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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia koronapandemian vaikutusta kotitalouk-

sien luotonottoon pandemian ensimmäisen vuoden aikana. Tutkimuksella pyritään selvittä-

mään todettujen koronatapausten ja sairaalassa olevien koronapotilaiden määrän vaikutusta 

Euroalueen maiden kotitalouksien asuntolainojen ja kulutusluottojen määrään. Muuttujien 

välisen riippuvuuden analysointi toteutetaan neljällä regressiomallilla: kahdella usean muut-

tujan regressiolla pienimmän neliösumman menetelmällä, kiinteiden vaikutusten mallilla ja 

satunnaisten vaikutusten mallilla. Tavoitteena on, että mallit selittävät mahdollisimman suu-

ren osan asuntolainojen ja kulutusluottojen määrän vaihtelusta. Mallien selitysvoimaa on li-

sätty sisällyttämällä siihen muuttujia, jotka kuvaavat maan talouden ja kotitalouksien tilaa. 

Aineisto koostuu Euroalueen 19 maan datasta 49 viikon ajalta. 

 

Tilastollisten testien perusteella selvisi, että sopivin menetelmä asuntolainojen ja kulutusluot-

tojen mallien estimointiin on kiinteiden vaikutusten menetelmä. Mallin tulosten mukaan 

asuntolainojen ja koronatartuntojen välillä on tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaa-

tio. Sairaalassa olevien määrän ja asuntolainojen välinen korrelaatio on negatiivinen mutta se 

ei ole tilastollistesti merkitsevä. Kulutusluottojen ja koronatartuntojen sekä koronapotilaiden 

välinen korrelaatio on negatiivinen, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
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This bachelor’s thesis goal is to examine the impact of COVID-19 pandemic on household 

mortgages and consumer loans during the first year of the pandemic. The study aims to find 

whether the amount of household loans in Euro area countries are dependent on the number 

of COVID-19 infections and hospitalized COVID-19 patients. Correlation between these varia-

bles is estimated by four regression models: two versions ordinary least squares regression, 

fixed effects regression and random effects regression. The aim is to create a model that ex-

plains high proportion of the variance of the amount of household mortgages and consumer 

loans. Multiple control variables which explain the state of country’s economy and the state 

of country’s households were included in the model to achieve this goal. The data consists of 

information on 19 Euro area countries during 49-week period. 

 

The most suitable estimation method was chosen according to statistical tests. As a result, the 

fixed effect regression was chosen. According to fixed effect regression there is a statistically 

significant positive correlation between mortgages and COVID-19 infections. The correlation 

between consumer loans and infections as well as hospitalized patients is negative but statis-

tically insignificant. 
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1. Johdanto  

Luotonottaminen on tänä päivänä halvempaa, helpompaa ja hyväksytympää kuin koskaan 

aiemmin. Markkinakorkojen laskeminen lähelle nollaa ja jopa negatiiviseksi on lisännyt 

asunto- ja kulutusluotojen vetovoimaisuutta. Lisääntynyt kilpailu asiakkaista rahoitusmarkki-

noilla on myös alentanut luottojen hintoja ja vaadittujen lainan vakuuksien määriä. Yhä use-

ampi kuluttuja kokeekin luoton ansiotulojen jatkeena, jonka avulla taloudellisten tilanteiden 

vaihtelua voidaan tasata. Luottoa ei nähdä enää pelkästään velkana vaan myös mahdollisuu-

tena vaurastumiseen. Luoton avulla voidaan hankkia asunto, sijoittaa, opiskella tai investoida 

johonkin muuhun, josta voidaan saada taloudellista hyötyä. Taloudellisen hyödyn tavoittelun 

lisäksi kulutusluotoilla voidaan hankkia kulutushyödykkeitä, kuten autoja tai kodinelektroniik-

kaa. Finanssipalveluiden digitalisoituminen on tehnyt luotonotosta helpompaa ja nopeampaa.  

(Makkonen 2016, 35–37) 

 

Pysyvän tulotason hypoteesin mukaan kotitalouksien lainanotto nousee tulotason noustessa, 

esimerkiksi palkankorotuksen ansiosta. Lainanotto kasvaa myös työttömäksi joutuneella työl-

lisyysnäkymien parantuessa. Mikäli kotitalouden tulojen odotetaan laskevan tulevaisuudessa, 

lainaa otetaan vähemmän ja säästämisaste kasvaa. Näin ollen lainanotolla voidaan tasata ku-

lutusta kotitalouden elinkaaren aikana. Kotitalouden tulot jakautuvat tyypillisesti niin, että 

uran alussa sekä lopussa tienataan vähemmän ja keskivaiheilla tienataan eniten. Mallin perus-

teella lainanotto on suurinta nuorilla kotitalouksilla ja säästöaste kasvaa myöhemmällä keski-

iällä. Pysyvän tulotason hypoteesin mukaan epävarmuus lisää säästämistä ja vähentää lainan-

ottoa. Toisaalta kotitalouden kulutuksen vähentyessä, lainanoton mahdollistamasta kulutuk-

sen lisäyksestä koetaan saavan suurempi hyöty kuin tilanteessa, jossa kulutus on suurta. (Ber-

tola & al. 2006, 5–7) Henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat kotitalouksien kokemaan epä-

varmuuteen. Epävarmuutta lisäävät esimerkiksi matala koulutustaso, vähäinen säästöjen 

määrä, yrittäjyys, ikääntyminen ja tulonsiirtojen määrän vähentyminen. (Mäki-Fränti 2016) 

Kotitalouksista itsestään riippumattomia makrotaloudellisia epävarmuustekijöitä ovat työttö-

myys, arvaamaton inflaatio ja epävakaus osakemarkkinoilla. (Ben-David et al. 2018) 

 



2 

 

Asunto- ja kulutusluottoja myöntäville toimijoille on tärkeää ymmärtää kotitalouksien käyt-

täytymistä lainamarkkinoilla pandemian keskellä, jotta uusia lainoja voidaan myöntää turval-

lisesti ja takaisinmaksukykyä arvioidaan realistisesti. Luottolaitosten on myös osattava varata 

oikea määrä resursseja, kuten työvoimaa, mikäli luottohakemusten määrä lisääntyy pande-

mian seurauksena. Pandemian keskellä kotitalouksien talous voi kokea äkillisiä muutoksia, 

jonka seurauksena lainan tarve voi yllättää. Luottolaitosten luottohakemusten käsittelyaiko-

jen venyminen voi aiheuttaa kotitalouksille maksuvaikeuksia, jotka olisi mahdollista välttää 

nopealla luoton saamisella.  (Flight 2004, 2) Etenkin kriisien keskellä luottoriskien, kuten lai-

nantakaisin maksukyvyn ja luottotappioiden todennäköisyyden muutoksien ennustamisen 

tärkeys korostuu uusia luottosopimuksia tehdessä. Vuoden 2019 lopulla alkanut ja maalis-

kuussa 2020 pandemiaksi julistettu koronaviruspandemia on saanut aikaan globaalin talous-

kriisin, jonka seurauksena monen kotitalouden taloudellinen asema on muuttunut äkillisesti. 

Pandemian leviämisen torjuntakeinoina on otettu käyttöön rajoituksia, joilla ihmisten liikku-

vuutta ja kokoontumista on pyritty minimoimaan. Useat yritykset ovat joutuneet supistamaan 

toimintaansa tai lopettamaan kannattavuuden romahdettua. Edellä mainitut seikat ovat lisän-

neet kotitalouksien kokemaa epävarmuutta, etenkin työllisyysnäkymien kautta. (Baker, S. R 

2020) Tämän työn tavoitteena on selvittää, heijastuuko pandemian leviämisen luoma epävar-

muus luottomarkkinoihin. Kandidaatintyön tekohetkellä koronapandemiaa on kestänyt alka-

misajankohdan tulkinnasta riippuen hieman yli vuoden. Tutkimuksen aiheen ajankohtaisuu-

desta johtuen, riittävä määrä aineistoa kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen alkaa ole-

maan vasta nyt. Aiheen ajankohtaisuuden takia aineisto ei ole täydellinen, se kattaa vain pan-

demian ensimmäisen vuoden. On tarkoituksen mukaista tutkia pandemian ensimmäisen vuo-

den aineistoa, jotta kotitalouksien ensireaktioita pandemiaan voidaan arvioida lainamarkki-

noilla. Tutkimuksen perusteella on myös mahdollista muodostaa mahdollisia skenaarioita tu-

levalle vuodelle. Kiinnostavaa on myös se, onko kotitalouksien lainanotto seurannut aiempia 

oletuksia kotitalouksien käyttäytymisestä luottomarkkinoilla kriisin keskellä. 

 

1.1 Tutkimuksen tutkimusongelmat ja tavoitteet 

Tutkimuksen aiheena on koronapandemian vaikutus kotitalouksien asuntolainoihin ja kulutus-

luottoihin. Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää, onko koronatartuntojen sekä sairaalassa 
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olevien koronapotilaiden ja lainamäärien välillä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Tutki-

muksen päätutkimuskysymys on seuraava: 

 

Miten koronavirustartunnat ja sairaalahoidossa olevien määrä vaikuttaa kotitalouk-

sien ottamiin asuntolainoihin ja kulutusluottoihin? 

 

Aihe on rajattu siten, että tutkimuksessa keskitytään tutkimaan viikkokohtaisia koronatartun-

tojen sekä sairaalassa olevien koronapotilaiden määriä ja viikkokohtaisia kotitalouksien nos-

tamien uusien asuntolainojen ja kulutusluottojen määriä. Vaikutusta asuntolainoihin ja kulu-

tusluottoihin analysoidaan erikseen omissa malleissaan. Estimointi tehdään useammalla eri 

menetelmällä. Sopivin estimointimenetelmän valitaan tilastollisia testejä hyödyntäen. Saatu-

jen tulosten valossa pohditaan syitä mahdollisille muutoksille kotitalouksien lainanotossa no-

jaten kotitalouksien luotonottokäyttäytymisen teoriaan. Lainanottokäyttäytymisen oletuksia 

käsitellään teoreettisesti kirjallisuuden ja aiemman tieteellisen tutkimuksen perusteella. Tä-

män jälkeen pohditaan toimivatko oletukset myös poikkeustilanteissa. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus sijoittuu ajallisesti vuoden 2020 helmikuusta vuoden 2021 tammikuuhun, käsittäen 

49 viikkoa. Aikarajaus on tehty aineiston saatavuuden perusteella. Aiheen ajankohtaisuudesta 

johtuen makrotaloudellisten tunnuslukujen ja lainadatan saatavuus rajoittuu tammikuuhun 

2021. Koronaan liittyvän datan järjestelmällinen kerääminen on aloitettu useassa tutkimuksen 

maarajaukseen sisältyvässä maassa vuoden 2020 viikolta 9 alkaen. Tutkimuksessa keskitytään 

välittömiin vaikutuksiin, joita koronatartuntojen ja koronaviruksen takia sairaalahoidossa ole-

vien määrällä mahdollisesti on kotitalouksien asuntolainoihin ja kulutusluottoihin. Koronapan-

demia ja sen vaikutukset kantavat todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen, mutta aineisto kat-

taa vain aikajakson, joka sisältää koronapandemian ensimmäisen vuoden tilastot. 

 

Tutkimuksen maantieteellisenä rajauksena toimii Euroalue. Euroalueen muodostavat ne Eu-

roopan Unioniin kuuluvat maat, joilla on käytössään yhteisenä rahayksikkönään Euro. Euro-

alueeseen kuuluu 19 maata ja ne ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, 
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Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slove-

nia, Suomi ja Viro (Euroopan komissio 2021). Alue muodostaa bruttokansantuotteella mitat-

tuna maailman toiseksi suurimman talousalueen. Yhteinen valuutta helpottaa rahamääräisten 

maakohtaisten tilastojen vertailtavuutta. Ihmisten liikkuvuus maiden Euroalueen maiden vä-

lillä on helppoa, lukuun ottamatta aikaa jona koronarajoitukset ovat voimassa. Euroalueen 

maiden rahapolitiikka eli rahan määrän ja arvon säätely on pääasiassa yhden toimijan, Euroo-

pan keskuspankin tehtävänä. Euroopan keskuspankin tehtävänä on myös ylläpitää hintava-

kautta toimialueellaan. (Euroopan Keskuspankki 2019) Euroalueen yhtenäisten tekijöiden li-

säksi maiden välillä on myös paljon eroja. Esimerkiksi maiden talouksien koot ja tulotasot vaih-

televat paljon. Väestön määrä vaihtelee Maltan 515 tuhannesta Saksan 83 miljoonaan. Euro-

alueella 11 maassa on alle 10 miljoonaa asukasta ja 9 maassa yli 10 miljoonaa. Bruttokansan-

tuote vaihtelee 14,29 miljardin euron ja 3 780 miljardin euron välillä. Bruttokansantuote asu-

kasta kohden vaihtelee 15 430 euron ja 101 640 euron välillä. 

 

Koronatoimet ja koronatartuntojen määrät vaihtelevat maiden välillä paljolti. Maaliskuussa 

2021 Euroalueen suurin tarttuvuusluku on Virossa 1464 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Ma-

talin tarttuvuusluku samana aikana on Portugalissa 93 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. 

Osassa Euroalueen maista on käytössä hyvin tiukat rajoitustoimet, kuten ulkonaliikkumis-

kielto, kun taas osassa maista rajoitustoimet ovat vähäiset. Maiden taloudellisten tilojen ja 

koronatilanteiden monimuotoisuuden ansiosta tämän tutkimuksen aineisto on riittävän mo-

nipuolinen eliminoimaan tilastollisia vääristymiä, joita mahdollisesti kohdattaisiin tutkittaessa 

esimerkiksi vain yhden maan käsittävää aineistoa. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu viiteen päälukuun. Ensimmäinen pääluku on johdanto, jossa eritellään tut-

kimukseen kuuluvat aihealueet, tuodaan ilmi kandidaatintyön aiheen tutkimisen syitä ja ase-

tetaan tutkimusongelmat. Toisessa pääluvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

käymällä läpi tutkimuksen kannalta tärkeitä aihealueita. Näitä aihealueita ovat kuluttajaluot-

tojen teoria, kuluttajakäyttäytyminen sekä kriisin- ja riskienhallinta. Tässä luvussa asetetaan 

myös tutkimuksen hypoteesit. Kolmas luku käsittelee tutkimusaineistoa ja tutkimukseen va-
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littuja tutkimusmenetelmiä. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle tarvittavat tiedot käytetty-

jen tutkimusmenetelmien ymmärtämiseen sekä esitellä aineistoa ja sen alkuperää. Neljän-

nessä luvussa edetään tutkimuksen empiiriseen vaiheeseen, eli tehtyihin tutkimuksiin ja niistä 

saatuihin tutkimustuloksiin. Luvussa tuodaan myös ilmi, miten dataa on käsitelty tutkimusta 

varten ja kuinka tutkimuksessa käytettävät muuttujat on muodostettu. Tutkimuksen perus-

teella tehtyjä johtopäätöksiä ja tulosten merkitystä pohditaan viidennessä luvussa. Viiden-

nessä luvussa tehdään myös yhteenveto ja esitetään ideoita jatkotutkimuksille. Lopulta lista-

taan tutkimuksen lähteet ja liitteet. 

2. Teoreettinen viitekehys  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu asunto- ja kuluttajarahoituksesta, kuluttaja-

käyttäytymisestä ja taloudellisen epävarmuuden vaikutuksista kulutukseen ja luottoihin. Tä-

män lisäksi käydään läpi lyhyesti koronapandemian taustoja ja tehtyjä toimia taloudellisen ti-

lanteen parantamiseksi sekä avataan finanssi- ja talouskriisin käsitteet. Teoriaosuudessa luo-

daan kuva vuoden 2020 asunto- ja kulutusluottomarkkinoista sekä käydään läpi oletuksia ko-

titalouksien käyttäytymisestä luottomarkkinoilla ja kotitalouksien kokeman epävarmuuden 

vaikutuksia kulutukseen ja luotonottoon.  

 

2.1 Asunto- ja kuluttajarahoitus 

Rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on rahoituksen välittäminen ylijäämäisiltä taloudellisilta toi-

mijoilta alijäämäisille toimijoille. Ylijäämäiset toimijat voivat investoida, sijoittaa tai lainata 

pääomaa tavoitteenaan lisätä tuottoa tai vähentää riskiä. (Knüpfer & Puttonen 2018) Tässä 

tutkimuksessa keskitytään rahoitukseen, joka tapahtuu kotitalouden ja luottolaitoksen välillä.  

