnon omistajat luovat omia ennusteitaan asuntojen tulevista 

hinnoista, kun he ruokkivat itseään median uutisilla asuntojen hintojen kehityksestä. 

Nopea uutisointi asuntojen hintojen trendeistä vaikuttaa suuresti tavallisiin kuluttajiin. 

Asunnon omistajat reagoivat näihin uutisiin ja muodostavat oman näkemyksensä 

tulevasta näiden perusteella. Nämä tulevaisuuden näkemykset vaikuttavat suoraan 

vallitseviin asuntomarkkinoihin. (McCollough & Karani 2014) 

Näkemykset voivat olla osallisena markkinakuplissa, jotka yleensä nousevat kun 

markkinoilla havaitaan liiallista yleistä odotusta tulevaisuuden hintojen noususta. 

Nämä nousut saattavatkin johtua juuri asunnon omistajien luomista omista 

ennusteista. Kuitenkin todennäköisempää on, että asuntomarkkinoista luodut 

näkemykset johtaisivat markkinakuplaan. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että 

ammattisijoittajien lisäksi suurin osa asuntomarkkinoiden kuluttajista on tavallisia 

ihmisiä. Heistä monet ovat ostamassa ensimmäistä kotiaan tai myymässä asuntoaan 

toista kertaa. (McCollough & Karani 2014) Case ja Shiller (2003) mukaan heidän 

kokemuksensa talouden perustekijöistä asuntomarkkinoilla ovat vähäisiä, minkä takia 

he ovatkin erittäin herkkiä ylireagoimaan markkinaspekulaatioihin ja 

hinnanmuutoksiin. Tämä saattaa taas johtaa markkinoiden asteittaiseen 

vääristymiseen (Case and Shiller 2003). 
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3. ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS 

Kun yleisessä taloustilanteessa ilmenee muutoksia, ne heijastuvat 

asuntomarkkinoille pääsääntöisesti etenkin työllisyystilanteen, tulokehityksen ja 

korkomuutosten kautta (Lahtinen et. al. 2014). Kuluttajien ollessa yhä epävarmempia 

talouden kehityksestä alkavat psykologiset tekijät vaikuttamaan enemmän kuin 

perinteiset makromuuttujat (Huovari et. al. 2008). Lahtinen et. al. (2014) havaitsivat 

että näihin taustamuuttujiin liittyvä epätietoisuus onkin vaikuttanut 

asuntomarkkinoiden kehitykseen taantuman aikana.  

Finanssikriisiä ja sitä seurannutta taantumaa edeltävänä, lähes koko 2000-luvun 

aikana asuntojen hinnat olivat tasaisesti nousussa koko maassa. Asuntojen kysyntää 

vauhditti kuluttajien hyvä ja tasainen tulojen kasvu, positiivinen työllisyystilanne, 

alhainen korkotaso sekä lainamäärien kasvaminen ja lainan takaisinmaksuaikojen 

pidentyminen. (Mäki-Fränti et. al. 2010)  

Asuntokauppa kuitenkin kääntyi laskuun vuoden 2008 syksyn alusta kun huomattiin, 

että globaali finanssikriisi tulee painamaan myös Suomen taloutta alaspäin, aina 

taantumaan asti (Huovari, Karikallio, Lahtinen & Mäki-Fränti 2008). Tästä syntynyt 

pelko omasta työllisyydestään sai kuluttajat sysäämään mittavia hankintojaan 

myöhemmäksi. Osa asunnonostajista, ensisijaisesti ensiasunnon ostajat, myös 

mahdollisesti reagoivat asuntojen hintojen laskuodotuksiin ja jäivät odottamaan 

parempaa ostohetkeä tulevaisuudessa. Nämä vaikuttivat negatiivisesti 

asuntokauppaan. (Mäki-Fränti et. al. 2010) Hidastunut asuntokauppa painoi 

asuntojen hinnat pienoiseen laskuun. Hintojen lasku lähti ensimmäiseksi liikkeelle 

pääkaupunkiseudulta, josta se levisi muualla maahan. Vuoden 2008 kolmannen 

neljänneksen aikana asuntojen hinnat putosivat pääkaupunkiseudulla kolme 

prosenttia ja muualla maassa 1,4 prosenttia verrattuna edellisen neljänneksen 

tilastoihin. (Huovari et. al. 2008) Asuntojen hintojen lasku jatkui loivana myös koko 

alkuvuoden 2009 kunnes asuntokauppa näytti elpymisen merkkejä syksyä kohden 

(Mäki-Fränti et. al. 2010).  

Suomen talous alkoi elpymään taantumasta ripeää vauhtia vuoden 2010 aikana. 

Tähän reagoivat myös asuntomarkkinat. Nopea talouskasvu sai asuntomarkkinat 

pirteään nousuun. Vuoden 2010 kolmannekseen mennessä vanhojen 
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kerrostaloasuntojen hinnat olivat kohonneet pääkaupunkiseudulla 9,2 prosenttia ja 

muualla maassa 7,8 prosenttia, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

(Mäki-Fränti, Lahtinen, Pakarinen & Esala 2011) Hintojen nousu pysyi väkevänä aina 

vuoden 2011 loppukevääseen saakka (Lahtinen, Laiho, Pakarinen & Esala 2012).  

Mäki-Fränti et. al. (2011) mukaan asuntojen kysyntää, kaupan määrää ja hintojen 

nousua on kirittänyt taantuman aikaan patoutuneen kysynnän vapautuminen. 

Taantumassa asunnon vaihtamista uudempaan oli siirretty myöhempään 

tulevaisuuden epävarmuuden takia (Mäki-Fränti et. al. 2011).  

Taantuman jälkeisen kasvun jälkeen ensimmäiset merkit hintojen nousun 

katkeamisesta nähtiin huhtikuussa 2011 (Lahtinen et. al. 2012). Tällöin Euroopan 

keskuspankki nosti ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran finanssikriisin jälkeen 

(Suomen Pankki 2015c).  Keskuspankin tarkoituksena oli hillitä euroalueen kiihtyvää 

inflaatiota. Lisääntyvä epävarmuus taloutta kohtaan nähtiin ensimmäisenä 

asuntomarkkinoilla myyntiaikojen pitkittymisenä, kun kuluttajat pohtivat 

ostopäätöksiään entistä perusteellisemmin. Laskenut asuntojen kysyntä sopeutti 

tarjontaa vähentämällä vanhojen asuntojen kaupan määrää hiukan. (Lahtinen et. al. 

2012) Asuntomarkkinoiden kehittyminen vuonna 2012 oli kaksijakoista. Alkuvuodesta 

asuntojen hinnat alkoivat nousta, mutta hintojen nousu katkesi heti toisella 

vuosipuoliskolla kun taloustilanne alkoi yhä heikentyä. Kansainväliset talouden 

ailahtelut vaikuttavat suomalaisiin asuntomarkkinoihin erityisesti kuluttajien 

epävarmuuden kautta. (Alho, Esala, Holappa, Lahtinen & Pakarinen 2013) 

Kotitalouksien kokema työttömyysuhka kääntyikin voimakkaaseen kasvuun kesän 

aikana (Tilastokeskus 2015c). Heikko taloustilanne ja heikentynyt työllisyystilanne 

johtivat asuntojen myyntimäärän laskuun. Osaltaan tämä kertoi myös tarjonnan 

joustosta, mikä tuki hintatasoa. (Alho et. al. 2013) 

Asuntomarkkinoiden viimeaikaisia tilanteita on leimannut asuntokaupan taantuminen 

ja myyntiketjun takkuaminen. Myyntimäärien erittäin voimakas putoaminen, noin 10-

20 prosenttia edellisen vuoden kauppamääristä, osoittaa että asuntojen kysyntä ja 

tarjonta eivät tällä hetkellä kohtaa toisiaan. Ongelmana on se että, myyntiajat ovat 

pidentyneet huomattavasti, mutta hinnat eivät ole joustaneet tarpeeksi alaspäin. 