 

Asuntolainat muodostavat suurimman osan kotitalouksien ottamista luotoista. Suomessa kai-

kista kotitalouksien luotoista on noin 75 prosenttia asuntolainoja ja niitä on kolmanneksella 

kotitalouksista. Kotitalouksien saaman asuntolainan määrään vaikuttavat ensisijaisesti sään-

nöllisten tulojen suuruus ja vakuuden arvo. Vakuutena toimivat useimmiten ostettava asunto 

ja lakisääteinen omarahoitusosuus. Esimerkiksi Suomessa omarahoitusosuus on 10 prosenttia 

lukuun ottamatta ensiasunnon ostajia, joilla kyseinen osuus on 5 prosenttia.  (Makkonen 2016, 
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38, 155) Euromaiden kotitalouksien velkaisuus suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin vaihte-

lee alle 50 prosentista yli 200 prosenttiin. Maita, joilla on vähiten velkaa suhteessa käytettäviin 

tuloihin yhdistää matalahko alle 30 tuhannen bruttokansantuote asukasta kohden ja hieman 

muuta euroaluetta korkeampi korkotaso. Velkaisuus ei kuitenkaan ole täysin riippuvainen tu-

lotasosta. Esimerkiksi Suomella ja Itävallalla on lähes samansuuruinen bruttokansantuote asu-

kasta kohden, mutta Itävallan kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat 90 prosenttia kun 

Suomessa ne ovat 148 prosenttia. Suomen kotitaloudet edustavatkin Luxemburgin ja Alanko-

maiden kanssa Euroalueen velkaantuneimpia. (Data.oecd 2019) Euroopan keskuspankin ke-

räämän datan perusteella asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat Euroopassa keskimäärin 

22,1 vuotta (European Central Bank 2020). Nostettujen asuntoluottojen määrät ovat olleet 

tasaisessa nousussa koko 2000-luvun. Tähän on vaikuttanut merkittävästi asuntojen hintojen 

nousu sekä laskenut korkotaso. Luottojen korot muodostuvat viitekorosta ja luottolaitoksen 

marginaalista. Esimerkiksi Euribor on viitekorko, jonka hinnalla eurooppalaiset pankit voivat 

saada vakuudetonta luottoa toisilta pankeilta. Euriborkoron suuruus määräytyy markkinoilla 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. (Pörssisäätiö 2020) Marginaali on korko, jonka pankki lisää 

viitekoron päälle saadakseen myöntämästään luotosta tuottoa. Viitekorkoa ja marginaalia 

kutsutaan kokonaiskoroksi. (Finanssivalvonta 2018) Euroalueen asuntolainoista maksetut ko-

konaiskorot ovat olleet keskimäärin 1,4 prosenttia vuoden 2020 aikana. (Euro Area Statistics 

2021) Koroissa on vaihtelua maiden välillä, esimerkiksi Suomessa asuntoluottojen keskimää-

räinen kokonaiskorko on ollut samana aikana alle prosentin. (Suomen Pankki 2020) 

 

Kulutusluotoilla tarkoitetaan lainoja, jotka on myönnetty kotitalouksille kulutustavaroiden ja 

palveluiden hankintaan. Kulutusluotoiksi lasketaan myös luottokortti maksut. Suomalaisista 

alle 40 prosentilla on jotakin kulutusluottoa. Tyypillisesti kulutusluotot ovat vakuudettomia 

mutta vakuudellisiakin kulutusluottoja on. (Makkonen 2016, 39–40) Kulutusluottojen korot 

koostuvat asuntoluottojen tapaan viitekorosta ja marginaalista. (Finanssivalvonta 2018) Myös 

kulutusluottojen korot ovat olleet laskussa vuoden 2020 aikana. Luoton takaisinmaksuaika vai-

kuttaa koron määrään. Lyhyillä, maksimissaan vuoden mittaisilla kulutusluotoilla korko on ol-

lut Euroopassa keskimäärin 4,9 prosenttia ja yhdestä viiteen vuoden takaisinmaksuajalla 4,7 

prosenttia. Suomessa maksimissaan vuoden mittaisten kulutusluottojen korot ovat Euroalu-

een tasolla, mutta pidemmillä takaisinmaksuajoilla korot ovat hieman matalampia. (Euro Area 
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Statistics 2021) Fulford ja Stavins (2021) ovat havainneet tutkimuksessaan asuntolainan otta-

misen lisäävän kulutusluottojen määrää. 

 

2.2 Epävarmuus ja kotitalouksien kulutus 

Kotitalouksien ongelmana on valita kulutuksen taso eri ajanhetkillä siten, että kulutuksesta 

saatu hyöty maksimoituu väliaikaisista budjettirajoitteista riippumatta. Kuluttajien kokema ra-

jahyöty eli hyöty, joka saadaan kulutuksen lisäämisestä, on suurempaa tulojen ollessa alhaiset 

ja kulutuksen ollessa pientä kuin tulojen ollessa korkeat ja kulutuksen ollessa suurta. (Bertola 

et al. 2006, 4–5) Seuraavissa kappaleissa esitellään kaksi suosittua kotitalouksien kulutuksen 

jakautumista selittävää hypoteesia. 

 

Yksi yleisimmistä kuluttajien kulutuskäyttäytymisen mallinnuksessa käytettävistä oletuksista 

on kulutuksen elinkaarihypoteesi. Sen mukaan kuluttajien käytettävissä olevat tulot ja odotet-

tavissa oleva tulojen kehityksen suunta vaihtelevat iän mukaan. Tulotasojen vaihtelua ja kulu-

tuksen määrää voidaan säädellä säästämällä ja ottamalla velkaa. (Bertola et al. 2006, 136) 

Kuva 1. havainnollistaa kulutuksen elinkaarihypoteesin idean ja siitä nähdään yksinkertaistet-

tuna, kuinka kulutus, luotonottaminen ja säästäminen jakaantuvat iän karttuessa.  

 

Kuva 1. Kulutuksen elinkaarihypoteesin mukainen kulutus ja säästäminen (Baley 2016) 

 



8 

 

Nuorilla tulotaso on matala, mutta tulojen kehitys on kasvava. Nuoret ottavat lainaa paikkaa-

maan matalaa tulotasoa ja mahdollistamaan hankintoja, kuten koulutus tai asunto, joihin ei 

muuten olisi varaa. Kotitaloudet säästävät parhaassa työiässä tulojen ollessa korkeimmillaan. 

Eläkkeelle päästyään kotitalouden alkavat purkamaan säästöjään. 

 

Toinen suosittu kotitalouksien kulutuksen elinkaaren jakaantumista selittävä teoria on pysy-

vän tulon hypoteesi. Sen mukaan kotitalouden kulutus ei ole riippuvainen vain nykyhetken 

tuloista, vaan ennemminkin pitkänaikavälin odotetuista tuloista, jotka muodostavat niin sano-

tun pysyvän tulotason. Pysyvätulo on yksinkertaisimmillaan laskettavissa kotitalouden elinai-

kanaan tienaamien tulojen keskiarvona. Hypoteesi korostaa kulutuksen määräytymistä pysy-

vän tulon mukaan ja väliaikaisten tulojen muutosten vaikutusten pienuutta. (Bertola et al. 

2006, 4) Kulutuksen elinkaari hypoteesia ja pysyvän tulotason hypoteesia yhdistävät ajatus 

siitä, että kotitaloudet säätelevät käytettävissä olevia tulojaan säästämällä ja ottamalla luot-

toa. Molemmissa hypoteeseissa oletetaan myös nuorten kotitalouksien ottavan luottoa ja 

parhaimmassa työiässä olevien säästävän voidakseen ylläpitää kulutuksen tasoa eläköidytty-

ään. 

 

Ben-David et al. (2018) ovat havainneet tutkimuksessaan taloudellisen epävarmuuden kasvat-

tavan todennäköisyyttä kotitalouksien ryhtymiselle ennaltaehkäiseviin toimiin taloutensa var-

mistamiseksi tulevaisuudessa sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Näitä toimenpiteitä 

ovat kulutuksen vähentäminen, luoton lisäämismahdollisuuden varmistaminen ja riskin pie-

nentäminen sijoituksissa pääomamarkkinoille. Epävarmuuteen vaikuttavat sekä globaalit että 

lähiympäristön tapahtumat. Tutkimustulosten mukaan epävarmuus kasvatti kotitalouksien 

luottorajojen korotuksia, mutta sen ei havaittu kasvattavan luoton käyttöä. Sosioekonomisella 

asemalla, kuten koulutustasolla, työnkuvalla ja varallisuudella on Chatterjeen et al. (2007) mu-

kaan merkittävä vaikutus kotitalouksien luottopäätöksiin epävarmuuden vallitessa. Luotonan-

tajat näkevät korkeamman sosioekonomisen aseman omaavat kotitaloudet pienempi riski-

sinä, joten he saavat luottoa keskimäärin pienemmällä korolla ja suurempia määriä kuin alem-

massa asemassa olevat. Korkeassa asemassa olevilla on myös usein enemmän varallisuutta 

puskurina, joka mahdollistaa epävarmuuden sietämisen paremmin. Korkean epävarmuuden 
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vallitessa heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat kotitaloudet pyrkivät pienentä-

mään taloudellisia riskejään hakemalla lisää luottoa. Luotonantajat toisaalta pyrkivät pienen-

tämään riskejä tiukentamalla luotonmyöntökriteerejä, jolloin heikomman luottoluokituksen 

saaneet kotitaloudet saavat luottoa aiempaa vähemmän. Kotitaloudet pyrkivät ennaltaehkäi-

semään talouden riskejä etenkin hakemalla suurempia luottokorttien limiittejä. Luottokortin 

luottoa ei ole pakko käyttää, jolloin siitä ei koidu kustannuksia, mutta luoton ottamisen mah-

dollisuus on taattu. (Druedahl & Jorgensen 2018) 

 

Knotek & Khan (2011) ovat tutkineet talouden epävarmuusshokkien vaikutuksia kotitalouk-

sien kulutukseen. He ovat havainneet suurten shokkien, kuten talouskriisien, vaikuttavan eni-

ten asuntojen ja kestokulutushyödykkeiden hankintaan. Asuntojen kysyntä tippuu tyypillisesti 

6 prosenttia ajankohtaisen trendin alapuolelle. Shokin päätyttyä kysyntä palautuu normaali-

tasolle kuudessa kuukaudessa ja nousee 4 prosenttia yli normaalitason seuraavaksi kuudeksi 

kuukaudeksi, jonka jälkeen kysyntä palaa normaalille tasolle. Kestohyödykkeiden esimerkiksi 

autojen kysyntä tippuu shokin aikana 2 prosenttia normaalitasosta ja palautuu trendin mukai-

selle tasolle 18 kuukaudessa. 

 

Kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen ymmärtäminen luo pohjan tälle tutkimukselle, sillä ku-

lutuspäätökset heijastuvat luottomarkkinoille. Kuten edellisissä kappaleissa on todettu, talou-

dellisten näkymien epävarmuudella on vaikutusta asunnon ja kestokulutushyödykkeiden han-

kintaan. Tähän pohjautuen voidaan pitää todennäköisenä koronapandemian aiheuttaman 

epävarmuuden vaikuttavan asunto- ja kulutusluottoihin. Seuraavassa luvussa käsitellään koti-

talouksien käyttäytymistä luottomarkkinoilla kriisien keskellä. 

 

2.3 Kriisit ja kotitalouksien luoton ottaminen 

Enimmäismäärä kotitalouksien yhteenlasketuille luotoille muodostuu pääasiassa kotitalouden 

käytettävissä olevien tulojen ja lainanhoitomenojen suhteesta sekä säästöjen ja muun varalli-

suuden määrästä. Baker (2015) on tutkinut vuosien 2007 ja 2009 välistä finanssikriisiä ja ha-

vainnut kulutuksen olleen herkintä muutoksille niillä kotitalouksilla, joilla lainanhoitomenot 

ovat olleet suuret suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Finanssikriisin aikana lainojen korot 
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nousivat, jonka johdosta kotitalouksien lainanhoitomenot nousivat. Nousseet lainanhoitome-

not saivat aikaan käytettävissä olevien tulojen ja lainanhoitomenojen suhteen nousun. Tämä 

puolestaan vähensi lisäluoton saamisen mahdollisuutta sekä madalsi kotitalouksien kulutusta 

vähentyneiden käytettävissä olevien tulojen sekä lisääntyneen varovaisuuden seurauksena. 

Yksi vuosien 2007–2009 finanssikriisin keskeisimmistä syistä oli kotitalouksien ylivelkaantumi-

nen ja äkillisestä korkojen noususta johtunut maksukyvyttömyys ja luottotappiot. (Andersen, 

Duus & Jensen 2016) Finanssikriisien syitä ovat pääasiassa rahoitusmarkkinoiden epävakaus 

ylivelkaantumisen ja hintojen muutosten johdosta. Usein finanssikriisiä edeltää korkea hinto-

jen nousu ja kriisin puhjettua hintojen lasku sekä korkojen nousu. Ongelmat ilmenevät etenkin 

asuntomarkkinoilla kotitalouksien joutuessa ongelmiin nousseiden lainanhoitomenojen ja las-

keneiden asuntojen hintojen myötä.  (Rasmus 2010, 24) Finanssikriisien syitä ovat siis pääasi-

assa ongelmat rahoitusmarkkinoilla. Talouskriisin voi laukaista jokin rahoitusmarkkinoiden ul-

kopuolinen tekijä, kuten sota, luonnonkatastrofi tai epidemia.  

 

Vuoden 2019 lopussa alkanut koronapandemia saavutti vuoden 2020 aikana talouskriisin mit-

takaavan. (The World Bank 2020) Koronaan sairastuneita oli vuoden 2020 lopussa yli 80 mil-

joonaa ja kuolleita vajaa 2 miljoonaa (Worldometer 2021). Koronaepidemia julistettiin pande-

miaksi maailman terveysjärjestö WHO:n toimesta 11.3.2020. Pandemialla tarkoitetaan epide-

miaa, joka on levinnyt yli maanosien. (World Health Organization 2020) Nopeasti levinneen 

pandemian pysäyttämiseksi maat ympäri maailman ovat joutuneet tekemään tiukkoja rajoi-

tustoimia. Rajoitustoimien seurauksena talous on pysähtynyt monilla toimialoilla. Koko maa-

ilman bruttokansantuotteen on arvioitu laskeneen noin 5 prosenttia vuoden 2020 aikana (In-

ternational Monetary Fund 2020). Rajoitukset ovat vaikeuttaneet merkittävästi maarajojen 

ylittävää toimintaa kuten ulkomaankauppaa ja ihmisten liikkuvuutta. Myös maiden sisäiset ra-

joitukset ovat vaikeuttaneet taloudellista toimintaa. Useiden yritysten kysyntä ja siten myös 

kannattavuus on romahtanut ja moni kotitalous on joutunut työttömäksi tai irtisanomisen 

uhan alle. Koronapandemiasta aiheutuvia yritysten konkursseja on jo tapahtunut, mutta suuri 

konkurssien aalto saattaa olla vasta tulossa. Nämä tekijät lisäävät yleistä epävarmuutta ja ris-

kejä luottomarkkinoilla. (VoxEU 2020) 
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Talouden tukemiseksi talouskriisin keskellä Euroopan keskuspankki on ottanut käyttöön useita 

rahapolitiikan keinoja. Kotitalouksille näistä keinoista näkyvimpiä ovat lainojen viitekorkojen 

pitäminen ennätyksellisen alhaisena, jonka ansiosta lainanhoitokulut ovat pysyneet matalina. 

Keskuspankki on myös lisännyt rahan määrää markkinoilla, jonka tarkoituksena on edistää in-

vestointeja ja lisätä kulutusta. Näillä toimenpiteillä on pyritty lisäämään luotonantajien mah-

dollisuuksia myöntää luottoja muun muassa yrityksille ja kotitalouksille. (European Central 

Bank 2020) Euro Area Statisctics:in mukaan euroalueen kotitalouksien asuntoluottojen mää-

rät ovat jatkaneet kasvuaan koronapandemiasta huolimatta, mutta kulutusluotoissa on tapah-

tunut lievää laskua vuoden 2020 aikana. 

 

Cooper et al. (2020) mukaan tartunnan saamisen pelko, sosiaalisen etäisyyden pitäminen ja 

karanteenit vähensivät merkittävästi matkailu-, majoitus-, ravitsemus- ja kulttuurialojen ky-

syntää. Tämän seurauksena työttömyys nousi ja kulutukseen suhtauduttiin varovaisemmin. 

Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrän kasvaessa useimmat maat ovat lisänneet rajoitus-

toimia, joiden seurauksena etenkin edellä mainittujen alojen työntekijät kärsivät tulojen me-

netyksistä ja työttömyydestä. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuneiden tarve kulutusluotoille 

kasvaa, mutta heidän mahdollisuutensa saada luottoa laskee, sillä voimassa oleva työsuhde 

on usein vaatimuksena luoton saamiselle. Liu & Su (2021) ovat tutkineet pandemian vaikutuk-

sia Yhdysvaltojen asuntomarkkinoihin, ja he ovat havainneet asuntokaupan kiihtyneen asu-

tuskeskusten ulkopuolella.  An et. al. (2021) mukaan koronapandemiasta ovat kärsineet eniten 

alhaisen tulotason kotitaloudet, joilla oman asunnon hankkiminen on harvinaista normaaleis-

sakin olosuhteissa. Ne kotitaloudet, joille asunnon hankinta on mahdollista, ovat kärsineet 

suhteessa vähemmän kuin edellä mainitut. Ennätyksellisen alhaiset asuntolainojen korot ovat 

olleet myös tärkeässä roolissa asuntokaupan pysymisessä vilkkaana. Vuoden 2020 toisen vuo-

sineljänneksen aikana asuntolainojen määrät nousivat maltillisesti, luottokorttiluotot laskivat 

ennätys määrän muiden kulutusluottojen pysyessä ennallaan. Näiden tapahtumien perus-

teella muodostetaan tutkimuksen hypoteesit. 

 

Hypoteesi 1: Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä eivät vaikuta asuntolainojen määrään 

 



12 

 

Hypoteesi 2: Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä vaikuttavat negatiivisesti kulutusluot-

tojen määrään 

3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Kandidaatintyössä käytettävä tutkimusaineisto, sen hankinta ja muokkaaminen analysoita-

vaan muotoon, sekä käytettävät tutkimusmenetelmät ja niiden teoria esitetään tässä luvussa. 