Markkinoilla neliöhinnat ovat jopa nousseet voimakkaasti.  (Lahtinen et. al. 2014) 

Viimeisin kiinteistövälitysalan laskutrendi on ollut varsin pitkä. Alan liikevaihto kerkesi 

laskea vuoden 2013 alusta peräti seitsemän peräkkäisen vuosineljänneksen ajan 
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(KVKL 2015a). Kauppamäärien keskiarvo on 2000-luvulla pyörinyt noin 73 000 

kappaleessa per vuosi. Vuoden 2014 aikana toteutunut myyntimäärä 62 500 jäi noin 

10 000 kauppaa pienemmäksi kun verrataan vuosikymmenen normaaliin tasoon. 

(KVKL 2015b) 

3.1 Asuntolainan korot ja marginaali 

Vaikka suomalaisten kotitalouksien kokonaisvelka on kasvanut huimaa vauhtia 2000-

luvulla, ei velanhoidon kuluista koidu suurta rasitusta kotitalouksille tällä hetkellä 

(Huovari et. al. 2008). Nykypäivänä suurin osa kotitalouksien lainoista on sidottu 

lyhytaikaisiin viitekorkoihin, minkä takia markkinakorkojen aleneminen onkin 

vaikuttanut vauhdilla kotitalouksien korkokustannuksiin. Uusienkin luottojen 

keskikorkotaso on alentunut huomattavasti, huolimatta pankkien perimien 

korkomarginaalien kasvusta. (Freystätter & Mattila 2011) 

Korot lähtivät voimakkaasti nousuun ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vuoden 2005 

lopulla, kun Euroopan keskuspankki korotti ohjauskorkoaan kahdeksan kertaa 

putkeen (Huovari et. al. 2008). Korkoja nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä aina 

kerrallaan ja korkotaso nousi kahdesta prosentista neljään prosenttiin. Korotukset 

tapahtuivat aina muutaman kuukauden välein ja nousu jatkuikin aina vuoden 2007 

kesään saakka. Ohjauskoron nosto vaikutti tietenkin voimakkaasti myös 

markkinakorkoihin ja 12 kuukauden euribor kohosi ennätyskorkealle aina 5,5 

prosenttiin saakka syyskuussa 2008.  (Suomen Pankki 2015c)  

Taloustilanteen heikennyttyä keskuspankit reagoivat tilanteeseen laskemalla 

ohjauskorkoa erittäin voimakkaasti (Huovari et. al. 2008).  Euroopan keskuspankki 

laskikin ohjauskorkoaan syyskuusta 2008 toukokuuhun 2009 aina 4,25 prosentista 

1,00 prosenttiin (Suomen Pankki 2015c).  Luottojen keskikorkotaso on alentunut 

huomattavasti johtuen markkinakorkojen voimakkaasta laskusta (Freystätter & 

Mattila 2011). Keskikorkotaso ei kuitenkaan ole laskenut niin voimakkaasti kuin 

markkinakorot, koska asuntolainojen korkoja on nostanut pankkien perimien 

korkomarginaalien kasvu. Tämä tosin näkyy vain uusien asuntolainojen kohdalla. 

(Huovari et. al. 2008) 

Matala korkotaso on vaikuttanut erityisesti asuntomarkkinoihin. Alhaiset korot ovat 

jonkin verran ylläpitäneet sekä vanhojen että uusien talojen kysyntää, mikä on 
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osaltaan heijastanut myös asuntojen hintakehitykseen. Myös vanhojen asuntojen 

tarjonnan ajoittaista niukkuutta on mahdollista osittain selittää matalalla korkotasolla. 

(Freystätter & Mattila 2011) Korkomenojen ollessa hyvin matalalla, myös asuntojen 

pakkomyyntitilanteet ovat vähentyneet tilanteissa, missä kotitalouksien tulot laskevat 

mahdollisten lomautusten, työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen takia (Mäki-

Fränti et. al. 2010). 

Kuten kuviosta 3 näkyy, asuntolainojen korkotaso laski syksyn 2008 jälkeen erittäin 

matalalle. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 2,08 prosenttia 

lokakuussa 2009, mikä rohkaisi kotitalouksia jälleen nostamaan uusia asuntolainoja 

(Mäki-Fränti et. al. 2010). Kun katsotaan vielä vuosi taaksepäin, keskikorko pyöri 

vielä reilussa viidessä prosentissa (Suomen Pankki 2015a).   

 

 

Kuvio 3. Uusien myönnettyjen asuntolainojen keskikorot & 12kk euribor. (Suomen 
Pankki 2015a) 

 

Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa yhdessä prosentissa aina toukokuusta 

2009 lähtien, mikä tuki matalaa korkotasoa. Markkinakorot lähtivät kuitenkin 

nousemaan, kun huomattiin Euroopan keskuspankilla olevan painetta nostaa 

ohjauskorkoaan kiihtyvän inflaation takia. (Mäki-Fränti et. al 2011)  Huhtikuussa 2011 
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tämä tapahtuikin kun Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 1,25 prosenttiin 

hillitäkseen kiihtyvää inflaatiota euroalueella. Kolmen kuukautta myöhemmin 

keskuspankki korotti uudestaan ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. (Lahtinen et. 

al. 2012) Korkoa lähdettiin kuitenkin laskemaan vuoden 2012 alusta, kun Etelä-

Euroopan heikkoja talouksia pyrittiin tukemaan ja elvyttämään alhaisella korkotasolla 

(Alho et. al. 2013).  Euroopan keskuspankki on jatkanut ohjauskoron laskua ja 

syyskuussa 2014 se laskettiin jo 0,05 prosenttiin (Suomen Pankki 2015c). Kuten 

kuviosta 3 näkee, markkinakorot ovat tämän seurauksena laskeneet ennätyksellisen 

alhaiselle tasolle. Matala korkotaso onkin ollut kotitalouksien silmissä kirkkain 

valopilkku vaikeassa taloustilanteessa (Alho et. al. 2013). 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, että vaikka markkinakorot ovat laskeneet 

voimakkaasti, on asuntolainojen keskikorkojen lasku ollut hieman heikompaa johtuen 

pankkien perimien korkomarginaalien kasvusta (Huovari et. al. 2008) 

Korkomarginaalilla tarkoitetaan prosenttiyksikköä joka lisätään lainan viitekoron 

päälle (Linnainmaa & Palo 2007, 86). Kuviossa 4 on esitetty uusien asuntolainojen 

korkomarginaalien kehitys vuosien 2008-2013 välisenä aikana.  

Vielä ennen finanssikriisin alkua asuntolainojen korkomarginaalit olivat yleisellä 

tasolla 0,25-0,5 prosentin välissä (Mäki-Fränti et. al. 2010). Tämän jälkeen 

marginaalit ovat lähteneet nousuun johtuen pankkien välisillä lainamarkkinoilla 

vaikuttavasta epävarmuudesta (Huovari et. al. 2008). Vuonna 2009 pankit nostivat 

marginaalejaan keskimääräisesti noin yhden prosenttiyksikön tasolle, kun 

markkinakorot lähtivät voimakkaaseen laskuun (Suomen Pankki 2015a & 2015b). 

Kriisin alun pahimman ajan jälkeen kun pankkien väliset lainamarkkinat 

normalisoituivat ja lainojen kysyntä elpyi, alkoivat pankit jälleen kilpailemaan 

asiakkaista korkomarginaalien avulla (Mäki-Fränti et. al. 2010). Kuten kuviosta 4 

huomaa, että kilpailun tiukentumisen myötä myös yleinen marginaalien taso kääntyi 

laskuun ja vuonna 2010 korkomarginaalit olivat 0,8 prosentin alapuolella.  
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Kuvio 4. Uusien asuntolainojen korkomarginaali. (Suomen Pankki 2015a & 2015b) 

 
Vuoden 2011 lopulla marginaalit lähtivät uudestaan nousuun ja nousivat yli 1,5 

prosenttiin vuoden 2013 alusta. Vaikka markkinakorot ovat laskeneet erittäin 

voimakkaasti alle yhteen prosenttiin, korkomarginaalien kasvu on pitänyt 

asuntolainojen keskikoron kahden prosentin tasolla. (Suomen Pankki 2015a & 

2015b) Finanssikriisin takia pankkien suhtautuminen riskiin ja sen hinnoitteluun on 

muuttunut paljon varovaisemmaksi, eikä paluuta taantumaa edeltäviin marginaaleihin 

ole näkyvissä (Mäki-Fränti et. al. 2010). Korkomarginaalien kasvu on ollut seurausta 

pankkien kiristyneestä sääntelystä sekä pankkien haasteista oman kannattavuuden 

kanssa. Kannattavuuden haasteet ovat johtuneet korkotason laskun aiheuttamasta 

korkokatteen pienentymisestä (Alho et. al. 2013).  