Luvussa asetetaan myös tutkimuksen taustaoletukset ja listataan muodostetussa mallissa käy-

tettävät muuttujat ja käydään läpi, miten ne on muodostettu. 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineistona on käytetty avointa dataa kolmesta eri lähteestä. Talouden data on 

kerätty Euroalueen tilastoista (Euro Area Statistics) ja Euroopan keskuspankin tilastollisesta 

tietovarastosta (European Central Bank Statistical Warehouse). Koronapandemiaan liittyvä 

data on peräisin Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (European Centre for Disease 

Prevention and Control) tilastoista. Tutkimusaineisto koostuu Euroalueen datasta. Euromaita 

on 19 ja ne ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, 

Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro (Euroo-

pan komissio 2021). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää koronapandemian vaikutuksia 

asunto- ja kulutusluottoihin pandemian ensimmäisen vuoden aikana. Suurimmassa osassa Eu-

romaita ensimmäiset koronatartunnat on tilastoitu vuoden 2020 viikosta 9 eteenpäin. Aiheen 

ajankohtaisuuden takia viimeisintä lainadataa on saatavilla 2021 tammikuuhun asti. Näin ollen 

tutkimuksen aikajänteenä toimii 24.2.2020 – 31.1.2021 välinen aika. Datan luvut ovat viikko-

tasolla. 

 

Koronadata muodostuu maakohtaisista viikoittaisista uusista positiivisista koronavirus tartun-

noista sekä koronaviruksen takia sairaalassa olevien määrä. Lainadata muodostuu maakohtai-

sista kuukausittaisten asunto- ja kulutusluottojen määristä. Kuukausittaiset havainnot on 

muutettu viikoittaisiksi lineaarisella interpoloinnilla. Lineaarisen interpoloinnin avulla voidaan 

laskea tunnettujen pisteiden välistä puuttuvia arvoja. (Bayen & Siauw 2015) Tässä tapauksessa 
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interpolointi tapahtuu laskemalla viikoittaiset arvot lainamäärien kuukausittaisten arvojen vä-

lillä kulkevista suorista. Myös muut mahdolliset puuttuvat arvot aineistossa on laskettu inter-

poloimalla. 

 

 3.2 Muuttujien kuvailu  

Tutkimuksen huomio keskittyy pääasiassa neljään muuttujaan: asuntoluottojen määriin, kulu-

tusluottojen määriin sekä todettujen koronatartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määriin. 

Näistä selitettäviä muuttujia ovat asuntoluottojen sekä kulutusluottojen määrät ja selittäviä 

muuttujia koronatartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrät. Asunto- ja kulutusluottojen 

määrät on esitetty miljoonina euroina. Koronatartuntojen määriin on laskettu vain ne positii-

viset tautitapaukset, jotka on todettu testaamalla. Todellisuudessa tautitapausten määrä on 

todennäköisesti suurempi. Testauskapasiteetin muutoksilla voi myös olla vaikutusta todettu-

jen koronatartuntojen määrään. Mallissa on otettava huomioon myös muita tekijöitä, jotta 

edellä mainittujen muuttujien välinen riippuvuus ei näyttäytyisi todellista suurempana. Ta-

voitteena on sisällyttää malliin kontrollimuuttujia, jotka selittävät mahdollisimman paljon 

makrotalouden yleistä tilannetta sekä kotitalouksien tuntemuksia. Estimoitavan mallin tulisi 

siis selittää suurin osa asunto- ja kulutusluottojen määrän vaihtelusta, jotta mallin tuloksista 

saataisiin totuuden mukaista tietoa koronatartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrien 

vaikutuksista luottojen määriin. 

 

Makrotalouden tilaa selittäviksi kontrollimuuttujiksi valittiin maan asukasluku, bruttokansan-

tuote, työttömyysprosentti, mediaani ikä, korkeakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista, kulut-

tajahintaindeksi, asunto- ja kulutusluottojen korkoprosentit, kuluttajien luottamusindeksi, ko-

titalouksien luottamus rahoitusmarkkinoihin seuraavan 12 kuukauden aikana ja kotitalouden 

suunnitteleman suuren hankinnan toteutus seuraavan 12 kuukauden aikana. Muuttujien 

muodostamisessa käytetty data on maakohtaista ja interpoloitu kuukausitasolta viikkotasolle. 

Poikkeuksena bruttokansantuote asukasta kohden muuttuja, joka on vakio, sillä sen arvot ovat 

vuositasolla datan saatavuuden rajallisuudesta johtuen. Asukasluvun avulla voidaan ottaa 

huomioon maiden väliset erot väestön koossa. Väestön koko vaikuttaa otettujen luottojen 

määrään sekä talouden kokoon. Väestö muuttuja on vakio. Maiden tulotasoa kuvataan brut-

tokansantuotteella asukasta kohden. Bruttokansantuote asukasta kohden on vakio. Luottojen 
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määrät ovat oletettavasti suurimmat maissa, joissa on korkea tulotaso ja asukasluku. Brutto-

kansantuote asukasta kohden kuvaa maan tulotasoa paremmin kuin maan yhteenlaskettu 

bruttokansantuote, mutta sen käyttäminen muuttujana olisi vääristänyt tutkimustuloksia, sillä 

bruttokansantuote asukasta kohden on Euroalueella keskimäärin suurempi pienemmän väki-

luvun maissa kuin suuren väkiluvun maissa. Bruttokansantuote asukasta kohden muuttujaa 

käyttämällä korkea tulotaso olisi vaikuttanut vääristyneesti negatiivisesti lainojen määriin. Ko-

titalouksien työtilanteesta kertova työttömyysprosentti on laskettu työttömiksi työnhakijoiksi 

ilmoittautuneiden 15–74-vuotiaiden suhteesta työssäkäyvien määrään (Euroopan Komissio 

2021). Debbelle (2004) on todennut tutkimuksessaan, että työttömyydellä on suurin yksittäi-

nen negatiivinen vaikutus kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja sen myötä vaikutus 

kotitalouksien lainanottoon on merkittävä. Kuluttajahintaindeksi kuvaa maan hintatason 

muutoksia ajan kuluessa. Hintatason muutokset mitataan kotitalouksien käyttämien kulutus-

hyödykkeiden ja palveluiden hinnan muutoksista. Kuluttajahintaindeksin lähtötasona on vuo-

den 2015 hinnat, jolloin indeksi saa arvon 100. (Eurostat 2011) Hintojen nousu lisää lainanot-

toa, sillä hankintoihin tarvitaan aiempaa enemmän rahaa, hankinta halutaan tehdä ennen kuin 

hinnat nousevat lisää sekä tulotason odotetaan nousevan hintojennousun myötä. Asunto- ja 

kulutusluottojen korkotaso vaikuttaa kotitalouksien halukkuuteen ottaa luottoa. Korkotason 

muutokset koskevat jokaista kotitaloutta tulotasosta riippumatta. Korkotason muutoksilla on 

enemmän vaikutusta lainanottoon maissa, joissa lainojen korot ovat muuttuvia, kuten Euribo-

riin sidotut korot. Maissa, joissa suositaan kiinteäkorkoisia lainoja, kuten Saksassa, koron muu-

tos ei vaikuta yhtä paljon lainanottoon. (Debbelle 2004) 

 

Kuten luvussa 2.2 todettiin, luoton ottamiseen vaikuttaa keskeisesti kuluttajan ikä. Tästä 

syystä alkuperäiseen malliin sisällytettiin kolme maan ikärakennetta kuvaavaa muuttujaa. 

Näitä muuttujia ovat mediaani ikä, alle 20-vuotiaiden osuus väestöstä ja odotettu elinikä. Jo-

kainen ikään liittyvä muuttuja on vakio. Edellä mainitut muuttujat korreloivat keskenään voi-

makkaasti, joten lopulliseen malliin päätettiin jättää vain mediaani ikä. Luvussa 2.2 mainittiin, 

elinkaarihypoteesin mukaan ikä vaikuttaa lainanottoon. Sen mukaan nuoret ottavat enemmän 

velkaa kuin vanhemmat, etenkin eläkeikää lähestyvät tai sen jo saavuttaneet. Haq et. al. 
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(2018) ovat huomanneet tutkimuksessaan, että iän vaikutuksista lainanottoon on saatu tulok-

sia, jotka ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Esimerkiksi Fidrmuc et. al. (2013) mukaan ikä kas-

vattaa lainanottoa.  

 

Kotitalouksien tuntemuksia kuvaavia kontrollimuuttujia ovat kuluttajien luottamusindeksi, ku-

luttajien usko rahoitusmarkkoihin ja suunnitelmat suuren hankinnan toteuttamisesta. Data on 

kerätty kyselyillä Euroopan Unionin jäsenmaissa Euroopan Komission toimesta ja se kuvaa 

keskimääräisiä Euroopan Unionin maiden kotitalouksien tuntemuksia. Kuluttajien luottamus-

indeksi kuvaa kuluttajien luottamusta yleiseen talouden tilaan ja oman tulotason pysyvyyteen. 

Usko rahoitusmarkkinoihin muuttuja kuvaa kuluttajien tuntemuksia rahoitusmarkkinoiden ke-

hityksestä. Suunnitelmat suuren hankinnan tekemisestä muuttuja kuvaa kuluttajien haluk-

kuutta tehdä suuria hankintoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Lampe & Ferruz (2016) ovat 

tutkineet kuluttajien luottamusindeksin ja hintojen kehitystä etenkin asuntomarkkinoilla. Hei-

dän mukaansa luottamusindeksin noustessa myös hinnat ja lainanotto ovat nousseet. 

 

Taulukkoon 1. on koottu kaikki malleissa käytettävät muuttujat. Siitä käy ilmi muuttujille an-

netut nimet ja muuttujien selitykset. 

Taulukko 1. Muuttujat ja niiden selitykset 

 

MUUTTUJA SELITYS 

aslaina Uusien asuntolainojen määrä miljoonissa 

euroissa 

kulutusl Uusien kulutusluottojen määrä miljoonissa 

euroissa 

tartunnat Uusien koronavirustartuntojen määrä 

sairaalassa Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden 

määrä 

kuukausi Periodin kuukausi 

maa Euroalueen maa 

asukasluku Maan asukasluku 

gdp_total Bruttokansantuote 
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korkeakoulu25_54 Korkeakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista 

med_ika Maan asukkaiden mediaani ikä 

askorko Asuntolainan korkoprosentti 

kukorko Kulutusluoton korkoprosentti 

lag1aslaina Periodilla viivästetty asuntolainojen määrä 

lag1kulutusl Periodilla viivästetty kulutusluottojen määrä 

hinta_ind Kuluttajahintaindeksi 

luottamus_ind Kuluttajien luottamusindeksi 

tyotpros Työttömyysprosentti 

finmark12kk Luottamus rahoitusmarkkinoihin seuraavan 

12 kuukauden aikana 

isohank12kk Suunnitelmissa tehdä suuri hankinta seuraa-

van 12 kuukauden aikana 

 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta selitettävästä muuttujasta, asunto- ja kulutusluo-

toista, sekä kahdesta selittävästä muuttujasta, koronatartuntojen ja sairaalahoidossa olevien 

määristä. Tämän lisäksi aineistoon kuuluu kuusi maan kokoa ja taloutta kuvaavaa muuttujaa, 

kaksi maan ikärakennetta ja koulutustasoa kuvaavaa muuttujaa ja kolme kuluttajien luotta-

musta kuvaavaa muuttujaa. Tutkimuksessa selvitetään kuinka selittävät muuttujat vaikuttavat 

selitettäviin muuttujiin. Muuttujista muodostetun mallin estimointi eli muuttujien riippuvuuk-

sien suuruuksien ja tilastollisen merkitsevyyden määrittäminen tapahtuu lineaarisella regres-

siolla sekä kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten menetelmillä. Lineaarisessa regressiossa 

käytetään pienimmän neliösumman (OLS) menetelmää. Pienimmän neliösumman menetel-

mässä estimoitavan mallin sisältämien muuttujien havainnot esitetään koordinaatistossa pis-

tejoukkona, jonka läpi sovitetaan kulkemaan suora siten, että havaintopisteiden suorasta las-

kettujen etäisyyksien neliöiden summa minimoituu. Suoran kulmakerroin ilmaisee selittävän 

muuttujan vaikutuksen selitettävään muuttujaan. Regressioyhtälössä β on regressiokerroin, 

joka ilmaisee kuinka paljon selitettävä muuttuja 𝑦 keskimäärin muuttuu selittävän muuttujan 
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𝑥 kasvaessa yhdellä yksiköllä. Lineaarisesta regressiomallista nähdään yksittäisten selittävien 

muuttujien vaikutusten lisäksi mallin selitysaste ja tilastollinen merkitsevyys. Selitysaste ker-

too kuinka suuri osa selitettävän muuttujan 𝑦 vaihtelusta voidaan selittää malliin sisältyvillä 

selittävillä muuttujilla. Tilastollisesta merkitsevyydestä, eli p-arvosta nähdään, kuinka suuri 

riski on, että regressiomallin ilmoittama riippuvuus johtuu sattumasta. (Heikkilä 2014, 223, 

278) Tässä tutkimuksessa riskitasoksi asetetaan 5 prosenttia. Tätä suuremman p-arvon saavat 

tulokset tulkitaan tilastollisesti merkitsemättömiksi. 

 

Tutkimuksen selitettävät muuttujat eli asunto- ja kulutusluottojen määrät riippuvat useista eri 

tekijöistä. Tästä syystä mallin estimoinnissa käytetään usean muuttujan regressioanalyysiä. 

Selitettävät muuttujat ovat suhdeasteikollisia, eli niillä on yksiselitteinen nollakohta ja niiden 

saamat arvot ovat vertailtavissa keskenään (Heikkilä 2014, 82). Havaintoyksikkönä toimii Eu-

roalueen maat. Asunto- ja kulutusluottojen vaihtelua kuvataan neljällä muunnoksella seuraa-

vasta yhtälöstä: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖1 +  𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 +  𝛽4𝑥𝑖4 +  𝛽5𝑥𝑖5 +  𝛽6𝑥𝑖6 +  𝛽7𝑥𝑖7 +  𝛽8𝑥𝑖8 +  𝛽9𝑥𝑖9

+  𝛽10𝑥𝑖10 +  𝜀 

 

jossa 𝑦𝑖 on luoton määrä, 𝛽0 on vakiotermi, 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗  on selittävä muuttuja ja 𝜀 on virhetermi. 

Vakiotermi on 𝑦:n odotettu arvo kun 𝑥𝑖𝑗 on nolla. Virhetermi sisältää kaikkien niiden tekijöi-

den vaikutuksen, joita mallin sisältämät muuttujat eivät selitä. Hyvässä mallissa virhetermi on 

pieni ja sattuman varainen. (Tuppura 2020) Alaindeksi i tarkoittaa muuttujan saamaa arvoa 

ajanhetkellä i ja alaindeksi k on selittävän muuttujan järjestysnumero. 

Malli 1a. analysoi asuntolainaa ja siinä 𝑦𝑖 on asuntolainan määrä ja selittävät muuttujat ovat 

uudet tartunnat (1), sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä (2), kuukausi (3), maa (4), asu-

kasluku (5), bruttokansantuote (6), korkeakoulutettujen osuus 25-54-vuotiaista (7), väestön 

mediaani ikä (8), asuntolainan korko (9), yhdellä periodilla viivästetty asuntolainan määrä (10), 

kuluttajahintaindeksi (11), kuluttajien luottamusindeksi (12), työttömyysprosentti (13), luot-

tamus rahoitusmarkkinoihin seuraavan 12 kuukauden aikana (13) ja kotitalouden suunniteltu 

suuri hankinta seuraavan 12 kuukauden aikana (14). Kuukausi ja maa muuttujat ovat faktori-

muuttujia, joilla pyritään huomioimaan ajan yli tapahtuvaa muutosta sekä maiden välisiä 
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eroja. Malli 1b. vastaa muuten mallia 1a., mutta siitä on jätetty maa-faktorimuuttuja pois. 

Tästä johtuen tämä malli jättää huomioimatta ne muuttujat, jotka pysyvät vakioina yli ajan. 

 

Malli 2a. analysoi kulutusluottoa ja siinä 𝑦𝑖 on kulutusluoton määrä ja selittävät muuttujat 

ovat uudet tartunnat (1), sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä (2), kuukausi (3), maa 

(4), asukasluku (5), bruttokansantuote (6), korkeakoulutettujen osuus 25-54-vuotiaista (7), vä-

estön mediaani ikä (8), kulutusluoton korko (9), yhdellä periodilla viivästetty kulutusluoton 

määrä (10), kuluttajahintaindeksi (11), kuluttajien luottamusindeksi (12), työttömyysprosentti 

(13), luottamus rahoitusmarkkinoihin seuraavan 12 kuukauden aikana (13) ja kotitalouden 

suunniteltu suuri hankinta seuraavan 12 kuukauden aikana (14). Malli 2b. vastaa muuten mal-

lia 2a., mutta siitä on jätetty maa-faktorimuuttuja pois. 

 

Usean muuttujan regressioanalyysiin kuuluu tiettyjä oletuksia, joita estimoitavan mallin tulisi 

noudattaa. 

 

Oletus 1: Selitettävän muuttujan y saama arvo jokaisella selittävien muuttujien x ar-

voilla on  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ +  𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 +    𝜀𝑖 

Oletus 2: Jäännöstermin  𝜀𝑖 odotusarvo on nolla kaikilla muuttujilla koska oletetaan, 

että 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ +  𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 

Oletus 3: Jäännöstermin  𝜀𝑖 varianssi on vakio 

𝑣𝑎𝑟 ( 𝜀𝑖) =  𝜎2 = 𝑣𝑎𝑟 (𝑦) 

Oletus 4: Kaikkien jäännöstermiparien kovarianssi on nolla: 

𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖, 𝑒𝑗) = 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑖, 𝑦𝑗) = 0 

Oletus 5: Selittävä muuttuja 𝑥𝑖  ei ole satunnaismuuttuja ja se saa vähintään kaksi eri-

laista arvoa. 

 

Oletus 6: Jäännöstermit noudattavat normaalijakaumaa, jos 𝑦𝑖 on normaalijakautunut. 