3.2 Kuluttajan luottamus 

Maailmanlaajuisesta finanssikriisistä alkanut paniikki lietsoi laajaa epävarmuutta 

myös suomalaisten kuluttajien keskuuteen, vaikka työpaikkoja kuluttajat alkoivat 

menettämään mittavasti vasta kevään 2009 aikana (Mäki-Fränti et. al. 2010). 

Hintojen kääntyminen laskuun vuoden 2008 lopulla, johtui juurikin vähentyneestä 
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(Huovari et. al. 2008). Työttömyyden kasvu ei vaikuttanut asuntomarkkinoihin 

kovinkaan voimakkaasti, edes pahimman taantuman aikana. Alun luottamuksen 

romahduksen jälkeen kuluttajien luottamus omaan talouteen alkoi hiljalleen 

kohentua, sitä mukaan kun pelko talouden uudesta sukelluksesta alkoi hälventyä. 

(Mäki-Fränti et. al. 2010) Vuoden 2010 loppupuolella kuluttajien luottamus oli jo 

palautunut kriisiä edeltävälle tasolle (Tilastokeskus 2015c). 

 

 

Kuvio 5. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen. Pienempi luku merkitsee 
suurempaa luottamusta. (Tilastokeskus 2015c) 

 

Kuten kuviosta 5 huomaa, että kuluttajien luottamus talouteen ei kestänyt pitkään. 

Alun romahduksesta palautumisen jälkeen, luottamus kääntyi uudestaan 

voimakkaaseen laskuun. Tämä tapahtui samoihin aikoihin, kun velkakriisi alkoi 

ravistelemaan euroaluetta ja Suomen talouden näkymät muuttuivat synkemmiksi 

(Honkatukia & Ahokas 2012). Heikko tulotason kehittyminen ja edelleen jatkuva 

epävarmuus työllisyyskehityksestä, ovat pitäneet kuluttajien luottamusta 

laskusuhdanteessa vuoden 2011 puolesta välistä lähtien. Näiden lisäksi myös 

pankkien kiristyneet luotonantoehdot ovat kasvattaneet epävarmuutta entisestään. 

(Lahtinen et. al. 2014) 
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4. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä kappaleessa on tarkoituksena kuvailla lukijalle empiirisen aineiston 

keräämisen menetelmiä sekä keruuprosessia. Tämän lisäksi myös analysoidaan 

kerättyä aineistoa. Luvun lopussa myös arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto 

Tutkimus on samalla kvantitatiivinen- että kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Tutkimuksessa on analysoitu kvantitatiivisia materiaaleja, hyödynnetty omaa 

havainnointia sekä haastateltu kiinteistönvälitysalan toimijoita, joilla saatiin rikastettua 

tutkimuksen aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa usein pyritään keskittymään 

varsin pieneen määrään tapauksia, joita tutkitaan mahdollisimman läpikotaisin. 

Laadullisen tutkimuksen aineiston tieteellisyyden arvosteluperuste ei olekaan sen 

määrä vaan käsitteellistämisen laadukas kattavuus. Tästä johtuen käytetäänkin usein 

harkinnanvaraista otantaa, jossa tutkittavaa joukkoa ei valita täysin 

sattumanvaraisesti. (Eskola & Suonranta 2008, 18-19) 

4.2 Aineiston kerääminen 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein harkinnanvaraista otantaa. Sen 

tarkoituksena on, että tutkittavaa joukkoa ei poimita täysin satunnaisesti, vaan 

tiettyjen tunnusmerkkien perusteella. (Eskola & Suonranta 2008, 18) Kokemuksista, 

kiinteistönvälitysalan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, ovat alan 

ammattilaiset parhaimpia kertomaan. Tämän takia haastateltaviksi valikoitui 

kiinteistönvälitystehtäviä ammatikseen hoitavia henkilöitä.  

Haastateltaviksi haluttiin henkilöitä, joilla on yli 10 vuoden kokemus 

kiinteistönvälittäjänä. Näin haastateltavilla löytyy kokemusta niin talouden hyvistä 

kuin huonoista ajoista. Tällä tavoin saatiin kattavasti tietoa alan ammattilaisten 

kokemuksista kiinteistönvälitysalan kehityksestä. Näiden kriteerien perusteella 

haastateltaviksi valikoitui kaksi pitkään alalla toiminutta kiinteistönvälittäjää, joilta 

kummaltakin löytyi reilun 20 vuoden kokemus kiinteistönvälitysalalta. Molemmat 

haastateltavat harjoittavat välitystoimintaa pienessä, pääkaupunkiseudulla toimivassa 

kiinteistönvälitysliikkeessä. Taulukossa 1 on esitetty haastateltavien profiilit.  
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Taulukko 1. Haastateltavien profiilit 

 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, jotta saatiin 

mahdollisimman kattavat vastaukset tutkimusongelmiin. Puolistrukturoidulla 

haastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa osa haastattelusta on ennalta 

määriteltyä ja osa ei. Yleensä kysymykset ovat valmiiksi määrättyjä, mutta 

vastausvaihtoehtoja ei ole ennalta annettu. (Koskinen, Alasuutari, & Peltonen 2005, 

104) Kaksi tutkimuksessa haastateltua saivat vapaasti vastata täysin omin sanoin 

esitettyihin kysymyksiin. Tällä tavalla tutkija sai haluttuja ammattilaisten omakohtaisia 

kokemuksia kiinteistönvälitysalan kehityksestä tarkastelunsa pohjalle. 

Tutkimuksessa molemmat haastattelut toteutettiin henkilökohtaisesti kasvotusten. 

Haastatteluista sopiminen ja sen tarkoitusten esitteleminen hoidettiin puhelimitse, 

hyvissä ajoin ennen haastatteluja. Ennen haastatteluita tutkija kertoi haastateltaville 

tutkimuksestaan sekä esitteli haastattelun tarkoitukset ja tavoitteet. Haastattelijoita 

pyydettiin vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman todenmukaisesti ja kerrottiin 

ettei vastauksia käytetä muihin tarkoituksiin. Haastattelukysymykset lähetettiin 

etukäteen haastateltaville, jotta he pystyivät miettimään vastauksia jo ennen 

varsinaista haastattelutilannetta. Haastattelut toteutettiin häiriöttömässä tilassa, 

haastateltavien kanssa kahden kesken. Haastattelijoiden luvalla haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin myöhempää analyysia varten. 

Tutkimuksessa käytetyt kiinteistönvälitysyritykset valittiin kahden kriteerin perusteella. 

Ensimmäisenä kriteerinä oli, että yritys toimii pääkaupunkiseudulla. Näin saatiin 

yhtenäinen kuva asuntomarkkinoiden kehityksestä yritysten kannalta. Toisena 

kriteerinä oli yrityksen koon pysyminen keskimäärin samana tarkastelujakson 2008-

2013 välisenä aikana. Tällä tavoin pystyttiin parhaiten arvioimaan onko eroa olla 

pieni- vai suuri kiinteistönvälitysyritys. Näiden kriteerien perusteella valittiin neljä 

kiinteistönvälitysyritystä. Kaksi pientä, yksi keskisuuri ja suuri yritys. Pieniä, alle 5 

henkilöä työllistäviä yrityksiä edustavat Apex Palvelut Oy ja LKV Tuija Hurme Oy. 

Haastateltava Ikä Sukupuoli Kokemus Rooli yrityksessä
A 50 Mies 24 vuotta Välittäjä osakas
B 45 Mies 24 vuotta Välittäjä osakas
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Keskisuuria, 5-20 henkilöä työllistyviä yrityksiä edustaa Espoon Kodit Oy ja tästä 

suurempia yrityksiä edustaa Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy. 

Tutkija itse on laadullisessa tutkimuksessa tärkein luotettavuuden lähde. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta parantavat tutkimusprosessin aikana käytettyjen 

menetelmien ja itse koko prosessin tarkka kuvaaminen. (Eskola & Suoranta 2000, 

208-212) Tärkeimmät luotettavuuden arviointiin ovat tutkimuksen reliabiliteetti ja 

validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Validiteetilla 

mitataan kuinka hyvin tutkimuksessa vastataan siihen, mitä oli tarkoitus tutkia. 

(Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2009, 231–232) 

Tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin voidaan sanoa olevan hyvä. Tutkimus 

voidaan toistaa tarvittaessa. Tutkimuksen aineistot, materiaalit sekä haastattelujen 

runko on huolella esitelty. Tutkija itse hoiti haastattelut ja analysoi materiaalit. Niiden 

pohjalta tutkija muodosti syntyneet tulkinnat. Tutkimuksessa empiiriset materiaalit ja 

haastattelut koetaan vastaavan hyvin sitä mitä tutkittiin. Tämän tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, koska prosessi ja siinä käytetyt menetelmät on 

lukijalle selkeästi kuvattu.  
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5. TUNNUSLUKUANALYYSI 

Yritysten talouden luvuista valittiin neljä lukua tarkempaan analyysiin kuvaamaan 

taantuman vaikutuksia. Nämä talouden luvut ovat asuntojen myyntiajat ja 

liikevoittoprosentti. Liikevoittoprosentin sisällä tarkastellaan myös liikevaihtoa sekä 

liiketoiminnan tulosta. Nämä valittiin koska niiden nähdään pystyvän kuvaamaan 

parhaiden asuntomarkkinoiden kehitystä ja vaikutuksia yrityksiin. Asuntojen 

myyntiajat valittiin tarkasteluun, koska ne heijastavat parhaiten asuntomarkkinoiden 

kehitystä ja sen suuntaa. Erityyppisten asuntojen myyntiaikoja tarkasteltiin erillään 

toisistaan jotta saatiin kuva, millä tavalla eri asuntotyypit ovat vaikuttaneet 

myyntiaikojen yleiseen kehitykseen. Liikevaihto valikoitui, koska välitysliikkeen 

liikevaihto on suorassa suhteessa asuntokaupan määrään, sillä noin 90 prosenttia 

siitä syntyy välitettävien asuntojen palkkioista. Näiden lisäksi liikevoittoprosentti ja 

liiketoiminnan tulos valittiin, koska ne antavat kuvan yritysten kannattavuuden 

kehittymisestä ja kertovat miten taantuma on vaikuttanut kiinteistönvälitysliikkeen 

tulokseen.  

5.1 Asuntojen myyntiajat 

Asuntojen myyntiaika on tunnusluku mittaamaan kiinteistönvälitysliikkeen 

tehokkuutta. Tunnusluku kuvaa yksinkertaisuudessaan sitä kuinka monta päivää 

keskimäärin kestää saada myytävä asunto kaupaksi (Etuovi 2015). Vaikka 

tunnusluku itsessään on varsin yksinkertainen, eivät sen muutokset ole 

yksiselitteisiä. Myyntiaikojen pituuteen vaikuttavat monet tekijät kuten asuntojen 

hinnat, asuntolainojen saatavuus ja korot sekä tietenkin kuluttajien luottamus 

yleiseen talouden tilaan. Asuntojen ”ylimalkainen” -hinnoittelu, hinnan nousut ja 

epävarmuus talouteen pidentävät myyntiaikoja. Toisinpäin ”oikea” –hinnoittelu ja 

luottamus talouteen lyhentävät myyntiaikojen pituutta. (Lahtinen et. al. 2012)  

5.1.1 Kerrostalojen myyntiajat 

Seuraavassa kuviossa 6 on kuvattu kerrostaloasuntojen myyntiaikojen 

kuukausikeskiarvoja vuosien 2008-2013 välisenä aikana. Kuukausikeskiarvot on 

laskettu erikokoisten kerrostaloasuntojen keskiarvona 
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Kuvio 6. Kerrostalojen myyntiajat (Etuovi 2015) 
 

Kuviosta 6 näkyy, että kerrostalojen myyntiajat ovat vaihdelleet taantuman aikana 

hieman alle 60 päivästä aina yli sataan päivään. Vielä ennen taantumaa vuoden 

2007 aikana kerrostaloasuntojen myyntiaikojen keskiarvot pyörivät noin 60 päivässä. 

Talouden ajauduttua taantumaan ja kuluttajien luottamuksen romahdettua (kuvio 5), 

myyntiajat ampaisivat korkeaan nousuun. Verrattuna vuoden 2007 ja 2009 alun 

välisenä aikana, kerrostaloasuntojen myyntiajat kaksinkertaistuivat. Kaiken kokoisten 

kerrostaloasuntojen keskiarvoina laskettuna myyntiajat kasvoivat 49 päivästä aina 99 

päivään asti.  

Alun romahduksen jälkeen kuluttajien luottamus talouteen lähti hiljalleen kasvuun, 

jonka seurauksena myös myyntiajat palautuivat vastaavalle tasolle, jopa alemmalle 

kuin ne olivat ennen taantumaa. Kuitenkin vuoden 2011 aikana kuluttajien luottamus 

talouteen lähti uudelleen laskuun ja onkin ollut sen jälkeen varsin alhaisella tasolla. 

Tämä myös heijastui kerrostaloasuntojen myyntiaikoihin, jotka ovat olleet tämän 

jälkeen korkealla tasolla, hetkellisiä laskuja lukuun ottamatta. Vuoden 2012 

myyntiaikojen laskua saattaa vääristää se, että suuret kiinteistönvälitysyritykset 

siirtyivät hetkellisesti Jokakoti.fi sivustolle markkinoimaan asuntojaan ja poistivat 

myytävät kohteet Etuovesta. Yritykset kuitenkin huomasivat nopeasti, että asiakkaat 
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eivät siirtyneetkään kyseiselle sivustolle etsimään asuntoja ja kontaktien määrä jäi 

varsin alhaiseksi. Tämän huomattua yritykset palasivatkin nopeasti takaisin 

Etuoveen.   

Suurimpia eroja kerrostaloasuntojen myyntiajoissa on pienten ja isojen asuntojen 

välillä. Isommat asunnot kuten kolmiot, neliöt ja sitä suuremmat asunnot ovat 

kasvattaneet myyntiaikojen keskiarvoa. Taantuman aikana pienet asunnot kuten 

yksiöt ja pienet kaksiot ovat menneet varsin nopeastikin kaupaksi, mutta isojen 

asuntojen kohdalla myynti on vaikeaa. (Etuovi 2015) Tämän huomasi myös 

haastatteluissa kun kysyttiin muutoksista asuntojen myyntiajoissa. 

”On, myyntiajat on kasvanut. Toisaalta ne myyntiajat on jakautunut. Ne 

kohteet mistä tulee kauppa niin niissä saattaa olla hyvinkin lyhyet myyntiajat. 

Ne kohteet mitkä on vaikeita myydä, niin niissä ne myyntiajat on sitte niinku 

venähtänyt todella paljon. Mut keskiarvo on kasvanut kyllä” 

Rivitalojen kohdalla kuviota ei tehty erikseen, koska huomattiin että rivitalojen 

myyntiaikojen käyrä seurasi hyvin samantapaisesti kerrostalojen käyrää. Alle neljä 

huoneiset rivitalot seurasivat pienempien kerrostalojen kuten kaksioiden ja 

kolmioiden myyntiaikoja ja yli neljä huoneiset rivitalot olivat lähes identtiset suurten 

kerrostalojen myyntiaikojen kanssa. (Etuovi 2015) 

5.1.2 Omakotitalojen myyntiajat 

Samalla tavoin kuin kerrostaloasuntojen kohdalla, myös omakotitalojen myyntiajat on 

kuvattu kuviossa 7 kuuden vuoden ajalta. Erikokoisten omakotitalojen keskiarvona 

laskettuna. Omakotitaloasuntojen myyntiajat ovat vaihdelleet niukasti alle 90 

päivästä, aina vuoden 2013 alun huonoimpaan hetkeen jolloin omakotitalojen 

myyntiajat repesivät reiluun 150 päivään. Taantuman aikana suurten ja kalliiden 

asuntojen myyminen on ollut erittäin vaikeaa ja tuskallista.  
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Kuvio 7. Omakotitalojen myyntiajat (Etuovi 2015) 
 

Myös omakotitalojen myyntiajat kasvoivat räjähdysmäisesti kun kuluttajien luottamus 

talouteen katosi vuoden 2008 loppupuolella. Myyntiajat venyivät reilulla 40 päivällä 

kohoten 130 päivään. Kriisin alun räjähdysmäisen kasvun jälkeen myyntiajat 

palautuvat hieman, mutta eivät saavuttaneet lähellekään kriisiä edeltävää tasoa. 