Tämä oletus ei ole välttämätön, kun käytetään pienimmän neliösumman menetelmää 

ja aineisto on suuri. (Tuppura 2020) 
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Tutkimuksessa käytettävä aineisto on paneelidataa. Paneelidatassa on havaintoja samoista 

yksiköistä usealta periodilta. Paneelidata sisältää siis poikkileikkaus- ja aikasarjaominaisuudet. 

Havaintoyksiköitä kuvataan N kirjaimella ja periodeja T kirjaimella. Havaintoyksikköjä tässä 

tutkimuksessa ovat Euroalueen maat ja periodit ovat viikon pituisia. Näin ollen N on Euroalu-

een maa ja T on tietty viikko. Ajallisesti aineisto sijoittuu vuoden 2020 viikko 9 ja vuoden 2021 

viikko 4 välille. Tutkimuksen aikajänne ei ole kovin pitkä aika, mutta viikkotasolle pilkottuna 

T:n saama arvojen määrä nousee 49 periodiin per N. Maita aineistossa on 19. Näin ollen jokai-

nen aineiston muuttuja saa 49 * 19 arvoa, eli yhteensä 931. Paneelidata sallii monimutkaisem-

pien yhteyksien analyysin ja enemmän vapausasteita. Tutkimuksen paneelidata on tasapainoi-

nen, eli aineistosta ei puutu yhdenkään muuttujan saamia arvoja. (Tuppura 2020) 

 

3.4 Ongelmat mallin estimoinnissa 

Paneelidataa analysoitaessa törmätään usein endogeenisuuden aiheuttamiin vääristymiin es-

timoinnissa saaduissa tuloksissa. Endogeenisuus tarkoittaa selittävän muuttujan korreloimista 

mallin virhetermin kanssa eli selittävä muuttuja korreloi jonkin muuttujan kanssa, jota ei ole 

sisällytetty estimoitavaan malliin. Selittävien muuttujien endogeenisuus saa aikaan positiivi-

sesti korreloituneiden muuttujien estimaateille todellista suuremmat vaikutukset ja negatiivi-

sesti korreloituneille muuttujille todellista pienemmät. (Hill et al. 2018) Tässä tutkimuksessa 

on pyritty minimoimaan endogeenisuutta valitsemalla suuri määrä kontrollimuuttujia, jotka 

potentiaalisesti selittävät otettujen luottojen määrän vaihtelua monilla eri tavoilla. Mallin se-

litettävien muuttujien saamien arvojen sisältämän residuaalin, eli virheen määrän tulisi pysyä 

samalla vaihteluvälillä riippumatta siitä, mitä arvoja muuttuja saa. Mikäli näin ei ole, malli on 

heteroskedastinen. Heteroskedastisuudella voi olla vaikutusta selittävän muuttujan vaikutuk-

sen tilastolliseen merkitsevyyteen suhteessa selitettävään muuttujaan. Etenkin suurilla ha-

vaintoaineistoilla heteroskedastisuus on melko yleistä. (KavintiMOTV 2003) Tässä tutkimuk-

sessa heteroskedastisuuden tutkimustuloksiin aiheuttamaa harhaa on pyritty korjaamaan 

käyttämällä mallin estimoinnissa robusteja, eli korjattuja keskivirheitä.  

 

Kolmas tyypillinen ongelma, jota kohdataan paneelidataa analysoitaessa, on autokorrelaatio. 

Autokorrelaatio tarkoittaa muuttujan korreloimista sen edellisessä periodissa saaman arvon 

kanssa. Estimoinnissa autokorrelaatio näkyy virhetermien korreloimisena keskenään. Etenkin 
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talouden luvuilla, joita tässä tutkimuksessa pääasiassa käsitellään, on taipumusta riippua vah-

vasti edellisen periodin arvosta. Autokorrelaatio saa aikaan väärät keskivirheet estimoitaessa 

pienimmän neliösumman menetelmällä. (Tuppura 2020) Korjattuja keskivirheitä käyttämällä 

voidaan korjata myös autokorrelaation aiheuttamia virheitä. Tämän lisäksi autokorrelaatiota 

on pyritty vähentämään muodostamalla selitettävästä muuttujasta yhdellä periodilla viiväs-

tetty selittävä muuttuja ja asettamalla kuukausi indikaattorimuuttujaksi. 

 

Edellä mainittujen ongelmien takia aineiston estimointi tullaan suorittamaan pienimmän ne-

liösumman menetelmän lisäksi satunnaisten vaikutusten menetelmällä ja kiinteiden vaikutus-

ten menetelmällä, jotta voidaan vertailla mahdollisia eroja eri estimointimenetelmien tulok-

sissa ja arvioida mikä menetelmistä on sopivin. Kiinteiden vaikutusten malli ottaa huomioon 

paneelidatan aika- ja poikkileikkausyksiköiden välisen vaihtelun. Oletuksena on, että jokin yk-

silöllinen tekijä vaikuttaa selitettävään muuttujaan, ja tätä vaikutusta pyritään kontrolloi-

maan. Kiinteiden vaikutusten malli eliminoi ne selittävät muuttujat, jotka pysyvät vakioina yli 

ajan. Satunnaisten vaikutusten malli ottaa erikseen huomioon muuttujien arvon vaihtelun yli 

ajan ja eri havaintoyksiköiden eli maiden välillä. 

 

4. Tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt estimointimenetelmät, esitetään perustelut 

niiden valinnoille ja lopuksi käydään läpi saadut tutkimustulokset. Luvun pääpainopisteenä on 

usean muuttujan regressioanalyysi ja sen tulokset. Luvussa 3.4 mainittujen ongelmien takia 

estimointi suoritetaan myös satunnaisten ja kiinteiden vaikutusten estimaattoreilla, jotta 

usean muuttujan regressioanalyysin tuloksien robustiutta voidaan arvioida. Eri estimointime-

netelmien sopivuutta aineiston tutkimiseen arvioidaan tilastollisten testien perusteella.  

 

4.1 Aineiston kuvailu 

Aineisto sisältää dataa 19 Euroalueen maasta. Jokaisesta maasta on muodostettu 14 muuttu-

jaa, joista tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia ovat asuntolainojen ja kulutusluot-

tojen määrät sekä uusien koronatartuntojen ja koronasta johtuvista syistä sairaalassa olevien 
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määrät. Asuntolainojen ja kulutusluottojen määrät ovat selitettäviä muuttujia, joiden riippu-

vuutta koronapandemiaan analysoidaan omissa estimointimalleissaan. Koronatartuntojen ja 

koronasta johtuvista syistä sairaalassa olevien määrät ovat selittäviä muuttujia. Loput 12 

muuttujaa toimivat kontrollimuuttujina. Pienimmän neliösumman menetelmästä tehdään 

kaksi versiota. Ensimmäisessä versiossa vain kuukausi muuttujaa käytetään luokittelumuuttu-

jana ja toisessa versiossa kuukausi muuttujan lisäksi luokittelumuuttujana käytetään myös 

maa muuttujaa. Satunnaisten ja kiinteiden vaikutusten malleissa aikamuuttujaksi on määri-

telty viikko muuttuja ja ryhmittelymuuttujaksi maa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Euroalueen yhteenlasketut kuukausittain nostetut asuntolainojen määrät vuonna 

2020 

 

Yllä olevasta kuvasta nähdään asuntolainojen määrissä olevan selkeä nouseva trendi. Nousu 

on suurimmaksi osaksi lineaarista. Vain helmi-huhtikuussa ja kesä-elokuussa tapahtuu muuta 

aikaa loivempaa kasvua. Huhtikuu on ainoa kuukausi vuonna 2020, jonka aikana nostettujen 

asuntolainojen määrät ovat edellistä kuukautta pienemmät. Samaan aikaan koronapande-

mian ensimmäinen aalto alkoi olla huipussaan. Tämä havainto antaa syytä epäillä, että ko-

ronatartuntojen ja sairaalassa olevien määrällä voisi olla vaikutusta uusien asuntolainojen 
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määrään. Viivadiagrammin nousun jyrkkyys, näyttäytyy kuvassa melko jyrkältä. Lähtöarvona 

on Euroalueen yhteenlasketuille asuntolainoille vuoden 2020 tammikuun lopussa on 

4 547 717 miljoonaa euroa kuukauden aikana ja viimeisenä arvona 4 743 365 miljoonaa euroa 

kuukauden aikana vuoden 2021 tammikuun lopussa. Nousua kuukausittaisissa uusissa asun-

tolainoissa on tapahtunut 4,3 prosenttia. Vaikka kuvasta saa herkästi harhaanjohtavan kuvan 

asuntolainojen määrän kasvun suuruudesta niin tarkasteluajanjakson rajaus mahdollistaa vii-

vadiagrammin muotojen lähemmän tarkastelun ja vertailun koronatartuntojen sekä sairaa-

lassa olevien määriin. Näiden kuviot esitellään jäljempänä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusien asuntolainojen määrät, uudet koronatartunnat kuukausittain ja sairaalassa olevien 

määrät 

 

 

 

 

Kuva 3. Euroalueen yhteenlasketut kuukausittain nostetut kulutusluottojen määrät vuonna 

2020 

 

Nostettujen kuukausittaisten kulutusluottojen yhteenlasketut määrät Euroalueella ovat käyt-

täytyneet asuntolainoihin verrattuna hyvin eri tavalla. Kuukausittaisten uusien kulutusluotto-

jen määrä näyttäisi olevan laskussa. Koronapandemian ensimmäisen aallon aikana kulutus-

luottojen määrä laski helmikuun 721 441 miljoonasta eurosta toukokuun 696 560 euroon, eli 
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tiputusta tapahtui 3,4 prosenttia. Kesän aikana uusien kulutusluottojen määrä nousi heinä-

kuun loppuun mennessä 707 599 miljoonaa euroon, jonka jälkeen määrät kääntyivät uudes-

taan laskuun. Kesät ovat kulutusluottojen sesonkiaikaa, sillä useat kotitaloudet rahoittavat ku-

lutusluotoilla kesälomia ja muita hankintoja. Koko vuoden aikana laskua kuukausittaisissa uu-

sissa kulutusluottojen määrissä tapahtui 3,9 prosenttia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Euroalueen maiden keskimääräiset uudet koronatartunnat kuukausittain vuonna 2020 

 

Kuvasta 4. nähdään koronapandemian tartuntojen kehittyminen Euroalueella maittain. Viiva 

diagrammi kertoo maiden tartuntojen määrän keskiarvon ja väritetty alue sisältää 95 prosent-

tia tartuntojen määrien vaihtelusta maiden välillä. Pandemian ensimmäinen aalto näyttää tar-

tuntojen määrässä mitattuna melko mitättömältä verrattuna toiseen aaltoon. Ensimmäisen 

aallon huipulla uusia tartuntoja syntyi keskimäärän 4 370 viikossa per maa. Toisen aallon hui-

pulla lokakuussa tartuntoja oli keskimäärin 35 228 tartuntaa viikossa per maa. Toisen aallon 
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huipulla uusia tartuntoja oli siis yli 8 kertainen määrä. Koronatartuntojen määrien tilastot si-

sältävät suurella todennäköisyydellä runsaasti virheitä. Ensinnäkin vuoden 2020 alussa ko-

ronatilanteeseen oltiin vasta heräämässä ja koronatestauskapasiteetti oli paljolti vajaata. Tes-

tauskapasiteetin ja tekniikan kehittyessä testattujen määrää on saatu nostettua merkittävästi. 

Jo pelkästään tästä syystä vuoden 2020 alun tartuntamääriin on syytä suhtautua vähintäänkin 

epäilevästi. Tilastojen toinen suuri ongelma on, että niihin sisältyvät vain ne koronatartunnat, 

jotka on todettu testaamalla. Tarkkojen tartuntalukujen laskeminen ei ole mahdollista senkin 

takia, että tartunnat voivat olla oireettomia, jolloin tartunnan saanut ei tiedä kantavansa tau-

tia. (Centers for Disease Control and Prevention 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Euroalueen maiden keskimääräiset sairaalassa olevien määrät kuukausittain vuonna 

2020 

 

Myös kuvassa 5. on selkeästi havaittavissa kevään ja syksyn koronapandemian aallot. Ero ko-

ronatartuntojen kuvaan on selkeä. Koronatartuntojen kuvassa pandemian ensimmäinen aalto 
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on hyvin pieni verrattuna pandemian toiseen aaltoon. Yllä olevassa kuvassa aaltojen huippu-

jen välinen on huomattavasti maltillisempi. Sairaalassa olevia on tilastojen mukaan ollut en-

simmäisen aallon huipulla keskimäärin 24 644 kuukaudessa. Toisen aallon huipulla sairaalassa 

olevia on ollut 30 557 kuukaudessa. Toisen aallon huipulla sairaalassa olevia on ollut 24 pro-

senttia enemmän kuin ensimmäisen aallon huipulla. Uusien tartuntojen tilastossa ero huippu-

jen välillä oli 8 kertainen. Sairaalassa olevien määrän tilaston voidaan olettaa olevan luotetta-

vampi mittari koronapandemian levinneisyydelle kuin tartuntojen määrän tilaston, sillä pan-

demian aikana sairaalapotilaiden testaus on korkealla tasolla. Jokainen tartunnan saanut sai-

raalahoidossa oleva ei ole kuitenkaan saatu laskettua tilastoihin oireettomuuden, taudin pit-

kän itämisajan tai testauksessa ja raportoinnissa ilmenevien ongelmien takia. (Centers for Di-

sease Control and Prevention 2021) 

 

4.2 Aineiston muokkaus ja käytetyt menetelmät 

Tutkimuksen aineisto on haettu useammasta avoimen datan tietokannasta. Lainadata ja lai-

nojen korot maittain on koottu Euroopan keskuspankin tietokannasta. Koronadata on peräisin 

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen tekemästä yhteenvedosta. Kontrollimuuttu-

jien data on kerätty useammasta Euroopan komission Eurostat tilastosta. Edellä mainitut ai-

neistot koottiin yhdeksi datasetiksi. Datasetissä yksi rivi sisältää yhden periodin eli tässä ta-

pauksessa viikon havainnot tutkimuksessa käytettävistä muuttujista yhdellä havaintoyksilöllä 

eli maalla. Asuntolainojen ja kulutusluottojen määrät sekä korot olivat alkuperäisissä tilas-

toissa ilmoitettu kuukausitasolla ja ne muutettiin viikkotasolle interpoloimalla lineaarisesti. 

Lainojen määrät on ilmoitettu miljoonina euroina ja lainojen korot prosentteina. Kuluttajahin-

taindeksi, kuluttajien luottamusindeksi, työttömyysprosentti, luottamus rahoitusmarkkinoi-

hin, työttömyysodotukset ja suuren hankinnan suunnittelu muuttujat interpoloitiin myös kuu-

kausitasolta viikkotasolle. Koronadata oli tilastoitu valmiiksi viikkotasolla. Mediaani ikä, kor-

keakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista, bruttokansantuote, bruttokansantuote henkilöä 

kohden, asukasluku ja pinta-ala muuttujat ovat vakioita. 

 

Tutkimuksen analyysit toteutettiin Stata tilasto-ohjelmalla. Koronatartuntojen ja sairaalassa 

olevien määrien vaikutusta asuntolainojen ja kulutusluottojen määriin arvioidaan kumpaakin 



26 

 

neljällä eri estimointimallilla. Käytettävät estimointimallit ovat pienimmän neliösumman me-

netelmä ilman maa-luokittelumuuttujaa ja sen kanssa, satunnaisten vaikutusten menetelmä 

ja kiinteiden vaikutusten menetelmä. 

 

4.3 Usean muuttujan regressio 

Asuntolainojen ja kulutusluottojen riippuvuutta koronatartuntojen ja sairaalassa olevien mää-

ristä tarkastellaan ensimmäiseksi usean muuttujan regressioanalyysillä pienimmän neliösum-

man menetelmällä. Estimointi suoritetaan erikseen asuntolainoille ja kulutusluotoille. Tämän 

lisäksi pienimmän neliösumman menetelmä toteutetaan molemmille selitettäville muuttujille 

kahdella eri versiolla. Ensin estimoidaan malli, josta on jätetty maa-luokittelumuuttuja pois. 

Tässä mallissa Euroalue nähdään yhtenä alueena, jolloin maakohtaisten vakiomuuttujien, ku-

ten bruttokansantuote lasketaan analyysiin mukaan. Mallin toisessa versiossa lisätään maa-

luokittelumuuttuja, jolloin maakohtaiset vakiomuuttujat jäävät mallista pois. Seuraavissa ala-

luvuissa on esitetty selittävien muuttujien vaikutukset selitettävään muuttujaan korre-

laatiomatriiseina. Pienimmän neliösumman menetelmän tulokset on esitetty korrelaatiomat-

riisien jälkeen.  

4.3.1 Koronapandemian vaikutus asuntolainoihin 

Taulukosta 2. nähdään, että tartuntojen ja sairaalassa olevien määrät korreloivat positiivisesti 

asuntolainan määrän kanssa. Tartuntojen määrä korreloi asuntolainan kanssa 0,47 ja sairaa-

lassa olevien määrä 0,39. Molemmat muuttujat korreloivat melko vahvasti asuntolainojen 

määrän kanssa. Korrelaation suuruus johtuu osittain muuttujien kasvavasta trendistä. Uusien 

asuntolainojen määrät ovat nousseet lineaarisesti joka kuukausi, kuten kuvassa 2. nähtiin. Tar-

tuntojen määrä on noussut aineiston mukaan lähes eksponentiaalisesti. Sairaalassa olevien 

määrässä on havaittavissa selkeästi kaksi huippua. Ensimmäiselle huipulle noustessa kasvu on 

ollut lineaarista ja huippujen välinen määrien lasku ja nousu on ollut eksponentiaalista. Kont-

rollimuuttujista asuntolainojen määrän kanssa vahvin positiivinen korrelaatio on asukasluvulla 

(0,93) ja bruttokansantuotteella (0,97). Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä suuremman väki-

luvun maissa on yleensä suurempi bruttokansantuote sekä enemmän lainaa ottavia kotita-

louksia. Luonnollisesti viivästetty asuntolaina muuttuja korreloi myös vahvasti (0,99) asunto-

lainan määrän kanssa. Vahvin negatiivinen korrelaatio asuntolainaan on asuntolainan korolla 
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(-0,24) ja 25–54-vuotiaiden korkeakoulutettujen määrällä (-0,19). Korkeakoulutettujen mää-

rän kasvun voisi olettaa nostavan kotitalouksien tuloja ja sen myötä lisätä lainanottoa. Nega-

tiivinen korrelaatio selittynee sillä, että pienemmän väkiluvun maissa korkeakoulutettujen 

osuus väestöstä on keskimäärin suurempi kuin suuren väkiluvun maissa Euroalueella. Pienem-

män väkiluvun maissa kotitalouksien yhteenlasketut lainat ovat pienemmät kuin suuren väki-

luvun maissa. 

 

Taulukko 2. Asuntolainojen mallin muuttujien korrelaatio matriisi  
 

  aslaina tartunnat sairaalassa 

aslaina 1,000     

tartunnat 0,466 1,000   

sairaalassa 0,385 0,557 1,000 

maa -0,102 0,035 -0,100 

kuukausi 0,004 0,164 0,020 

asukasluku 0,928 0,508 0,483 

gdp_total 0,969 0,465 0,415 

gdp_cap 0,071 -0,034 -0,041 

korkeakou25_54 -0,186 -0,169 -0,238 

med_ika 0,309 0,160 0,102 

askorko -0,240 -0,142 -0,142 

lag1aslaina 0,986 0,446 0,466 

hinta_ind -0,014 -0,068 -0,074 

luottamus_ind -0,002 -0,170 -0,009 

tyotpros -0,059 0,150 0,050 

finmark12kk -0,003 -0,272 -0,052 

isohank12kk -0,005 -0,319 -0,068 

 
Paneelidatan analysoimisessa on haasteena luvussa 3.3. todettujen pienimmän neliösumman 

menetelmän vaatimien oletuksien täyttyminen. Pienimmän neliösumman menetelmä on so-

pivin menetelmä mallin estimointiin, mikäli oletukset täyttyvät. Seuraavaksi käydään läpi ly-

hyesti tilastollisten testien tuloksia, joiden avulla voidaan arvioida asuntolainamallin yhteen-

sopivuutta pienimmän neliösumman menetelmään. 

 

Perussääntönä on, että aineistossa tulisi olla havaintoja ainakin 10 kertaa selittävien muuttu-

jien määrä. Asuntolainamallissa on 16 selittävää muuttujaa ja jokaisesta muuttujasta on 930 

havaintoa, joten otoksen koko on riittävä. Liian pieni otoskoko voi aiheuttaa mallin ylisovitta-

misen, jolloin muuttujan vaikutuksen tilastollinen merkitsevyys ja estimaattien keskivirheet 
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näkyvät harhaisina. Ramsayn RESET testillä voidaan selvittää, onko mallissa tarvittavat muut-

tujat selitettävän muuttujan muutosten selittämiseen ja voidaanko funktio muotoa parantaa. 

Testin nollahypoteesin toteutuessa mallista ei puutu muuttujia ja funktio muotoa on sopiva. 

Nollahypoteesi hylätään P-arvon jäädessä alle 0,05. Sekä maa-luokittelumuuttujan sisältävä 

asuntolaina malli että asuntolainamalli, jossa ei ole maa-luokittelumuuttujaa saavat Ramsayn 

RESET testissä P-arvon tulokseksi alle 0,05 (Liite 4. ja 5.). Tämän perusteella todetaan, että 

mallia olisi mahdollista parantaa lisäämällä muuttujia tai muuttamalla funktiomuotoa. Haas-

teena uusien muuttujien lisäämiselle malliin on datan saatavuus yhtenäisessä muodossa kai-

kista aineiston 19 maasta. 

 

Mallien homoskedastisuutta testattiin Breusch-Paganin testillä (liite 6. ja 7.), jonka nollahypo-

teesina on mallin homoskedastisuus. Molemmat asuntolainamallit saavat testissä P-arvoksi 

alle 0,05, joten mallit ovat heteroskedastisia. Heteroskedastisuudesta johtuvia virheitä on py-

ritty pienentämään käyttämällä estimoinnissa korjattuja keskivirheitä. Mallien selittävien 

muuttujien multikollineaarisuutta testattiin VIF testillä (liite 8. ja 9.). Molemmissa malleissa 

kontrollimuuttujilla esiintyy multikollineaarisuutta. Tutkimuksen päämielenkiinnon kohteena 

olevilla tartunta- ja sairaalassa-muuttujilla multikollineaarisuutta ei ole, joten voidaan todeta, 

ettei multikollineaarisuus ole ongelma. Tilastollisten testien perusteella huomataan, etteivät 

pienimmän neliösumman menetelmän oletukset täyty, joten joudutaan toteamaan, ettei se 

ole sopivin menetelmä asuntolainamallin estimointiin. 

 

Usean selittävän muuttujan regressio pienimmän neliösumman menetelmällä toteutettiin 

kahdella versiolla. Ensimmäisessä versiossa mallista jätettiin maa-luokittelumuuttuja pois ja 

toisessa versiossa se sisältyy malliin. Statalla tehty pienimmän neliösumman regressio sisältää 

myös F-testin, jonka nollahypoteesina on, ennustavatko selittävät muuttujat luotettavasti se-

litettävää muuttujaa. Molemmissa malleissa F-testin arvo jää alle valitun riskitason eli 0,05. 

Näin ollen selittävien muuttujien voidaan todeta ennustavan selitettävän muuttujan vaihtelua 

luotettavasti. Mallin selitysastetta kuvaa R2. Tulosten mukaan asuntolainamalli ilman maa-luo-

kittelumuuttujaa selittää 98 prosenttia asuntolainojen määrän vaihtelusta. Asuntolainamalli 

maa-luokittelumuuttujan kanssa selittää 99 prosenttia asuntolainojen määrän vaihtelusta. 
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Näin suureen selitysasteeseen on syytä suhtautua epäilevästi. Selitysasteen suuruuden syy se-

littyy paljolti selitettävän muuttujan ja viivästetyn lainamuuttujan välisellä autokorrelaatiolla 

sekä kontrollimuuttujien multikollineaarisuudella, sillä selittävien muuttujien korreloidessa 

keskenään mallin selitysasteesta tulee todellista suurempi. Vääristynyt selitysaste ei ole on-

gelma tämän tutkimuksen osalla, sillä tavoitteena on selvittää vain koronatartuntojen ja sai-

raalassa olevien määrän vaikutusta luottojen määrään. Taulukosta 3. nähdään asuntolainojen 

määrää selittävien kahden mallin kertoimet, keskivirheet ja P-arvot. Taulukkoa luetaan siten, 

että asuntolainojen määrä kasvaa tai laskee selittävän muuttujan kertoimen verran selittävän 

muuttujan kasvaessa yhdellä yksiköllä ja muiden muuttujien pysyessä ennallaan. Asuntolaino-

jen yksikkönä on miljoona euroa. 

 

Taulukko 3. Usean muuttujan regression tulokset asuntolainoille 

 

 

 

Taulukon 3. mukaan ilman maa-luokittelumuuttujaa olevassa asuntolainamallissa (liite 2.) yh-

den koronatartunnan lisäys kasvattaa asuntolainojen määrää 0,09 yksikköä eli 90 000 euroa. 

Yhden koronapotilaan lisäys sairaalassa olevien määrään vähentäisi asuntolainojen määrää 

0,11 yksikköä eli 110 000 euroa. Kumpikaan selittävistä muuttujista ei saa P-arvoksi alle 0,05, 

joten voidaan todeta, että ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Muita tilastollisesti merkitse-

viä muuttujia ovat bruttokansantuote, 25–54-vuotiaiden korkeakoulutettujen osuus väes-

töstä, mediaani ikä, asuntolainan korko, yhdellä periodilla viivästetty asuntolainojen määrä ja 

OLS ilman maa-luokittelumuuttujaa OLS maa-luokittelumuuttujan kanssa

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat 0,09 0,07 0,24 tartunnat 0,12 0,02 0,00

sairaalassa -0,11 0,07 0,12 sairaalassa -0,02 0,02 0,39

asukasluku 0,36 0,54 0,50 asukasluku 0,00 (omitted)

gdp_total 0,17 0,06 0,00 gdp_total 0,00 (omitted)

korkeakou25_54 2219,85 760,20 0,00 korkeakou25_54 0,00 (omitted)

med_ika -2805,50 1417,33 0,05 med_ika 0,00 (omitted)

askorko -1619,90 -1619,90 0,03 askorko 1674,37 422,63 0,00

lag1aslaina 0,61 0,13 0,00 lag1aslaina 0,02 0,01 0,02

hinta_ind 4343,93 1516,31 0,00 hinta_ind 723,11 214,54 0,00

luottamus_ind -208,73 2667,95 0,94 luottamus_ind 83,01 700,25 0,91

tyotpros -1,20 1071,31 1,00 tyotpros -414,65 354,70 0,24

finmark12kk 172,43 3798,68 0,96 finmark12kk 85,04 1081,27 0,94

isohank12kk 171,21 1713,68 0,92 isohank12kk 199,82 279,61 0,48

Vakio -435019,60 145550,20 0,00 Vakio 46643,60 24352,80 0,06

Prob > F 0,00 R 0,98 Prob > F 0,00 R 0,99
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kuluttajahintaindeksi. Näistä suurin positiivinen vaikutus on kuluttajahintaindeksillä (4343,93) 

ja suurin negatiivinen vaikutus mediaani iällä (-2805,50). 

 

Maa-luokittelumuuttujan sisältävässä asuntolainamallissa (liite 3.) yhden todetun koronatar-

tunnan lisäys kasvattaa asuntolainoja 0,12 yksikköä eli 120 000 euroa ja yhden koronapotilaan 

lisäys sairaalassa vähentää asuntolainojen määrää 0,02 yksikköä eli 20 000 euroa. Tartuntojen 

vaikutus on tilastollisesti merkitsevä, sillä se saa P-arvoksi 0,00. Sairaalassa olevien määrä ei 

ole tilastollisesti merkitsevä. Muita tilastollisesti merkitseviä muuttujia on asuntolainan korko, 

yhdellä periodilla viivästetty asuntolainojen määrä ja kuluttajahintaindeksi. Edellisestä mal-

lista poiketen asuntolainan koron nousu nostaa otettujen asuntolainojen määrää ja kuluttaja-

hintaindeksin vaikutus väheni huomattavasti.  

4.3.2 Koronapandemian vaikutus kulutusluottoihin 

Taulukosta 3. nähdään, että tartuntojen ja sairaalassa olevien määrät korreloivat positiivisesti 

kulutusluoton määrän kanssa. Tartuntojen määrä korreloi asuntolainan kanssa 0,49 ja sairaa-

lassa olevien määrä 0,48. Kuvasta 3. nähdään, että kulutusluotoissa ei ole samanlaista kasva-

vaa trendiä kuin asuntolainoissa, silti muuttujien välinen korrelaatio melko vahva. Nostettujen 

uusien kulutusluottojen määrät laskivat vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon. Kesän aikana 

uusien nostettujen luottojen määrä kasvoi kevään lukemista. Kesä on kulutusluottojen seson-

kiaikaa, joten tämä selittää osin uusien luottojen kasvua. Vuoden loppua kohden kulutusluot-

tojen nostojen määrä kuitenkin jatkoi laskua.  

 

Taulukko 4. Kulutusluottojen mallin muuttujien korrelaatio matriisi 

 

  kulutusl tartunnat sairaalassa 

kulutusl 1,000     

tartunnat 0,488 1,000   

sairaalassa 0,476 0,557 1,000 

maa -0,100 0,035 -0,100 

kuukausi -0,001 0,164 0,020 

asukasluku 0,981 0,508 0,483 

gdp_total 0,973 0,465 0,415 

gdp_cap 0,002 -0,034 -0,041 

korkeakou25_54 -0,310 -0,169 -0,238 
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med_ika 0,336 0,160 0,102 

kukorko -0,284 -0,149 -0,166 

lag1kulutusl 0,986 0,489 0,478 

hinta_ind -0,114 -0,068 -0,074 

luottamus_ind 0,002 -0,170 -0,009 

tyotpros 0,081 0,150 0,020 

finmark12kk 0,002 -0,272 -0,052 

isohank12kk 0,002 -0,319 -0,068 

 

Asuntolainojen lailla kulutusluottojen määrä on vahvasti riippuvainen maan asukasluvun 

(0,98) ja bruttokansantuotteen (0,97) suuruudesta. Muita vahvasti kulutusluottojen kanssa 

vahvasti korreloivia kontrollimuuttujia ovat korkeakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista (-

0,31), mediaani ikä (0,34), kulutusluoton korko (-0,28) ja kuluttajahintaindeksi (-0,114). Koti-

talouksien luottamus rahoitusmarkkinoihin ja suuren hankinnan suunnittelu seuraavan 12 

kuukauden aikana korreloivat hyvin vähän (0,002) kulutusluottojen määrän kanssa. 

 

Taulukko 5. Usean muuttujan regression tulokset kulutusluotoille 

 

 

 

Taulukon 5. mukaan ilman maa-luokittelumuuttujaa olevassa kulutusluottomallissa (liite 11.) 

yhden koronatartunnan lisäys vähentää kulutusluottojen määrää 0,03 yksikköä eli 30 000 eu-

roa. Yhden koronapotilaan lisäys sairaalassa olevien määrään lisää kulutusluottojen määrää 

OLS ilman maa-luokittelumuuttujaa OLS maa-luokittelumuuttujan kanssa

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat -0,03 0,009 0,005 tartunnat -0,001 0,0008 0,14

sairaalassa 0,02 0,008 0,018 sairaalassa -0,001 0,0009 0,25

asukasluku 0,84 0,08 0,00 asukasluku 0 (omitted)

gdp_total 0,01 0,002 0,00 gdp_total 0 (omitted)

korkeakou25_54 96,93 45,99 0,035 korkeakou25_54 0 (omitted)

med_ika -763,89 160,62 0,00 med_ika 0 (omitted)

kukorko -2,55 84,43 0,98 kukorko 241,91 62,9 0,00

lag1kulutusl 0,50 0,02 0,00 lag1kulutusl -0,006 0,002 0,00

hinta_ind 213,42 116,74 0,07 hinta_ind 14,67 25,51 0,57

luottamus_ind 7,34 592,11 0,99 luottamus_ind -34,44 49,96 0,49

tyotpros 197,9 148,78 0,184 tyotpros 107,55 38,33 0,01

finmark12kk -42,66 835,01 0,96 finmark12kk 53,27 70,46 0,45

isohank12kk -31,47 393,78 0,94 isohank12kk -8,33 33,21 0,80

Vakio 130,48 12966,07 0,99 Vakio 13663,89 2887,15 0,00

Prob > F 0,00 R 0,99 Prob > F 0,00 R 0,99
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0,02 yksikköä eli 20 000 euroa. Molemmat selittävät muuttujat saavat P-arvoksi alle 0,05, jo-

ten ne ovat tilastollisesti merkitseviä. Kontrollimuuttujista tilastollisesti merkitseviä ovat asu-

kasluku (0,84), bruttokansantuote (0,01), korkeakoulutettujen 25–54-vuotiaiden osuus väes-

töstä (96,93), mediaani ikä (-763,89) ja yhdellä periodilla viivästetty kulutusluottojen määrä 

(0,5). Näistä vahvin positiivinen korrelaatio kulutusluottojen määrän kanssa on korkeakoulu-

tettujen osuudella ja vahvin negatiivinen korrelaatio mediaani iällä. 

 

Maa-luokittelumuuttujan sisältävässä mallissa (liite 12.) tartuntojen ja sairaalassa olevien 

määrän korrelaatio kulutusluottoihin on negatiivinen molemmilla (-0,001). Yhden tartunnan 

tai sairaalapotilaan lisäys vähentää kulutusluottojen määrää 1000 eurolla. Molempien selittä-

vän muuttujan P-arvot ylittävät 0,05, joten ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Kontrolli-

muuttujista tilastollisesti merkitseviä ovat kulutusluoton korko (241,91), yhdellä periodilla vii-

västetty kulutusluoton määrä (-0,006).  

 

4.4 Kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmä 

Kiinteiden vaikutusten menetelmässä jokainen havaintoyksikkö, tässä tutkimuksessa Euroalu-

een maa, saa regressioyhtälössä oman vakion. Selittävien muuttujien saamat kertoimet ovat 

samat jokaisella. Stata ilmoittaa myös F-testin tuloksen kiinteiden vaikutusten menetelmän 

estimoinnin yhteydessä. F-testin nollahypoteesina on, että jokaisella maalla on sama vakio eli 

maat ovat samanlaisia. Nollahypoteesi jää voimaan, mikäli F-testin P-arvo ylittää valitun riski-

tason. Jos nollahypoteesi hylätään, maiden välillä on eroavia kiinteitä vaikutuksia. Näin ollen 

mallin estimointi menetelmäksi kannattaa valita menetelmä, joka ottaa huomioon erot mai-

den välillä. Kiinteiden vaikutusten menetelmän F-testin perusteella nähdään, kumpi menetel-

mistä on sopivampi mallin estimoinnissa pienimmän neliösumman menetelmä vai kiinteiden 

vaikutusten menetelmä. Kiinteiden vaikutusten menetelmä ei ota huomioon muuttujia, jotka 

pysyvät ajan yli vakiona. (Hill et al. 2018) 

4.4.1 Koronapandemian vaikutus asuntolainoihin 

Taulukosta 6. nähdään asuntolainojen kiinteiden vaikutusten mallin (liite 19.) regression tu-

lokset. Tartuntojen määrän korrelaatio asuntolainoihin on positiivinen ja tilastollisesti merkit-

sevä. Yhden koronatartunnan lisäys kasvattaa asuntolainojen määrää 0,12 yksikköä eli 
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120 000 euroa. Asuntolainojen määrä on kasvanut tasaisesti koko tutkimuksen aikaperiodin. 