Vaikka luottamus talouteen lähti kuluttajilla kasvuun, ei sillä ollut positiivista 

vaikutusta omakotitalojen myyntiaikoihin vaan ne lähtivät uuteen nousuun kesällä 

2009. Omakotitalojen myynti näyttää kuvion perusteella hyvin kausiluontoiselta. Aina 

kesään mennessä, myyntiajat ovat lähteneet laskuun ja kesän jälkeen palanneet taas 

erittäin korkealle tasolle. Kun vuonna 2011 luottamus talouteen lähti uudestaan 

laskuun, alkoivat omakotitalojen myyntiajat taas kohoamaan ja vuonna 2013 

saavutettiinkin siihen mennessä karuin nousu, kun myyntiajat karkasivat 

keskimääräisesti 157 päivään. Vuoden 2013 piikin jälkeen myyntiajat laskivat kesäksi 

taas alle 120 päivään, kunnes ne taas karkasivat. Vuosien 2013 ja 2014 aikana 

omakotitalojen myyntiaikojen kehitys on näyttänyt erittäin heikolta ja joulukuussa 

2014 ne kohosivat ennätyksellisesti aina 188 päivään asti. Omakotitalojen myynnin 

vaikeus taantuman aikaan tuli selvästi esille myös haastatteluiden aikana. 

Suurimpina ongelmina nähtiin asuntojen suuri koko sekä sitä myötä kalliit hinnat.  
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“Isot perheasunnot… kaikkein suurimmat on isoa remonttia kaipaava 

omakotitalo. Ja sellane tyypillinen asunto et mihin lapsiperhe vaihtaa jostain 

rivitalo neljä huonetta keittiöstä, se seuraava omakotitalovaihe niin niiden 

kaupankäynti on käytännössä pudonnut kokonaan.” 

“Varsinkin isoissa kalleimmissa asunnoissa, niin siellä kaupankäynti on 

selkeesti hiljasempaan. Ihmiset miettii asunnon ostamista pitempään jolloinka 

myöskin myyntiajat ovat pidentyneet… Ja monesti heillä on myöskin kallista 

myytävää jolloinka kun ei oma mee kaupaks niin myöskin se ostaminen on 

vaikeempaa.” 

Kuten kerrostalojen myös omakotitalojen koko on vaikuttanut asunnon 

myyntiaikoihin. Kun verrataan alle neljä huoneista ja neljä huoneista tai yli olevien 

omakotitalojen myyntiaikoja, on taantuman alun aikana suurempien asuntojen 

myyntiajat olleet 10-20 päivää pitempiä. Vuoden 2012 jälkeen ei juurikaan ole ollut 

eroja suurempien ja pienempien omakotitalojen myyntiaikojen välillä. (Etuovi 2015) 

5.2 Liikevoittoprosentti 

Kannattavuudella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että yrityksen liiketoiminnasta 

saadut tulot eli liikevaihto on suurempi kuin samalle ajanjaksolle kohdistuvat menot, 

mikäli tulot ovat suuremmat kuin liiketoiminnan menot yritys tekee voittoa (Kallunki & 

Kytönen 2007, 74). Kannattavuudesta käytetty tavanomaisin voittoprosentti on 

liikevoittoprosentti. Siinä yrityksen liikevoitto jaetaan liikevaihdolla (Leppiniemi & 

Kykkänen 2009, 163). Liikevoitolla tarkoitetaan kuinka paljon yrityksen varsinaisen 

liiketoiminnan tuloista jää voitoksi ennen rahoituseriä ja veroja kun siitä on 

vähennetty toiminnan operatiiviset kulut (Yritystutkimus 2011, 61). Kansainvälisesti 

liikevoittoprosentista käytetään termiä Operating Profit Margin. Tämä tunnusluku 

onkin yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnan taloudellisista mittareista. (Kallunki, 

Lantto & Sahlström 2008, 126) 

Liikevoittoprosentti kertoo millä tavoin yritys pyrkii tuloksen tekemiseen. Pyritäänkö 

voittoa tekemään vähäisellä mutta korkeakatteisella myyntimäärällä vai onko 

tarkoitus pyrkiä myymään suuria määriä pienemmällä katteella. Luku soveltuu 

erinomaisesti yksittäisen yrityksen, että samalla toimialalla toimivien yritysten 

vertailuun. (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 163) 
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Taulukko 2. Liikevoittoprosentti (Suomen Asiakastieto Oy 2014) 
 

 

 
Taulukosta 2 näkee kiinteistönvälitysyritysten liikevoittoprosentin kehityksen vuosina 

2008-2013.  Kuten luvuista huomaa, yritysten liikevoittoprosentti on heitellyt 

huonoista luvuista hyviin. Huonoimmat vuodet ovat olleet 2008 ja 2014 ja 

parhaimmat löytyneet siitä välistä.   

 

Taulukko 3. Liikevaihto (Suomen Asiakastieto Oy 2014) 

 

 

 

Taulukko 4. Liikevaihdon muutos (Suomen Asiakastieto Oy 2014) 

 

 

 

Taulukko 5. Liiketulos (Suomen Asiakastieto Oy 2014) 

 

 

 

 

Kun lähdetään tarkastelemaan vuoden 2008 lukua, syyt löytyvät liikevaihdon 

tippumisesta keskimäärin reilulla kymmenellä prosentilla (taulukot 3 ja 4) edellisestä 

vuodesta sekä kauttaaltaan heikot tulokset (taulukko 5). Vuoden 2008 varsin 

heikkoihin tuloksiin on selvästi vaikuttanut maailmanlaajuisen finanssikriisin 

puhkeaminen ja Suomen ajautuminen taantumaan. Kuluttajien luottamus talouteen 

romahti täysin ja tämän takia suuria hankintoja lykättiin myöhemmälle ajankohdalle. 

Liikevoitto % 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apex Palvelut Oy -4,4 % 8,8 % 5,4 % 8,0 % 14,1 % -4,4 %
LKV Tuija Hurme Oy 1,4 % 24,4 % 28,2 % 25,3 % 14,5 % 1,9 %
Espoon Kodit Oy 0,3 % 11,3 % 9,0 % 3,8 % 0,8 % -0,5 %
OP-Kiinteistökeskus Oy -16,4 % 19,5 % 18,3 % 13,0 % -0,7 % -14,2 %

Liikevaihdon muutos % 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apex Palvelut Oy -16,1 % 33,7 % 57,0 % 15,0 % 1,7 % -53,8 %
LKV Tuija Hurme Oy -5,8 % 56,1 % -1,8 % 13,2 % 8,7 % -25,5 %
Espoon Kodit Oy -12,2 % 16,6 % -9,6 % -8,9 % 24,2 % -19,6 %
OP-Kiinteistökeskus Oy -16,3 % 21,9 % 3,5 % -0,7 % 2,5 % -23,6 %

Liikevaihto (1000 EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apex Palvelut Oy 172 230 361 415 422 195
LKV Tuija Hurme Oy 212 331 325 368 400 298
Espoon Kodit Oy 1 659 1 935 1 749 1 593 1 978 1 591
OP-Kiinteistökeskus Oy 6 464 7 881 8 153 8 094 8 300 6 339

Liiketulos (1000 EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apex Palvelut Oy -8 21 20 34 61 -9
LKV Tuija Hurme Oy 3 81 92 95 59 6
Espoon Kodit Oy 5,6 220,0 158,0 60,0 16,0 -8,0
OP-Kiinteistökeskus Oy -1 077,5 1 573 1 507 1 056 -55 -924
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Voidaan sanoa liikevoittoprosentin seuranneen talouden yleistä laskua vuonna 2008. 