Koronatartuntojen määrä on myös kasvanut yli ajan, vaikkakin vähemmän tasaisesti kuin 

asuntolainojen määrä. Ajan yli kasvava trendi asuntolainojen ja tartuntojen määrissä on huo-

mioitu mallissa kuukausi muuttujan avulla, joten muuttujien välillä vaikuttaisi olevan jonkin 

tai joidenkin muiden tekijöiden aiheuttamaa korrelaatiota. Näitä tekijöitä pohditaan kappa-

leessa 5. 

 

Taulukko 6. Kiinteiden vaikutusten malli asuntolainoille 

 

 

 

Sairaalassa olevien määrä on negatiivisesti korreloitunut, mutta se saa P-arvoksi yli 0,05, joten 

se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Muita tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttujia ovat yh-

dellä periodilla viivästetty asuntolaina ja kuluttajahintaindeksi. Yhden yksikön lisäys kuluttaja-

hintaindeksissä kasvattaa asuntolainojen määrää 723,11 miljoonaa euroa. Muuttujien saa-

mien kertoimien etumerkit vaikuttavat järkeen käyviltä. Kiinteiden vaikutusten mallin F-testi 

saa P-arvoksi 0,00 eli nollahypoteesi hylätään. Tämä tarkoittaa, että kiinteitä vaikutuksia on 

Fixed-effect regression Asuntolainat

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat 0,12 0,01 0,00

sairaalassa -0,02 0,01 0,09

kuukausi Liite 19

asukasluku 0,00 (omitted)

gdp_total 0,00 (omitted)

korkeakou25_54 0,00 (omitted)

med_ika 0,00 (omitted)

askorko 1674,37 910,51 0,07

lag1aslaina 0,02 0,00 0,00

hinta_ind 723,11 285,73 0,01

luottamus_ind 83,01 558,19 0,88

tyotpros -414,65 428,01 0,33

finmark12kk 85,04 787,23 0,91

isohank12kk 199,82 372,32 0,59

Vakio 168911,10 31511,48 0,00

R2 (within) 0,36

Prob > F 0,00
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olemassa, jotka eroavat maiden välillä. Näin ollen estimointi menetelmäksi kannattaa valita 

menetelmä, joka huomioi kiinteät vaikutukset. 

4.4.2 Koronapandemian vaikutus kulutusluottoihin 

Taulukosta 7. nähdään kulutusluottojen kiinteiden vaikutusten mallin (liite 20.) regression tu-

lokset. Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrät korreloivat negatiivisesti kulutusluottojen 

määrään. Molempien muuttujien P-arvot ylittävät 0,05, joten ne eivät ole tilastollisesti mer-

kitseviä.  

 

Taulukko 7. Kiinteiden vaikutusten malli kulutusluotoille 

 

 

 

Yhden koronatartunnan lisäys vähentää uusien kulutusluottojen nostamisen määrää 0,0012 

yksikköä eli 1 200 euroa. Yhden koronapotilaan lisäys sairaalassa vähentää kulutusluottojen 

määrää 0,001 yksikköä eli 1 000 euroa. Tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttujia ovat ku-

Fixed-effect regression Kulutusluotot

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat -0,0012 0,00 0,14

sairaalassa -0,0010 0,00 0,25

kuukausi Liite 20

asukasluku 0,00 (omitted)

gdp_total 0,00 (omitted)

korkeakou25_54 0,00 (omitted)

med_ika 0,00 (omitted)

kukorko 241,91 62,90 0,00

lag1kulutusl -0,01 0,00 0,00

hinta_ind 14,67 25,51 0,57

luottamus_ind -34,44 49,96 0,49

tyotpros 107,55 38,33 0,01

finmark12kk 53,27 70,46 0,45

isohank12kk -8,33 33,21 0,80

Vakio 32498,00 2852,64 0,00

R2 (within) 23,16

Prob > F 0,00
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lutusluoton korko, viivästetty kulutusluoton määrä ja työttömyysprosentti. Kulutusluoton ko-

ron kasvu yhdellä yksiköllä kasvattaa otettujen kulutusluottojen määrää 241,91 miljoonalla 

eurolla. Työttömyysprosentin kasvu yhdellä prosenttiyksiköllä lisää kulutusluottojen määrää 

107,55 miljoonalla eurolla. Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrän sekä työttömyysprosen-

tin kertoimien etumerkit vaikuttavat järkeenkäyviltä. Kulutusluoton positiivinen korrelaatio 

voi johtua kotitalouksien pelkäävän koron nousevan myös tulevaisuudessa, joka kannustaisi 

luoton ottamista nykyhetkenä pienemmän koron toivossa.  

 

4.5 Satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmä 

Kiinteiden vaikutusten menetelmästä poiketen, satunnaisten vaikutusten menetelmässä ha-

vaintoyksikön vakio on satunnainen. Se siis huomioi havaintoyksiköiden välisen satunnaisen 

vaihtelun. Satunnaisten vaikutusten mallissa oletetaan havaintoyksiköiden olevan satunnais-

otos suuremmasta populaatiosta, kun taas kiinteiden vaikutusten mallissa tutkimusaineisto 

on koko populaatio. Edellytyksenä satunnaisten vaikutusten menetelmälle on virhetermien 

riippumattomuus toisistaan sekä yleisestä virhetermistä. Satunnaisten vaikutusten malli ottaa 

huomioon myös ajan yli vakiona pysyvät muuttujat. Breusch-Pagan testillä voidaan selvittää 

sisältääkö estimoitava malli satunnaisia vaikutuksia ja sen perusteella nähdään kannattaako 

estimointi menetelmänä käyttää satunnaisten vaikutusten menetelmää vai pienimmän ne-

liösumman menetelmää. Mikäli Breusch-Pagan testin nollahypoteesi hylätään, voidaan to-

deta, että mallin virhetermit ovat heterogeenisiä. Tällöin tulee käyttää estimointimenetelmää, 

joka huomioi erot, eli pienimmän neliösumman menetelmän sijaan kannattaa käyttää satun-

naisten vaikutusten menetelmää. Heterogeenisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että 

maat ovat erilaisia. Mikäli mallin residuaalin sisältämä heterogeenisuus on korreloitunut jon-

kin selittävän muuttujan kanssa satunnaisten vaikutusten estimaattori ei ole konsistentti, jol-

loin se tuottaa väärät kertoimet. Tätä voidaan testata Hausman testillä. Hausman testin nol-

lahypoteesina on, että satunnaisten ja kiinteiden vaikutusten menetelmien tuottamat selittä-

vien muuttujien kertoimet ovat samat ja estimointi menetelmäksi tulee valita satunnaisten 

vaikutusten menetelmä. Jos nollahypoteesi hylätään satunnaisten vaikutusten menetelmää ei 

tule käyttää, sen sijaan tulee valita kiinteiden vaikutusten menetelmä.  (Hill et al. 2018) 
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4.5.1 Koronapandemian vaikutus asuntolainoihin 

Taulukosta 8. nähdään asuntolainojen satunnaisten vaikutusten mallin (liite 21.) regression 

tulokset. Tartuntojen määrän korrelaatio asuntolainoihin on positiivinen ja tilastollisesti mer-

kitsevä. Yhden koronatartunnan lisäys kasvattaa asuntolainojen määrää 0,12 yksikköä eli 

120 000 euroa. Tulos on sama kuin kiinteiden vaikutusten mallissa. Sairaalassa olevien määrä 

on negatiivisesti korreloitunut ja se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Muita tilastollisesti merkit-

seviä muuttujia ovat bruttokansantuote, korkeakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista, pe-

riodilla viivästetty asuntolaina ja kuluttajahintaindeksi. 

 

Taulukko 8. Satunnaisten vaikutusten malli asuntolainoille 

 

 

 

Tilastollisesti merkitsevistä muuttujista vahvin positiivinen korrelaatio on korkeakoulutettujen 

osuudella (4643,79). Vahvin negatiivinen korrelaatio asukasluvulla (-1,43), mutta muuttuja ei 

ole tässä mallissa tilastollisesti merkitsevä. Breusch-Pagan testin (liite 23.) nollahypoteesi hy-

lätään, eli pienimmän neliö summan menetelmän sijaan kannattaa käyttää satunnaisten vai-

Random-effect regression Asuntolainat

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat 0,12 0,03 0,00

sairaalassa -0,05 0,03 0,10

kuukausi Liite 21

asukasluku -0,001 0,001 0,09

gdp_total 0,42 0,02 0,00

korkeakou25_54 4643,79 464,74 0,00

med_ika -1603,36 1617,18 0,32

askorko 613,50 1816,87 0,74

lag1aslaina 0,11 0,01 0,00

hinta_ind 3652,22 707,10 0,00

luottamus_ind 6,32 1735,80 1,00

tyotpros 650,50 971,99 0,50

finmark12kk 39,65 2448,05 0,99

isohank12kk 251,19 1155,87 0,83

Vakio -515126,70 90633,05 0,00

Breusch-Pagan test Prob > F 0,00
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kutusten menetelmää. Hausman testin avulla selvitetään, onko kiinteiden ja satunnaisten vai-

kutusten menetelmillä saaduissa kertoimissa eroa. Mikäli testin nollahypoteesi hylätään, voi-

daan todeta, että kertoimissa on eroa, jolloin satunnaisten vaikutusten menetelmää ei saa 

käyttää. Asuntolainamallin Hausman testin (liite 25.) P-arvo alittaa riskitason, joten nollahy-

poteesi hylätään. Näin ollen tutkimuksen tuloksina raportoidaan kiinteiden vaikutusten me-

netelmällä saadut tulokset. 

4.5.2 Koronapandemian vaikutus kulutusluottoihin 

Taulukosta 9. nähdään kulutusluottojen satunnaisten vaikutusten mallin regression tulokset. 

Tartuntojen määrän ja kulutusluottojen välinen korrelaatio on negatiivinen. Sairaalassa ole-

vien ja kulutusluottojen välinen korrelaatio on positiivinen Kumpikaan muuttujista ei ole tilas-

tollisesti merkitsevä. Tilastollisesti merkitseviä muuttujia ovat asukasluku, bruttokansantuote, 

korkeakoulutettujen osuus 25–54-vuotiaista, mediaani ikä, kulutusluoton korko, periodilla vii-

västetty kulutusluoton määrä ja työttömyysprosentti.  

 

Taulukko 9. Satunnaisten vaikutusten malli kulutusluotoille 

 

 

 

Random-effect regression Kulutusluotot

Muuttuja Kerroin Keskivirhe P-arvo

tartunnat -0,0022 0,002 0,25

sairaalassa 0,00004 0,002 0,98

kuukausi Liite 22

asukasluku 0,002 0,00 0,00

gdp_total 0,02 0,002 0,00

korkeakou25_54 179,53 59,65 0,00

med_ika -1226,24 201,46 0,00

kukorko 214,86 87,93 0,02

lag1kulutusl 0,01 0,00 0,02

hinta_ind 30,68 57,37 0,59

luottamus_ind -30,26 120,78 0,80

tyotpros 172,39 83,29 0,04

finmark12kk 46,65 170,31 0,78

isohank12kk -8,36 80,29 0,92

Vakio 30924,40 10316,60 0,00

Breusch-Pagan test Prob  > F 0,00
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Muuttujista vahvin positiivinen korrelaatio on kulutusluoton korolla (214,86) ja vahvin nega-

tiivinen mediaani iällä (-1 226,24). Breusch-Pagan testin (liite 24.) nollahypoteesi hylätään, eli 

pienimmän neliösumman menetelmän sijaan kannattaa käyttää satunnaisten vaikutusten me-

netelmää. Hausman testin (liite 25.) nollahypoteesi hylätään, eli myös kulutusluottojen mallin 

tuloksina raportoidaan kiinteiden vaikutusten menetelmällä saadut tulokset. 

 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia koronatartuntojen ja sairaalassa olevien ko-

ronapotilaiden määrän vaikutusta kotitalouksien asuntolainoihin ja kulutusluottoihin. Vaiku-

tusta tutkittiin muodostamalla regressiomallit erikseen asuntolainoille ja kulutusluotoille. 

Malleja estimoitiin pienimmän neliösumman menetelmällä sekä kiinteiden ja satunnaisten 

vaikutusten menetelmillä. Varsinaisten tulosten raportointiin näistä kolmesta menetelmästä 

valittiin tilastollisten testien avulla sopivin. Kiinteiden ja satunnaisten menetelmien valintaa 

puolsivat kiinteiden vaikutusten menetelmän F-testin ja satunnaisten vaikutusten menetel-

män Breusch-Pagan testin tulokset. Kiinteiden vaikutusten menetelmän F-testin perusteella 

sekä asuntolainamallin että kulutusluottomallin havaintoyksikköinä toimivat Euroalueen maat 

ovat erilaisia, joten estimointimenetelmänä kannattaa käyttää kiinteiden vaikutusten mene-

telmää pienimmän neliösumman sijaan. Satunnaisten vaikutusten menetelmän Breusch-Pa-

gan testin mukaan mallit sisältävät satunnaisia vaikutuksia, joten satunnaisten vaikutusten 

menetelmää kannattaa käyttää pienimmän neliösumman sijaan. Lopuksi kiinteiden ja satun-

naisten menetelmien selittävien muuttujien saamia kertoimia vertailtiin Hausman testillä. 

Testin tuloksena huomattiin, että kertoimien välillä on eroa, joten satunnaisten vaikutusten 

menetelmää ei saa käyttää. Näin ollen tutkimuksen tuloksina raportoidaan kiinteiden vaiku-

tusten menetelmän tulokset. 

 

 Kiinteiden vaikutusten menetelmällä estimoiduista asuntolainamallin tuloksista nähtiin, että 

asuntolainojen ja tartuntojen määrän välillä on tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaa-

tio (0,12). Sairaalassa olevien määrä korreloi negatiivisesti (-0,02), mutta muuttujien välinen 

korrelaatio ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
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Kulutusluottomallissa kiinteiden vaikutusten menetelmän tuloksina nähdään, että kulutus-

luottojen ja tartuntojen (-0,0012) sekä sairaalassa olevien (-0,001) määrä korreloi negatiivi-

sesti. Kummankaan muuttujan välinen korrelaatio ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

 

Kandidaatintyön tutkimusongelma oli seuraava: 

 

Miten todettujen koronavirustartuntojen ja sairaalahoidossa olevien määrä vaikuttaa 

kotitalouksien ottamiin asuntolainoihin ja kulutusluottoihin koronapandemian ensim-

mäisen vuoden aikana? 