Vuoden 2009 luvut ovatkin mielenkiintoisia, koska yleinen talouden tila jatkoi 

laskuaan ja bruttokansantuote tippui jopa 8,3 prosenttia. Silti 

kiinteistönvälitysyritysten liikevoittoprosentit kasvoivat ja osa yltikin varsin hyviin 

lukemiin. Keskimäärin luvut kasvoivat reilu kymmenen prosenttia. Lukuja vauhdittivat 

korkotason aleneminen 5,5 prosentista aina kahteen prosenttiin, asuntojen hintojen 

lasku sekä kuluttajien luottamuksen pienimuotoinen kohentuminen. Näiden myötä 

yritykset onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulokset moninkertaistuivat 

verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu jatkui edelleen vuonna 2010. Kohentunut 

taloustilanne, kuluttajien luottamuksen palautuminen kriisiä edeltäneelle tasolle ja 

alhainen korkotaso siivittivät hyviä lukuja. Myös seuraavana vuonna 

kiinteistövälitysalalla nautittiin positiivisista luvuista, kun patoutunut kysyntä lähti 

purkautumaan. Kysyntä jakautui ja kysynnän kasvu vaikutti erityisesti pienten 

yritysten liikevaihdon nousuun. Pienten yritysten liikevaihdot kasvoivat melkein 15 

prosenttia, kun keskisuurten ja isojen yritysten liikevaihdot olivat laskussa 

Loppuvuodesta 2011 talouden näkymät muuttuivat synkiksi ja talous kääntyikin 

laskuun vuonna 2012. Tämä näkyi myös keskisuurten ja suurten yritysten luvuissa, 

kun ne hädin tuskin yltivät positiiviseen liikevoittoprosenttiin. OP-Kiinteistökeskus 

painui jopa miinusmerkkiseen tulokseen. Talouden laskusta huolimatta pienet 

yritykset pystyivät tekemään hyvää tulosta ja niiden liikevoittoprosentit olivat plussalla 

melkein 15 prosenttia. Pienet yritykset ovat nopeampia liikkeissään kuin suuremmat 

yritykset ja tästä syystä ne pystyivätkin mahdollisesti adaptoitumaan nopeammin 

heikentyneeseen taloustilanteeseen ja tekemään vaadittavia toimia, kuten 

kilpailemaan välityspalkkiolla. Kun talouden lasku jatkui vuonna 2013, kääntyivät 

myös yritysten liikevoittoprosentit voimakkaasti laskuun. Lukujen laskuun vaikutti 

liikevaihdon erittäin voimakas putoaminen kaikilla yrityksillä. Valituista yrityksistä LKV 

Tuija Hurme Oy oli ainut positiivisen tuloksen tehnyt yritys kyseisenä vuonna. 

Huonon taloustilanteen lisäksi, laskua voimisti kuluttajien luottamuksen 

heikentyminen sekä kiristyneet luotonantoehdot. Vaikka korot ovat olleet erittäin 

alhaalla, ei lainoja ole ollut helppo saada, koska pankit vaativat asiakkailta yhä 

parempaa maksukykyä ja parempia vakuuksia. 
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6. VAIKUTUKSET YRITYSTEN TULOKSIIN 

Kun tarkastellaan empiirisiä tutkimustuloksia on selvää, että finanssikriisin jälkeen 

puhjennut taantuma on vaikuttanut myös kiinteistönvälitysyritysten tuloksiin. Voidaan 

kuitenkin todeta vaikutusten tulleen jälkijunassa ja alkaneen oikeastaan vasta vuonna 

2013. Tästä kertoo, että kiinteistönvälitysalalla parhaimpia vuosia ovat olleet 2010, 

2011 ja 2012. On selvää, että taantuma vaikutti vuoden 2008 lukuihin negatiivisesti ja 

painoi tulokset alas, mutta yritykset toipuivat tästä erittäin nopeasti. Jo heti 

seuraavana vuonna nähtiin positiivista kasvua kaikkien tarkasteltavien yritysten 

osalta. Suurimmat vaikuttajat lukuihin ovat olleet kuluttajien luottamus talouteen, 

korkotaso ja asuntolainan saanti. Kuluttajien luottamus nähtiin sekä positiivisessa 

että negatiivisessa mielessä. Kun luottamus on korkealla, kuluttajat ostavat asuntoja 

ja yritysten kannattavuus paranee. Luottamuksen katoaminen taas hidastaa 

asuntokauppaa. Korkotasolla on suuri merkitys myös kiinteistönvälitysyritysten 

kannalta. Alhainen korkotaso vauhdittaa asuntolainojen ottamista, mutta ei aina. 

Esimerkiksi viime aikoina pankkien kiristynyt lainanantopolitiikka on vaikuttanut 

negatiivisesti asuntokauppaan ja se tuli vahvasti esille myös alan ammattilaisten 

haastatteluista.  

Seuraavaksi esitellään haastattelujen keskeisimmät huomiot. Tulokset esitetään 

haastattelurungon (LIITE 1) mukaisesti. Ensiksi tarkastellaan taantuman vaikutuksia 

kokonaisuudessaan kiinteistönvälitysalaan, sitten siirrytään yritysten toiminnan 

muutoksiin ja viimeisenä tarkastellaan kuluttajien käyttäytymisen muutoksia 

asuntokaupan kannalta. Haastatteluista otetut suorat lainaukset erotetaan muusta 

tekstistä sisennyksillä ja kursivoinnilla. 

6.1 Vaikutukset kiinteistönvälitysalaan 

Kuten jo aikaisemmin kävi ilmi, taantuma on vaikuttanut kiinteistönvälitysalaan. 

Vaikutukset kuitenkin näkyivät hieman viiveellä, vasta alun romahtamisen ja 

uudelleen nousun jälkeen. Tämä kävi ilmi myös haastatteluissa, kun haastateltavilta 

kysyttiin talouden vaikeiden aikojen vaikutusta asuntomarkkinoihin ja itse alaan. 

”On, et ne on seurannu taantumaa mut viiveellä. Aluks tavallaan näky että 

ihmisillä oli se luottamus talouteen hyvä, mutta puolivuotta sen jälkeen niin sit 

lähti seuraamaan perässä” 
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Vuoden 2008 vaikeuksista selviydyttyä, kiinteistönvälitysala lähti nousuun. Yritysten 

toiminta kasvoi ja kannattavuus parani. Kasvu kuitenkin jakautui eri vuosina eri 

kokoisten yritysten välille. Esimerkiksi vuonna 2011 kasvun vetureina olivat pienet 

kiinteistönvälitysliikkeet. Vuonna 2013 kasvun suunta kääntyi ja viimeaikoina 

kiinteistönvälitysalalla on ollut erittäin vaikeaa. Suurimpana ongelmana myynnin 

takkuamiseen nähdään tällä hetkellä pankkien kiristynyt luotonantopolitiikka.  

”Eniten pankki ja luotonantopolitiikka, et halua vaihtaa asuntoa tai tehä 

asuntokauppaa olisi enemmän ku mitä.. Sanotaan sitte on sen jälkeen ku 

tulee pankista ulos ku on käyny neuvotteluita. Pankit on kiristäny ihan 

selkeesti, vaatii parempaa maksukykyä, vaatii parempia vakuuksia” 

“Ostajien lainansaannin vaikeentuminen, eli oma asunto pitää olla myyty jotta 

tota ees pystyy saamaan pankista lainan eli se pidentää sitten myyntiaikoja..” 

Vaikeat ajat ovat kasvattaneet asuntojen myyntiaikoja räjähdysmäisesti, joka on 

vaikuttanut selvästi yritysten liikevaihtoon viime vuosien aikana. Tämän lisäksi 

myynnin takkuamisella nähdään olevan yrityksille kuluja nostavia vaikutuksia.  

“..liikevaihto on pienentyny ja sitten kun kohteiden myyntiajat kasvaa niin se 

lisää niinku yhen kohteen kuluja jonkun verran ja tietenkin sitte se, sanotaan 

hylsyjen määrä eli myymättömien kohteiden määrä vähän nousee joten niistä 

aiheutuneet kulut kasvaa vähän myös. Eli ihan selkeesti vaikuttaa.” 

Kaikilla alan yrityksillä ei ole käynyt niin onnekkaasti kuin tarkasteltavilla yrityksillä, 

että ovat pystyneet pitämään toimintaansa kannattavana ja jatkamaan sitä läpi 

vaikeiden aikojen. Tämän huomasi myös tarkasteltavien yritysten valinnan 

vaikeutena kun kriteerinä oli toiminnan jatkuminen läpi taantuman.  