 

Tämän tutkimuksen perusteella tutkimusongelman vastauksena on, että koronavirustartun-

tojen määrällä on positiivinen vaikutus asuntolainoihin. Sairaalassa olevien määrä ei vaikuta 

asuntolainojen määrään. Tulosten perusteella tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi, tartunto-

jen ja sairaalassa olevien määrä ei vaikuta asuntolainoihin, hylätään. Liu & Su (2021) havainnot 

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden pysymisestä kasvusuhdanteessa on osittain linjassa tämän 

tutkimuksen tulosten kanssa. Yhtä lailla Euroalueella asuntolainojen määrä on jatkanut nou-

suaan pandemiasta huolimatta, mutta saatujen tulosten valossa pandemian voimistuminen 

koronatartunnoilla mitattuna olisi jopa nostanut asuntolainojen määrää. Tästä poiketen Liu & 

Su (2021) mukaan pandemialla ei ole ollut vaikutusta asuntolainojen määrään. Asuntolainojen 

ja tartuntojen määrän ajan yli kasva trendi on huomioitu estimoidussa mallissa, joten positii-

visen korrelaatiota voidaan pitää todellisena. Yhtenä mahdollisena syynä voidaan pitää asun-

tokaupan vilkastumista asutuskeskusten ulkopuolelle. Suurten kaupunkien tartuntalukujen 

noustessa, rajoitustoimien lisääntyessä ja etätöiden yleistyessä syrjäisempien alueiden veto-

voimaisuus on noussut ja moni kotitalous on kyseenalaistanut tarpeellisuuden asua tiheästi 

asutussa asutuskeskuksessa. Francke ja Korevaar (2021) ovat tutkineet pandemian vaikutuksia 

asuntomarkkinoihin ja he osoittavat, että vastaavaa asutuskeskuksista pakenemista on tapah-

tunut aiemminkin esimerkiksi vuoden 1832 kolera epidemian aikana Pariisissa ja Amsterda-

missa. Vastaavan ovat havainneet myös Coven ja Gupta (2020) tutkiessaan koronapandemian 

vaikutuksia New Yorkin asuntomarkkinoihin. 
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Tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä ei vaikuta tämän tutkimuksen mukaan kulutusluot-

tojen määrään. Yhdysvalloissa on myös tutkittu pandemian vaikutuksia kulutusluottoihin. An 

et. al. (2021) mukaan pandemian aikana maksut luottokorteilla romahtivat ja muut kulutus-

luotot pysyivät ennallaan. Euroalueella kulutusluottojen määrät vähenivät pandemian ensim-

mäisen vuoden aikana, mutta saatujen tulosten mukaan tartuntojen tai sairaalassa olevien 

määrällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kulutusluottojen määrään. Tutkimuksen 

toinen hypoteesi, tartuntojen ja sairaalassa olevien määrät vähentävät kulutusluottojen mää-

rää, jää voimaan. Tosin vaikutus ei ole tilastollisesti merkitsevä. Horvath et. al. (2021) ovat 

tutkineet koronapandemian vaikutuksia kulutusluottojen käyttöön ja saatavuuteen Yhdysval-

loissa. Heidän mukaansa vakaassa taloudellisessa asemassa olevat kotitaloudet välttävät yli-

määräistä luotonottoa pandemian aikana. Heikommassa taloudellisessa asemassa olevat ko-

titaloudet hakevat aktiivisesti luottoa, mutta heidän edellytyksensä saada sitä ovat heikot 

luottolaitosten kiristettyä luotonmyöntö kriteereitään. Koronatartuntojen ja sairaalassa ole-

vien määrä vaikuttavat niiden torjuntana käytettävien rajoitustoimien määrään. Rajoitustoi-

mien seurauksena työllisyys on kärsinyt ja moni kotitalous on jäänyt työttömäksi tai lomaute-

tuksi. Näin ollen tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä vaikuttaa epäsuorasti monen kotita-

louden taloudelliseen tilanteeseen etenkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet vaikuttavat 

eniten. (Andersen et. al. 2020) 

 

5.1 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskysymykset 

Tutkimusta rajoitti datan saatavuus. Olisi ollut mielenkiintoista sisällyttää tutkimukseen myös 

kevään 2021 data, sillä pandemian uudet aallot koettelivat jälleen maailman taloutta sekä ter-

veyttä. Kevään aikana koettiin optimistisia hetkiä esimerkiksi rokotusohjelman alkamisen joh-

dosta ja synkempiä hetkiä kun virusmuunnokset nostivat epäilyksiä rokotteiden toimivuu-

desta. Rokotettujen määrää olisi voinut käyttää yhtenä kontrollimuuttujana. Toinen kehitys-

idea liittyykin juuri kontrollimuuttujiin. Osaa kaavailluista kontrollimuuttujista ei voitu käyttää 

estimoitavissa malleissa, sillä viimeisimpiä lukuja ei ollut vielä saatavilla tätä kandidaatintyötä 

tehdessä. Yksi näistä muuttujista oli asuntojen hintaindeksi, jolla olisi suurella todennäköisyy-

dellä ollut vaikutusta ainakin asuntolainojen määrään. Voisi olla myös mahdollista löytää pa-

rempia pandemiaa selittäviä muuttujia kuin tartuntojen ja sairaalassa olevien määrä tai aina-

kin lisätä muita pandemiaan liittyviä muuttujia. Näitä voisi olla edellä mainitun rokotettujen 
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määrän lisäksi yksi tai useampi koronarajoitusaiheinen muuttuja sekä yrityksille ja kotitalouk-

sille myönnettyjä tukia ilmentävä muuttuja. Mallia kehittämällä kandidaatintutkielman tulos-

ten yleistettävyys paranisi. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tehdä vastaava tutkimus, joka sisältäisi aineiston 

koko pandemian ajalta. Olisi myös kiinnostavaa tutkia onko lainaa hakevien kotitalouksien 

suhtautuminen lainanottoon muuttunut pandemian aikana, eli hakevatko kotitaloudet varo-

vaisemmin lainaa kuin aiemmin vai paikkaavatko he mahdollisia menetettyjä tuloja luotolla. 

Asuntolainojen osalta kiinnostavaa olisi selvittää suosivatko kotitaloudet pandemian seurauk-

sena suurempia ja mahdollisesti edullisempia asuntoja asutuskeskusten ulkopuolella kalliiden 

suurissa kaupungeissa sijaitsevien asuntojen sijaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Asuntolainojen mallin muuttujien korrelaatio matriisi 
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Liite 2. Asuntolainojen OLS ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 
 

                                                                                     

           _cons    -418314.5   133896.9    -3.12   0.002    -681099.4   -155529.5

     isohank12kk     334.5069   1748.364     0.19   0.848    -3096.818    3765.832

     finmark12kk      100.305   3844.396     0.03   0.979    -7444.675    7645.285

        tyotpros     -840.051   1149.424    -0.73   0.465    -3095.902      1415.8

   luottamus_ind    -237.2333   2701.586    -0.09   0.930    -5539.344    5064.877

       hinta_ind     4761.446   1576.309     3.02   0.003     1667.796    7855.096

     lag1aslaina     .5734512   .1385622     4.14   0.000     .3015101    .8453922

         askorko    -5426.521   1669.255    -3.25   0.001    -8702.587   -2150.454

         med_ika    -4411.549   1826.839    -2.41   0.016    -7996.888   -826.2101

korkeakoulu25_54     3455.973    1135.92     3.04   0.002     1226.626     5685.32

         gdp_cap    -.8776109   .3115453    -2.82   0.005    -1.489047   -.2661747

       gdp_total     .1978024   .0639649     3.09   0.002     .0722655    .3233394

      asukasluku    -.0000773   .0004853    -0.16   0.874    -.0010297    .0008752

                  

             12      1011.144   8994.168     0.11   0.911    -16640.74    18663.02

             11      877.4729   10779.12     0.08   0.935    -20277.54    22032.49

             10     -459.0561   11493.47    -0.04   0.968    -23016.05    22097.93

              9     -1050.561   8867.584    -0.12   0.906    -18454.01    16352.88

              8     -1390.108   9329.911    -0.15   0.882    -19700.91     16920.7

              7     -2056.401   12934.85    -0.16   0.874    -27442.22    23329.42

              6     -3892.491   13754.81    -0.28   0.777    -30887.56    23102.58

              5     -3048.523   10958.39    -0.28   0.781    -24555.37    18458.32

              4     -1771.773   8774.826    -0.20   0.840    -18993.17    15449.63

              3     -3910.458   7387.986    -0.53   0.597    -18410.06    10589.14

              2      2066.609   64390.55     0.03   0.974    -124305.7      128439

        kuukausi  

                  

     sairaalassa    -.0975527   .0618165    -1.58   0.115    -.2188733    .0237678

       tartunnat     .0965014   .0701443     1.38   0.169    -.0411632     .234166

                                                                                  

         aslaina        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                 Robust

                                                                                  

                                                Root MSE          =      48933

                                                R-squared         =     0.9840

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(25, 904)        =    4551.92

Linear regression                               Number of obs     =        930
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Liite 3. Asuntolainojen OLS maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

                                                                                    

           _cons      46643.6    24352.8     1.92   0.056    -1151.936    94439.13

     isohank12kk     199.8239   279.6138     0.71   0.475    -348.9545    748.6023

     finmark12kk      85.0386   1081.265     0.08   0.937    -2037.085    2207.162

        tyotpros    -414.6544   354.6971    -1.17   0.243    -1110.794    281.4847

   luottamus_ind     83.01382   700.2528     0.12   0.906    -1291.323    1457.351

       hinta_ind      723.108   214.5356     3.37   0.001     302.0539    1144.162

     lag1aslaina     .0171667   .0073435     2.34   0.020     .0027541    .0315793

         askorko     1674.371   422.6265     3.96   0.000     844.9118    2503.831

         med_ika            0  (omitted)

korkeakoulu25_54            0  (omitted)

         gdp_cap            0  (omitted)

       gdp_total            0  (omitted)

      asukasluku            0  (omitted)

                  

             19      382084.2   5161.775    74.02   0.000     371953.5    392214.8

             18     -111086.2    1228.76   -90.41   0.000    -113497.8   -108674.6

             17     -85871.57   897.3888   -95.69   0.000    -87632.81   -84110.33

             16     -22791.03   1241.537   -18.36   0.000    -25227.71   -20354.35

             15      364719.2   2752.496   132.50   0.000     359317.1    370121.4

             14       -111713   1129.692   -98.89   0.000    -113930.2   -109495.8

             13     -79031.46   1037.357   -76.19   0.000    -81067.41   -76995.51

             12     -115139.5   2230.589   -51.62   0.000    -119517.3   -110761.7

             11       -121681   2520.929   -48.27   0.000    -126628.6   -116733.3

             10      264041.7   3165.626    83.41   0.000     257828.7    270254.6

              9      -40315.1   1727.141   -23.34   0.000    -43704.84   -36925.36

              8     -60508.11   4123.001   -14.68   0.000    -68600.03   -52416.18

              7       1204152   9360.844   128.64   0.000      1185780     1222524

              6       1012428   7407.475   136.68   0.000     997889.5     1026966

              5     -13923.01   1289.615   -10.80   0.000    -16454.04   -11391.97

              4     -110356.2   1136.981   -97.06   0.000    -112587.6   -108124.7

              3     -102367.6   2273.773   -45.02   0.000    -106830.1   -97904.98

              2      67947.19   716.1435    94.88   0.000     66541.66    69352.71

             maa  

                  

             12      118.2313    2489.08     0.05   0.962    -4766.912    5003.375

             11     -139.6741   2693.037    -0.05   0.959    -5425.109    5145.761

             10      279.1036   2625.569     0.11   0.915    -4873.916    5432.124

              9     -375.6658   2080.636    -0.18   0.857    -4459.185    3707.853

              8     -2001.396    2331.96    -0.86   0.391    -6578.171    2575.379

              7      -2316.03   3062.898    -0.76   0.450    -8327.365    3695.305

              6     -3999.946   3200.254    -1.25   0.212    -10280.86    2280.969

              5     -5204.613    2724.33    -1.91   0.056    -10551.47    142.2395

              4     -5858.798   2128.482    -2.75   0.006    -10036.22   -1681.375

              3     -6489.094   1984.986    -3.27   0.001    -10384.89   -2593.301

              2     -7166.629   3000.368    -2.39   0.017    -13055.24   -1278.016

        kuukausi  

                  

     sairaalassa    -.0167628   .0193765    -0.87   0.387    -.0547917    .0212661

       tartunnat     .1226377   .0197049     6.22   0.000     .0839643    .1613111

                                                                                  

         aslaina        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                 Robust

                                                                                  

                                                Root MSE          =     6739.4

                                                R-squared         =     0.9997

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(38, 891)        =   97752.25

Linear regression                               Number of obs     =        930
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Liite 4. Asuntolainamallin Ramsey RESET testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 
Liite 5. Asuntolainamallin Ramsey RESET testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 
Liite 6. Asuntolainamallin Breusch-Pagan testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 
Liite 7. Asuntolainamallin Breusch-Pagan testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 
Liite 8. Asuntolainamallin VIF-testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 

                  Prob > F =      0.0000

                 F(3, 902) =     68.39

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of aslaina

                  Prob > F =      0.0000

                 F(3, 888) =    556.26

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of aslaina

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   242.91

         Variables: fitted values of aslaina

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =  1910.56

         Variables: fitted values of aslaina

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

    Mean VIF       17.34

                                    

 isohank12kk       31.12    0.032134

 finmark12kk       53.32    0.018755

    tyotpros        3.60    0.277837

luottamus_~d       58.56    0.017075

   hinta_ind        2.00    0.500970

 lag1aslaina       14.58    0.068603

     askorko        1.40    0.715455

     med_ika        2.60    0.384641

korkeakou~54        2.35    0.425666

   gdp_total       89.17    0.011214

      asluku       73.50    0.013605

         12         5.08    0.196884

         11         9.15    0.109289

         10         8.81    0.113542

          9         5.17    0.193354

          8         6.88    0.145333

          7        10.97    0.091199

          6        15.19    0.065844

          5         7.77    0.128646

          4         5.05    0.197887

          3         4.08    0.245118

          2         1.73    0.576980

    kuukausi  

 sairaalassa        1.98    0.504740

   tartunnat        2.19    0.455624

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Liite 9. Asuntolainamallin VIF-testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 
Liite 10. Kulutusluottojen mallin muuttujien korrelaatio matriisi 

 

  

    Mean VIF       14.38

                                    

 isohank12kk       31.33    0.031916

 finmark12kk       53.40    0.018727

    tyotpros       42.62    0.023463

luottamus_~d       58.65    0.017051

   hinta_ind       16.61    0.060194

 lag1aslaina       36.02    0.027762

     askorko       29.60    0.033784

         19        26.39    0.037894

         18         3.98    0.251429

         17         2.65    0.377570

         16         4.63    0.216117

         15         4.40    0.227188

         14         2.48    0.402857

         13         3.15    0.317737

         12        13.16    0.075998

         11        24.26    0.041215

         10         9.28    0.107716

          9         6.81    0.146940

          8        30.00    0.033331

          7        21.65    0.046191

          6        17.79    0.056218

          5         4.88    0.205070

          4         3.15    0.317800

          3        10.07    0.099344

          2         2.06    0.485663

         maa  

         12         5.09    0.196573

         11         9.18    0.108876

         10         8.88    0.112608

          9         5.27    0.189681

          8         7.04    0.142115

          7        11.09    0.090184

          6        15.39    0.064987

          5         8.02    0.124650

          4         5.40    0.185297

          3         4.60    0.217189

          2         1.85    0.539429

    kuukausi  

 sairaalassa        3.42    0.292469

   tartunnat        2.37    0.421641

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Liite 11. Kulutusluottojen OLS ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 

Liite 12. Kulutusluottojen OLS maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 

                                                                                  

           _cons     130.4786   12966.07     0.01   0.992    -25316.58    25577.54

     isohank12kk      -31.468   393.7779    -0.08   0.936     -804.292     741.356

     finmark12kk    -42.66339   835.0093    -0.05   0.959    -1681.443    1596.116

        tyotpros      197.899   148.7804     1.33   0.184    -94.09566    489.8937

   luottamus_ind      7.34354   592.1116     0.01   0.990    -1154.728    1169.415

       hinta_ind     213.4224   116.7407     1.83   0.068    -15.69148    442.5363

    lag1kulutusl     .4992204   .0173865    28.71   0.000     .4650979    .5333429

         kukorko     -2.55404   84.42614    -0.03   0.976    -168.2478    163.1397

         med_ika    -763.8945   160.6231    -4.76   0.000    -1079.132   -448.6575

korkeakoulu25_54     96.92981    45.9893     2.11   0.035      6.67173    187.1879

       gdp_total     .0116275   .0022761     5.11   0.000     .0071603    .0160946

                  

             12      94.91041   1929.869     0.05   0.961    -3692.628    3882.449

             11     -30.02668   2342.849    -0.01   0.990    -4628.077    4568.023

             10      9.274636   2541.199     0.00   0.997    -4978.054    4996.603

              9     -279.6386   1947.336    -0.14   0.886    -4101.459    3542.182

              8     -228.9514   2031.479    -0.11   0.910     -4215.91    3758.007

              7      -216.251   2835.414    -0.08   0.939    -5781.003    5348.501

              6     -317.5873   3018.543    -0.11   0.916    -6241.745     5606.57

              5     -507.4318   2386.898    -0.21   0.832    -5191.931    4177.067

              4     -459.8814   1924.808    -0.24   0.811    -4237.488    3317.725

              3      257.8051   1567.089     0.16   0.869    -2817.745    3333.356

              2      3447.607    2244.07     1.54   0.125    -956.5794    7851.793

        kuukausi  

                  

          asluku       .83922   .0817656    10.26   0.000     .6787477    .9996924

     sairaalassa     .0192242   .0081446     2.36   0.018     .0032397    .0352087

       tartunnat    -.0252897   .0089745    -2.82   0.005    -.0429028   -.0076765

                                                                                  

        kulutusl        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

       Total    3.3506e+12       929  3.6067e+09   Root MSE        =    7153.9

                                                   Adj R-squared   =    0.9858

    Residual    4.6317e+10       905    51178517   R-squared       =    0.9862

       Model    3.3043e+12        24  1.3768e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(24, 905)      =   2690.19

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       930

                                                                                  

           _cons    -3194.383   2900.919    -1.10   0.271    -8887.813    2499.047

     isohank12kk     -8.32681   33.21093    -0.25   0.802    -73.50757    56.85395

     finmark12kk     53.27002    70.4608     0.76   0.450    -85.01846    191.5585

        tyotpros      107.546   38.32674     2.81   0.005     32.32478    182.7672

   luottamus_ind    -34.43893   49.96249    -0.69   0.491    -132.4968    63.61895

       hinta_ind     14.67084   25.51032     0.58   0.565    -35.39648    64.73817

    lag1kulutusl    -.0059379   .0020496    -2.90   0.004    -.0099604   -.0019154

         kukorko      241.914     62.902     3.85   0.000     118.4607    365.3674

         med_ika            0  (omitted)

korkeakoulu25_54            0  (omitted)

       gdp_total            0  (omitted)

                  

             19             0  (omitted)

             18     -2308.926   246.7102    -9.36   0.000    -2793.127   -1824.725

             17     -6362.978   417.8922   -15.23   0.000    -7183.146   -5542.811

             16     -1652.047   220.7698    -7.48   0.000    -2085.336   -1218.757

             15      -19695.3   179.9726  -109.43   0.000    -20048.51   -19342.08

             14     -1379.703   188.7035    -7.31   0.000    -1750.058   -1009.348

             13      2713.013   235.8911    11.50   0.000     2250.046     3175.98

             12     -7816.702   635.4314   -12.30   0.000    -9063.819   -6569.585

             11     -6767.255   746.4002    -9.07   0.000    -8232.162   -5302.347

             10     -4357.894   443.1368    -9.83   0.000    -5227.607    -3488.18

              9      1581.308    296.506     5.33   0.000     999.3763     2163.24

              8     -8160.112   544.7977   -14.98   0.000    -9229.348   -7090.875

              7       42355.2   954.7795    44.36   0.000     40481.32    44229.08

              6      53518.59   649.6441    82.38   0.000     52243.58     54793.6

              5      5324.801   225.8438    23.58   0.000     4881.553    5768.049

              4     -5631.664   837.9243    -6.72   0.000    -7276.199   -3987.129

              3     -1190.922   350.8356    -3.39   0.001    -1879.482   -502.3615

              2     -10908.82   141.9078   -76.87   0.000    -11187.33   -10630.31

             maa  

                  