“Paljon yrityksiä on tippunu pois elikkä on joko lopettanu toimintansa 

kannattavuuden takii tai ihan jopa mennyt konkurssiin. Ja liikevaihto on 

laskenu, ihmisiä, kiinteistönvälittäjiä on vähemmän ja tottakai kun sitten myös 

liikevaihto ku laskee niin kannattuus pienentyy” 
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6.2 Vaikutukset yritysten toimintaan 

Myynnin ongelmien vaikutuksena, yritysten kauppamäärät ovat pienentyneet ja 

kannattavuus laskenut. Yritykset ovat joutuneet irtisanomaan työntekijöitä ja 

säästämään muista kuluista, selviytyäkseen talouden vaikeiden aikojen läpi. 

Haastateltavat kertoivat toiminnan muuttuneen paljon varovaisemmaksi. 

“Selkeesti varovaisemmaks eli mitään investointeja tai mitään riskiliikkeita ei 

niinku tällä hetkellä tehä, että pudottaa kuluja.” 

“..koska kun myynti on pienempää niin on pakko säästää jossain eli 

pienennetään kuluja ja ollaan varovaisii uuden luomisessa elikkä tota strategia 

on muuttunu varovaisemmaks.” 

Kuten aikaisemmin kävi ilmi, moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa 

taantuman aikana. Tämä on osittain kiristänyt kilpailua, koska jokainen myytäväksi 

saatava kohde on yrityksen toiminnan kannalta elintärkeä. Kilpailun kiristyminen on 

myös jonkin verran vaikuttanut yritysten perimiin välityspalkkioihin.  

“Nyt taistellaan enemmän kohteista jolloinka kilpailu kiristyy niin sitä kautta 

myös välityspalkkiot on jonkin verran pienentyneet ja sen näkee esimerkiksi 

pankkipohjaisissa niin on selkeesti, siel on tultu isommista palkkiosta 

pienempiin jolloinka palkkiosta enemmän väännetään.” 

Isoissa kaupoissa suurista välityspalkkioista on jouduttu hieman kiristämään. 

Haastatteluissa kuitenkin vastattiin, että suurimmat ongelmat eivät ole 

välityspalkkioiden suuruudessa vaan myynnin vaikeudessa. Asiakkaat ovat jopa 

valmiita maksamaan hieman parempia palkkioita, jos vain asunto saadaan myytyä. 

“..et melkeen sanotaan nyt asiakkailla ei ole se ensisijainen ongelmat ne 

viimeset sataset siitä välityspalkkiosta vaan se että se asunto saadaan 

myytyä..” 

6.3 Muutokset kuluttajissa 

Taantuman aikana kuluttajien käyttäytymistä heijastaa taloudellinen epävarmuus. 

Epävarmuus kumpuaa epävarmoista tulevaisuuden näkymistä. Epävarmoina aikoina 

suuria hankintoja mietitään tarkemmin ja saatetaan jopa lykätä myöhemmälle 

ajankohdalle. (Strutton & Lewis 2012) Vuonna 2008 suurimmat vaikutukset 
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asuntokaupan heikentymisessä aiheutti kuluttajien luottamuksen romahtaminen. Nyt 

vuodesta 2013 ja siitä eteenpäin, kuluttajien epävarmuus yhdessä vaikeutuneen 

lainansaannin kanssa vetävät kiinteistönvälitysyritysten toimintaan alaspäin. 

“Päätöksenteko on paljon vaikeempaa kun ennen ja tota epävarmuus 

tulevaisuudesta, työpaikoista ja kaikista siihen liittyvistä sitten, perheen 

taloudesta niin vaikuttaa.” 

“Tosissaan se epävarmuus tulevaisuudesta, onko työtä, eikö oo työtä. Mikä on 

hintojen kehitys nyt kun on näyttäny et hinnat tulee jonkun verran alaspäin, 

myyntiajat on pidentyneet. Kannattaako nyt ostaa vai kannattaako odottaa ja 

ostaa vasta myöhemmin.”  

Kuluttajat näkevät omalla kohdallaan selvästi uhkana, että vanha asunto ei mene 

kaupaksi tai siitä ei saada tarvittavaa hintaa. Huonompaan hintaan tyytyminen 

vaikeuttaa uuden asunnon hankintaa tulevaisuudessa. Epävarmuutta on myös 

lisännyt pankkien kiristyneet luotonantoehdot (Lahtinen et. al. 2014). Vaikka korot 

ovat tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla, pankit vaativat asiakkailta korkeaa 

maksukykyä. Pankit edellyttävät maksukyvyn olevan niin hyvä, että se kestäisi koron 

nousun jopa kuuteen prosenttiin. Vaikeutunut lainansaanti on myös monessa 

tilanteessa yllättänyt kuluttajat, kun ovat hakeneet lainalupauksen, mutta aktivoituvat 

vasta myöhemmin asunnon ostoon.  

“On ihan selkeesti ja sanotaan aika usein se näkyy siinä vaiheessa kun on 

vanha lainalupaus sanotaan niinku vaikka vuoden vanha / puoltoista vuotta 

vanha. Asunnon ostaja aktivoituu silloin, menee.. Löytää asunnon, tekee 

tarjouksen, menee uudestaan pankkiin ja sitten ei enää saakkaan rahoitusta 

lainkaan samoilla ehdoilla kuin ennen” 

6.4 Tulevaisuus 

Kiinteistönvälittäjät kuitenkin uskovat, että pahin on jo koettu. Tunnelin päässä 

näyttää jo valoisammalta, kun kevätkin on tuloillaan.  

“Emmä usko et se tästä huononee, et pahin vaihe oli se sanotaan kun nää 

suhdanteet muuttu. ..Nyt tällä hetkellä pelisäännöt on selvät kaikille, elikkä nyt 

liikuu ne ihmiset jotka taas pystyy tekemään asuntokauppaa vaikka niitä on 
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vähemmän ja toisaalta kilpailijat vähenee hiljalleen kokoajan, et tääl on 

vähemmän välittäjiä jakamassa tota kauppamäärää..” 

“Tällä hetkellä, kevät tulossa, tunnelin päässä näkyy vähän valoo. Ihmiset on 

jonkin verran jo, uskovat tulevaisuuteen ja se näkyy myöskin 

päätöksenteossa, ei vielä huokasta mutta aavistus, parempaa näyttää” 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset kappaleessa kootaan ensin tutkimuksen 

keskeinen sisältö. Yhteenvedon jälkeen esitetään tutkimuksen tulosten pohjalta 

muodostuneet johtopäätökset, jossa vastataan tutkimusongelmiin sekä mietitään 

tutkimukselle olennaisia jatkotutkimustarpeita. 

7.1 Yhteenveto 

Alkunsa vuonna 2007 Yhdysvaltojen asuntokuplan puhkeamisesta saanut 

maailmanlaajuinen finanssikriisi painoi maailman taloudet taantumaan. Myös 

Suomen taloudelle koitti vaikeat ajat ja vuonna 2009 bruttokansantuote laskikin jopa 

reilu kahdeksan prosenttia. Juuri kun finanssikriisistä oltiin selvitty, alkoi Euroopan 

maita riepotella euroalueen velkakriisi, kääntäen alkaneen talouden kasvun jälleen 

laskusuuntaan.  

Suomessa työllisyystilanne heikentyi ja työttömyysprosentti lähti kasvuun. Taantuma 

alkoi vaikuttamaan kuluttajiin, kun epävarmuus tulevaisuudesta ja omasta taloudesta 

lähti kasvuun. Talouden vaikeina aikoina kuluttajat usein lykkäävät kalliiden ja 

pitkäaikaisten hankintojen tekemistä tai niistä jopa luovutaan kokonaan.  

Taloustilanteen muutokset heijastuvat asuntomarkkinoille erityisesti kuluttajien 

luottamuksen, tulokehityksen ja korkomuutosten kautta. Nämä ovat tärkeimmät 

taustamuuttujat tarkasteltaessa asuntomarkkinoiden kehitystä. Psykologiset tekijät 

vaikuttavat enemmän kuin perinteiset makromuuttujat talouden kehityksen ollessa 

epävarmaa. Erityisesti taantuman aikana näihin taustamuuttujiin liittyvä epätietoisuus 

on vaikuttanut asuntomarkkinoiden kehitykseen.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että talouden taantuma on aiheuttanut 

kiinteistönvälitysyrityksille ahdingon ja ne ovatkin joutuneet painiskelemaan oman 

kannattavuutensa kanssa. Nämä ovat kuitenkin tapahtuneet viiveellä ja alkanut 

pääosin vasta vuonna 2013. Tuloksista havaittiin kahden muuttujan nousseen 

merkittävämpiin rooleihin, mitkä vaikuttivat positiivisesti että negatiivisesti 

asuntomarkkinoiden kehitykseen. Nämä olivat kuluttajien luottamus talouteen sekä 

pankki- ja luotonantopolitiikka. Vuonna 2008 yritysten tulokset heikkenivät kuluttajien 
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luottamuksen romahdettua ja vuodesta 2013 eteenpäin luotonsaannin vaikeus 

yhdessä kuluttajien heikon luottamuksen kanssa ovat heikentäneet kannattavuutta.  

7.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa tavoitteena oli löytää vastaus siihen miten talouden taantuma on 

vaikuttanut kiinteistönvälitysliikkeen tulokseen. Tätä lähdettiin tutkimaan 

asuntomarkkinoiden muutosten kautta. Haluttiin erityisesti tietoa mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet eniten asuntomarkkinoihin taantuman aikana ja tämän lisäksi 

analysoitiin onko eroa olla suuri vai pieni toimija asuntomarkkinoilla.  

Alkanut talouden taantuma on vaikuttanut yritysten tuloksiin eri toimialoilla ja niin 

myös kiinteistönvälitysalalla. Kun suhdanteet muuttuivat 2008, lähti 

kiinteistönvälitysyritysten liikevaihdot ja tulokset laskuun. Laskua kesti vain vähän ja 

jo seuraavana vuonna luvut lähtivät voimakkaaseen nousuun. Hyvistä luvuista 

nautittiin myös seuraavat kolme vuotta, kun kiinteistönvälitysala ylti 2000-luvun 

parhaimpiin myyntimäärin vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hyvin vuosien jälkeen kasvu 

taittui ja kiinteistönvälitysala kohtasi vaikeudet jälleen vuonna 2013. Myyntimäärät 

laskivat voimakkaasti ja yritysten kannattavuus alkoi heikentyä. Laskua on jatkunut 

aina vuoteen 2015 saakka. Nyt kuitenkin näkyy jo valoa tunnelin päässä ja 

kiinteistönvälittäjät uskovatkin, että pahin on jo koettu.  

Keskeisimmät tekijät jotka ovat vaikuttaneet kiinteistönvälitysalaan, ovat olleet 

kuluttajien luottamus omaan ja yleiseen talouteen sekä pankki- ja 

luotonantopolitiikka.  Vuoden 2008 romahduksen taustalla oli voimakkaasti kuluttajien 

luottamuksen romahtaminen. Kuluttajat pelkäsivät työpaikkojensa puolesta ja 

lykkäsivät suuria hankintoja, kuten asunnon ostamista myöhemmäksi. Nopea 

toipumista siivitti kuluttajien luottamuksen palautuminen ja korkojen lasku 

ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Korkotason pysyminen alhaalla ja kuluttajien 

palautunut luottamus vaikuttivat selvästi kiinteistönvälitysalan hyviin myyntimääriin 

parhaimpien vuosien aikana. Luottamuksen alettua rakoilla vuoden 2011 puolesta 

välistä eteenpäin, alkoi ensimmäiset merkit laskusta näkyä suurten ja keskisuurten 

yritysten liikevaihtojen laskulla. Alalla myyntimäärät olivat vielä hyviä ja kasvua 

johdattikin pienten kiinteistönvälitysyritysten hyvät tulokset. Suurimmat ongelmien 

aiheuttajat vuonna 2013 olivat kuluttajien luottamuksen jatkuva lasku ja kiristynyt 

pankkien luotonanto. Vaikka korot ovat olleet edelleen ennätyksellisen alhaalla, 
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lainansaanti on vaikeutunut huomattavasti. Asuntolaina-asiakkailta vaaditaan tänä 

päivänä parempia vakuuksia ja alati parempaa maksukykyä. Vaikka korot ovat 

alhaalla ja maksettavaa on vähemmän, pankit edellyttävät maksukyvyn kestävyyttä 

mikäli korot nousisikin huomattavasti. 

Vaikka liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys taantuman aikana ovat olleet saman 

suuntaisia eri kokoisilla yrityksillä, on pieniä eroja näkynyt selvästi. Pienet ovat 

pystyneet edukseen kasvattamaan omaa toimintaansa. Kun lasketaan tarkasteltavien 

yritysten liikevaihdon muutoksia yhteen vuosien 2008-2013 välisenä aikana, pienet 

yritykset ovat kasvattaneet liikevaihtoaan nettona noin 40 prosenttia. Samalla 

aikavälillä suurten ja keskisuurten liikevaihdot ovat laskeneet kymmenen prosenttia. 

Suurimmat erot muodostuivat vuonna 2009 ja 2011. Vuonna 2009 pienten yritysten 

liikevaihdot kasvoivat lähes tuplasti verrattuna suurempiin yrityksiin. Vuonna 2011 

suurempien yritysten liikevaihdot laskivat, mutta pienet yltivät reilun kymmenen 

prosentin kasvuun. Kun sama laskutoimitus tehdään liikevoittoprosenteille, ovat 

pienet yltäneet parempiin tuloksiin tarkastelujakson aikana. Voidaan siis todeta, että 

pienet yritykset ovat selvinneet taantumasta kaikin puolin paremmin kuin suuremmat 

yritykset.  

Pienet kiinteistönvälitysyritykset ovat pärjänneet taantumassa paremmin kuin 

suuremmat yritykset, koska ne ovat nopeampia reagoimaan markkinoiden 

muutoksiin. Pienissä yrityksissä pystytään tekemään päätöksiä suuristakin 

muutoksista nopeasti, matalan hierarkian ansiosta. Talouden taantuman ja sitä 

myötä kiristyneen kilpailutilanteen johdosta kuluja on jouduttu pienentämään ja 

välitettävistä asunnoista kilpaillaan kovemmin. Tämä on aiheuttanut pientä painetta 

myös välityspalkkioihin. Pienissä yrityksissä tämänlaisiin muutoksiin pystytään 

reagoimaan nopeammin kuin suurissa yrityksissä. Kuluja pystytään nopeasti 

pienentämään ja välityspalkkioilla on helpompi lähteä kilpailemaan, kun taustalla ei 

ole suuria kulueriä, kuten isoja vuokra- ja mainoskuluja.   

Jatkotutkimustarpeina voitaisiin nähdä esimerkiksi miten taantuma on vaikuttanut 

kuluttajien luottamukseen kiinteistönvälitysalaa kohtaan. Käytetäänkö palveluita 

samalla tavalla kuin aikaisemmin vai onko taantuma laskenut tai nostanut 

kiinnostusta hyödyntää kiinteistönvälittäjää asunnon myynnissä. Toinen mahdollinen 

jatkotutkimustarve voisi olla tutkia luotonantopolitiikan ja korkojen vaihtelun 

vaikutusta erikokoisten asuntojen myyntiin. 
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

 

1. Onko asuntomarkkinoilla huomannut muutoksia talouden taantuman aikoina? 

2. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eniten asuntomarkkinoihin? 

3. Millaisia vaikutuksia talouden vaikeilla ajoilla on ollut kiinteistönvälitysalalle? 

4. Onko talouden vaikeat ajat muuttaneet yrityksen toiminta strategiaa merkittävästi? 

5. Miten taantuma on vaikuttanyt yrityksen/yksikön tuloksenteko kykyyyn? 

6. Onko välityspalkkioihin joutunut tekemään muutoksia talouden huonoina aikoina? 

7. Onko asuntojen myyntiajoissa huomannut selkeitä muutoksia? 

7.1 . Jos on, missä asuntotyypeissä muutokset ovat olleet suurimpia? 

8. Onko kuluttajissa huomannut enemmän epävarmuutta nyt kuin talouden 

parempina aikoina? 

9. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten kuluttajien päätöksiin olla vaihtamatta asuntoaan? 

10. Onko asuntonäytöillä huomannut ihmisten puhuvan vaikeutuneesta lainan 

saannista? 

11. Miltä tulevaisuus näyttää kiinteistönvälitysalalla? 