             12      162.5771   162.7663     1.00   0.318    -156.8729    482.0271

             11       201.277   197.6151     1.02   0.309    -186.5683    589.1222

             10      209.7596   214.8152     0.98   0.329    -211.8431    631.3624

              9      127.3977   165.3149     0.77   0.441    -197.0543    451.8496

              8      202.8427   172.1995     1.18   0.239    -135.1213    540.8067

              7      243.0696   239.7131     1.01   0.311    -227.3985    713.5376

              6     -11.86164   255.7909    -0.05   0.963    -513.8845    490.1612

              5      -108.943   203.1158    -0.54   0.592    -507.5842    289.6982

              4      394.1497   166.4767     2.37   0.018     67.41753    720.8819

              3      1048.796   140.0875     7.49   0.000     773.8557    1323.736

              2      1308.442   195.5921     6.69   0.000     924.5667    1692.317

        kuukausi  

                  

          asluku     1.893961   .0132623   142.81   0.000     1.867932     1.91999

     sairaalassa    -.0010208   .0008883    -1.15   0.251    -.0027641    .0007225

       tartunnat    -.0011621   .0007887    -1.47   0.141    -.0027101    .0003858

                                                                                  

        kulutusl        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

       Total    3.3506e+12       929  3.6067e+09   Root MSE        =    603.17

                                                   Adj R-squared   =    0.9999

    Residual     324155817       891  363811.243   R-squared       =    0.9999

       Model    3.3503e+12        38  8.8166e+10   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(38, 891)      >  99999.00

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       930
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Liite 13. Kulutusluottomallin Ramsey RESET testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 
Liite 14. Kulutusluottomallin Ramsey RESET testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 
Liite 15. Kulutusluottomallin Breusch-Pagan testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 
Liite 16. Kulutusluottomallin Breusch-Pagan testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 
 
Liite 17. Kulutusluottomallin VIF-testi ilman maa-luokittelumuuttujaa 
 

 
 
 

                  Prob > F =      0.0000

                 F(3, 902) =    414.17

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of kulutusl

                  Prob > F =      0.0000

                 F(3, 888) =    176.10

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of kulutusl

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   203.28

         Variables: fitted values of kulutusl

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =   960.24

         Variables: fitted values of kulutusl

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

    Mean VIF       17.11

                                    

 isohank12kk       31.10    0.032149

 finmark12kk       53.32    0.018755

    tyotpros        4.57    0.218796

luottamus_~d       58.57    0.017075

   hinta_ind        2.46    0.406302

lag1kulutusl       19.78    0.050566

     kukorko        1.88    0.532484

     med_ika        2.62    0.382291

korkeakou~54        2.51    0.398852

   gdp_total       73.38    0.013628

         12         5.08    0.196899

         11         9.15    0.109313

         10         8.81    0.113559

          9         5.17    0.193383

          8         6.88    0.145390

          7        10.96    0.091215

          6        15.19    0.065852

          5         7.77    0.128716

          4         5.05    0.197936

          3         4.09    0.244328

          2         1.74    0.575746

    kuukausi  

      asluku       76.26    0.013113

 sairaalassa        2.05    0.487737

   tartunnat        2.17    0.461251

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Liite 18. Kulutusluottomallin VIF-testi maa-luokittelumuuttujan kanssa 
 

 

 

Liite 19. Kiinteiden vaikutusten malli asuntolainoille 

 

 

    Mean VIF       33.96

                                    

 isohank12kk       31.12    0.032129

 finmark12kk       53.41    0.018724

    tyotpros       42.67    0.023438

luottamus_~d       58.66    0.017048

   hinta_ind       16.53    0.060485

lag1kulutusl       38.66    0.025867

     kukorko      146.65    0.006819

         18         7.77    0.128769

         17        22.28    0.044881

         16         6.22    0.160808

         15         4.13    0.241977

         14         4.54    0.220104

         13         7.10    0.140852

         12        51.52    0.019411

         11        71.08    0.014068

         10        25.05    0.039913

          9        11.22    0.089150

          8        37.87    0.026407

          7       116.31    0.008598

          6        53.85    0.018571

          5         6.51    0.153664

          4        89.58    0.011163

          3        15.70    0.063677

          2         2.57    0.389201

         maa  

         12         5.08    0.196770

         11         9.16    0.109222

         10         8.85    0.112969

          9         5.24    0.190750

          8         6.95    0.143842

          7        11.02    0.090720

          6        15.34    0.065190

          5         7.91    0.126357

          4         5.32    0.188096

          3         4.60    0.217345

          2         1.86    0.538752

    kuukausi  

      asluku      282.23    0.003543

 sairaalassa        3.43    0.291501

   tartunnat        2.36    0.424514

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

F test that all u_i=0: F(18, 891) = 4527.93                  Prob > F = 0.0000

                                                                                  

             rho    .99969042   (fraction of variance due to u_i)

         sigma_e    6739.4103

         sigma_u     382975.7

                                                                                  

           _cons     168911.1   31511.48     5.36   0.000     107065.8    230756.5

     isohank12kk     199.8239   372.3188     0.54   0.592    -530.9002     930.548

     finmark12kk      85.0386   787.2259     0.11   0.914    -1459.995    1630.072

        tyotpros    -414.6544   428.0124    -0.97   0.333    -1254.684    425.3756

   luottamus_ind     83.01382    558.192     0.15   0.882    -1012.511    1178.538

       hinta_ind      723.108   285.7259     2.53   0.012     162.3339    1283.882

     lag1aslaina     .0171667   .0034832     4.93   0.000     .0103305    .0240028

         askorko     1674.371   910.5095     1.84   0.066     -112.622    3461.365

         med_ika            0  (omitted)

korkeakoulu25_54            0  (omitted)

       gdp_total            0  (omitted)

          asluku            0  (omitted)

                  

             12      118.2313   1819.558     0.06   0.948    -3452.888    3689.351

             11     -139.6741   2211.524    -0.06   0.950    -4480.078     4200.73

             10      279.1036   2404.047     0.12   0.908    -4439.151    4997.358

              9     -375.6658   1852.321    -0.20   0.839    -4011.087    3259.755

              8     -2001.396   1935.699    -1.03   0.301    -5800.457    1797.666

              7      -2316.03   2686.357    -0.86   0.389    -7588.356    2956.296

              6     -3999.946   2862.498    -1.40   0.163     -9617.97    1618.078

              5     -5204.613   2284.974    -2.28   0.023    -9689.172   -720.0543

              4     -5858.798   1874.105    -3.13   0.002    -9536.973   -2180.624

              3     -6489.094    1565.81    -4.14   0.000      -9562.2   -3415.988

              2     -7166.629   2184.049    -3.28   0.001    -11453.11   -2880.149

        kuukausi  

                  

     sairaalassa    -.0167628   .0099083    -1.69   0.091    -.0362092    .0026836

       tartunnat     .1226377   .0088427    13.87   0.000     .1052828    .1399926

                                                                                  

         aslaina        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = 0.7788                         Prob > F          =     0.0000

                                                F(20,891)         =      24.61

     overall = 0.6224                                         max =         49

     between = 0.8051                                         avg =       48.9

     within  = 0.3559                                         min =         48

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: maa2                            Number of groups  =         19

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        930
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Liite 20. Kiinteiden vaikutusten malli kulutusluotoille 

 

 

 

Liite 21. Satunnaisten vaikutusten malli asuntolainoille 

 

 

F test that all u_i=0: F(18, 891) = 13688.12                 Prob > F = 0.0000

                                                                                  

             rho    .99990625   (fraction of variance due to u_i)

         sigma_e    603.16767

         sigma_u    62291.844

                                                                                  

           _cons        32498   2852.637    11.39   0.000     26899.33    38096.67

     isohank12kk     -8.32681   33.21093    -0.25   0.802    -73.50757    56.85395

     finmark12kk     53.27002    70.4608     0.76   0.450    -85.01846    191.5585

        tyotpros      107.546   38.32674     2.81   0.005     32.32478    182.7672

   luottamus_ind    -34.43893   49.96249    -0.69   0.491    -132.4968    63.61895

       hinta_ind     14.67084   25.51032     0.58   0.565    -35.39648    64.73817

    lag1kulutusl    -.0059379   .0020496    -2.90   0.004    -.0099604   -.0019154

         kukorko      241.914     62.902     3.85   0.000     118.4607    365.3674

         med_ika            0  (omitted)

korkeakoulu25_54            0  (omitted)

       gdp_total            0  (omitted)

          asluku            0  (omitted)

                  

             12      162.5771   162.7663     1.00   0.318    -156.8729    482.0271

             11       201.277   197.6151     1.02   0.309    -186.5683    589.1222

             10      209.7596   214.8152     0.98   0.329    -211.8431    631.3624

              9      127.3977   165.3149     0.77   0.441    -197.0543    451.8496

              8      202.8427   172.1995     1.18   0.239    -135.1213    540.8067

              7      243.0696   239.7131     1.01   0.311    -227.3985    713.5376

              6     -11.86164   255.7909    -0.05   0.963    -513.8845    490.1612

              5      -108.943   203.1158    -0.54   0.592    -507.5842    289.6982

              4      394.1497   166.4767     2.37   0.018     67.41753    720.8819

              3      1048.796   140.0875     7.49   0.000     773.8557    1323.736

              2      1308.442   195.5921     6.69   0.000     924.5667    1692.317

        kuukausi  

                  

     sairaalassa    -.0010208   .0008883    -1.15   0.251    -.0027641    .0007225

       tartunnat    -.0011621   .0007887    -1.47   0.141    -.0027101    .0003858

                                                                                  

        kulutusl        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = -0.5108                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(20,891)         =      13.43

     overall = 0.2451                                         max =         49

     between = 0.2633                                         avg =       48.9

     within  = 0.2316                                         min =         48

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: maa2                            Number of groups  =         19

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        930

                                                                                  

             rho    .24628263   (fraction of variance due to u_i)

         sigma_e    6739.4103

         sigma_u     3852.428

                                                                                  

           _cons    -353895.4    86397.5    -4.10   0.000    -523231.4   -184559.4

     isohank12kk      387.738   1042.805     0.37   0.710    -1656.121    2431.597

     finmark12kk      1.30282   2208.235     0.00   1.000    -4326.758    4329.364

        tyotpros    -567.6936    905.817    -0.63   0.531    -2343.062    1207.675

   luottamus_ind    -40.42692    1565.76    -0.03   0.979    -3109.261    3028.407

       hinta_ind      3476.91    650.187     5.35   0.000     2202.567    4751.253

     lag1aslaina     .0887377   .0094224     9.42   0.000     .0702701    .1072054

         askorko    -3408.632   1740.705    -1.96   0.050     -6820.35     3.08734

         med_ika    -5154.812   1577.995    -3.27   0.001    -8247.625   -2061.998

korkeakoulu25_54     6594.905   478.3909    13.79   0.000     5657.276    7532.534

         gdp_cap     -1.72214   .1658288   -10.39   0.000    -2.047159   -1.397122

       gdp_total     .4660833   .0187174    24.90   0.000     .4293978    .5027689

      asukasluku    -.0022098   .0006484    -3.41   0.001    -.0034806   -.0009389

                  

             12      796.6193   5103.665     0.16   0.876    -9206.381    10799.62

             11       660.037   6198.995     0.11   0.915    -11489.77    12809.84

             10      471.2055   6734.304     0.07   0.944    -12727.79     13670.2

              9     -509.8775   5174.666    -0.10   0.922    -10652.04    9632.281

              8     -1616.539   5401.311    -0.30   0.765    -12202.92    8969.836

              7      -2307.05   7515.739    -0.31   0.759    -17037.63    12423.53

              6     -4558.589   8002.533    -0.57   0.569    -20243.27    11126.09

              5     -4955.793   6353.121    -0.78   0.435    -17407.68    7496.095

              4     -4867.205   5169.208    -0.94   0.346    -14998.67    5264.257

              3     -6345.994   4267.608    -1.49   0.137    -14710.35    2018.364

              2     -6144.695   6032.631    -1.02   0.308    -17968.44    5679.045

        kuukausi  

                  

     sairaalassa    -.0416973   .0271472    -1.54   0.125    -.0949048    .0115103

       tartunnat     .1252492   .0246813     5.07   0.000     .0768747    .1736237

                                                                                  

         aslaina        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(25)     =   21442.38

     overall = 0.9673                                         max =         49

     between = 0.9678                                         avg =       48.9

     within  = 0.2136                                         min =         48

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: maa2                            Number of groups  =         19

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        930
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Liite 22. Satunnaisten vaikutusten malli kulutusluotoille 

 

 

Liite 23. Breusch-Pagan testi asuntolainojen mallin heterogeenisuudelle 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

             rho    .41166178   (fraction of variance due to u_i)

         sigma_e      607.744

         sigma_u    508.36709

                                                                                  

           _cons     41604.66   10598.41     3.93   0.000     20832.16    62377.17

     isohank12kk    -11.22357   97.40283    -0.12   0.908    -202.1296    179.6825

     finmark12kk     49.91828    206.159     0.24   0.809     -354.146    453.9826

        tyotpros     173.6961   95.54371     1.82   0.069    -13.56617    360.9583

   luottamus_ind    -31.55853   146.1788    -0.22   0.829    -318.0638    254.9467

       hinta_ind     59.66518   66.34311     0.90   0.368    -70.36492    189.6953

    lag1kulutusl     .0214859   .0059327     3.62   0.000      .009858    .0331137

         askorko     48.06962   190.7925     0.25   0.801    -325.8768     422.016

         med_ika    -1518.945   205.2439    -7.40   0.000    -1921.216   -1116.674

korkeakoulu25_54     272.6733   61.71729     4.42   0.000     151.7097     393.637

         gdp_cap    -.1204828   .0219118    -5.50   0.000     -.163429   -.0775365

       gdp_total     .0258674   .0022351    11.57   0.000     .0214867     .030248

      asukasluku     .0015007   .0000801    18.73   0.000     .0013436    .0016578

                  

             12      169.7197   476.4917     0.36   0.722    -764.1868    1103.626

             11      205.4228   578.8876     0.35   0.723     -929.176    1340.022

             10      228.4954   629.0644     0.36   0.716    -1004.448    1461.439

              9      126.9497   483.8732     0.26   0.793    -821.4244    1075.324

              8      196.2118    505.277     0.39   0.698    -794.1128    1186.536

              7      241.8377   702.3481     0.34   0.731    -1134.739    1618.415

              6      20.91956   747.9648     0.03   0.978    -1445.065    1486.904

              5     -87.88456    594.867    -0.15   0.883    -1253.802    1078.033

              4      403.6993   485.4981     0.83   0.406    -547.8594    1355.258

              3      1112.555   402.8798     2.76   0.006     322.9252    1902.185

              2      1549.039   566.4727     2.73   0.006      438.773    2659.305

        kuukausi  

                  

     sairaalassa     .0004917   .0025714     0.19   0.848     -.004548    .0055315

       tartunnat    -.0026765   .0023025    -1.16   0.245    -.0071893    .0018364

                                                                                  

        kulutusl        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(25)     =   29705.94

     overall = 0.9744                                         max =         49

     between = 0.9746                                         avg =       48.9

     within  = 0.1080                                         min =         48

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: maa2                            Number of groups  =         19

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        930

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =  3170.01

        Test:   Var(u) = 0

                       u     1.30e+07       3612.448

                       e     4.70e+07       6854.339

                 aslaina     1.45e+11       381066.7

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        aslaina[maa2,t] = Xb + u[maa2] + e[maa2,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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Liite 24. Breusch-Pagan testi kulutusluottojen mallin heterogeenisuudelle 

 

 

Liite 25. Hausman testi asuntolainojen mallille 

 

 

 

Liite 26. Hausman testi kulutusluottojen mallille 

 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =  5236.84

        Test:   Var(u) = 0

                       u     417797.1       646.3723

                       e     431279.7       656.7189

                kulutusl     3.61e+09        60055.9

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        kulutusl[maa2,t] = Xb + u[maa2] + e[maa2,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      465.00

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

 isohank12kk     -56.78916    -50.16628       -6.622881        4.155492

 finmark12kk      52.21681     32.74147        19.47534        10.79403

    tyotpros     -92.45382    -8.460636       -83.99318        32.27397

luottamus_~d      34.59135     47.72142       -13.13007        7.227624

   hinta_ind      2.674881     9.671827       -6.996946        25.39787

lag1kulutusl      -.005339     .0155014       -.0208404        .0007756

     kukorko      283.0147     251.1217        31.89298        135.4485

 sairaalassa     -.0019306    -.0006578       -.0012728        .0003199

   tartunnat     -.0018445    -.0031014         .001257        .0001656

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      465.00

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

 isohank12kk     -56.78916    -50.16628       -6.622881        4.155492

 finmark12kk      52.21681     32.74147        19.47534        10.79403

    tyotpros     -92.45382    -8.460636       -83.99318        32.27397

luottamus_~d      34.59135     47.72142       -13.13007        7.227624

   hinta_ind      2.674881     9.671827       -6.996946        25.39787

lag1kulutusl      -.005339     .0155014       -.0208404        .0007756

     kukorko      283.0147     251.1217        31.89298        135.4485

 sairaalassa     -.0019306    -.0006578       -.0012728        .0003199

   tartunnat     -.0018445    -.0031014         .001257        .0001656

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     


