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1 JOHDANTO

Laadunmuutoksen kontrollointi indeksilaskennassa voidaan jakaa pelkistetysti kahteen metodi-
seen vaihtoehtoon. Ensimmäisessä analysoidaan laadullisesti vertailukelpoisten (ns. matched
pairs �metodi) havaintojen hinnoissa toteutuneita muutoksia (Bailey, Muth ja Nourse, 1963; Case
ja Shiller, 1989; Quigley, 1995). Hedonisen indeksin konstruointistrategialla voidaan osoittaa,
että metodi redusoituu indeksilaskennassa klassiseen luokitteluindeksiin (ks. kappale neljä s. 8-9).
Toinen tutkimusmenetelmä ei rajoitu vain samojen tilastoyksiköiden analyysiin, vaan hintojen
muutokset arvioidaan perusjoukon edustavista poikkileikkaus otoksista. Tutkimusmetodissa yh-
distyy toisaalta tutkittavan ilmiöalueen relevantti osittaminen eli luokittelu ja toisaalta hetero-
geenisen poikkileikkausaineiston regressioanalyysi. Metodin indeksisovellus perustuu Oaxaca -
hajotelmaan (Oaxaca , 1973), jossa geometristen keskihintojen muutos jaetaan toisaalta laatukor-
jaustekijöihin ja toisaalta ns. laatuvakioituun hintojen muutokseen (Koev, 2003).

Tässä tutkimuksessa johdetaan puoli-logaritmiselle hintamalleille vastaavantyyppinen dekompo-
sitio aritmeettisten keskihintojen suhteelliselle muutokselle. Tutkimuksessa kehitetään kaksi uutta
aggregointiratkaisua, joissa havaintotason logaritmiset hinnat aggregoidaan ositteiden eli mikro-
luokkien tasolle s.e. logaritmifunktion argumentiksi saadaan ositteen (painotettu tai painottama-
ton) aritmeettinen keskiarvo. Analyysissä hyödynnetään logaritmista keskiarvoa (L. Törnqist,
1935, s. 35; L. Törnqist, P. Vartia ja Y. Vartia, 1985, s. 44).  Tutkimuksen mikroindeksit ovat
metodisesti analogisia Koevin esittämän dekomposition kanssa, mutta geometristen keskiarvojen
sijasta tutkimuksen Oaxaca -hajotelma perustuu aritmeettisten keskiarvojen muutokseen. Tutki-
muksen indeksisovellus kehitetään Laspeyresin indeksikaavan logaritmina (Y. Vartia, s. 128,
1976). Tutkimuksen empiirisessä osassa analyysiä sovelletaan KTI Kiinteistötieto oy:n ylläpitä-
mään toimisto- ja liiketilojen vuokratilaston. Tutkimus on jatkoa Tilastokeskuksen laajalti sovel-
tamiin ns. hedonisiin laadunvakiointimenetelmiin asuntojen hintojen indeksisovelluksissa (ks.
esim. Koev & Suoperä, 2002; Koev, 2003).

Tutkimuksen rakenne on seuraava: Kappaleessa kaksi spesifioidaan hintamallit, aineiston ositus
ja hintamallien estimointi. Kolmannessa kappaleessa esitetään havaintotason logaritmisten hin-
tojen aggregointi mikroluokituksen tasolle. Kappaleessa johdetaan logaritmisen keskiarvon avulla
mikrotason aggregaatit hinnoille ja niitä kontrolloiville laadullisille ominaisuuksille. Kappaleessa
neljä mikrotason indeksit aggregoidaan karkeammille luokitustasoille siten, että luokitteluindek-
sin Oaxaca -hajotelman konsistenssi säilyy. Kappaleessa kuusi esitetään tutkimuksen tulokset ja
tutkimus päätetään johtopäätöksien kappaleeseen seitsemän.

2 HETEROGEENISEN POIKKILEIKKAUSAINEISTON ANALYYSI

Tutkimuksen teoreettisen perustan muodostaa havaintoaineiston osittaminen ja hintamallien ti-
lastollinen päättely. Analyysissä yhdistetään luokittelu ja tyypillinen regressioanalyysi. Koska
tutkimuksessa yhdistetään varianssianalyysi ja tyypillinen regressioanalyysi, metodi perustuu ns.
kovarianssianalyysiin. Samantyyppistä tilastollista päättelyä ovat soveltaneet mm. Vartia, Y.&
Kurjenoja, J (1992), Koev, E. (1996, 1997, 2003), Vartiainen, 2001, Koev, E. & Suoperä, A
(2002) Kouvonen, S. & Suoperä, A (2000, 2002), Suoperä, A (2002, 2003), Korkeamäki, O.,
Kyyrä, T. & Luukkonen, A. (2004).

2.1 Havaintojen luokittelu

Tarkastellaan tilastoyksiköiden joukkoa {{{{ }}}}n321 a,...,a,a,a A ====   ja sen ositusta mikroluokkiin  Ak ,
jossa alaindeksi K1,...,k ====  esittää ositteita eli mikroluokkia. Tilastoyksiköiden osajoukot kA
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ovat erillisiä ja toisensa poissulkevia, joten ====′′′′kk A A ∩  ∅ ,  kk ′′′′≠≠≠≠∀∀∀∀  ja niiden yhdisteelle pätee:

A = ∪
K

k
kA

1====

. Määritellään kullekin mikroluokalle indikaattori );(1 ki Aa  siten, että

( ) ( )




∈
∈

=∈= c
kA   jos 0

   jos 1
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ki
kki a

Aa
AaTAa
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,

;

joka luokittelee yksikäsitteisesti kaikki tilastoyksiköt ositteisiin (esim. alueellisiin mikroluokkiin).
Indikaattorimuuttujien yhdistäminen muodostaa varianssianalyysimallin ns. koesuunnittelumatrii-
sin (ns. design matrix).

2.2 Hintamallin spesifiointi

Tarkastelemme hintojen määräytymistä yhdelle ositteelle. Tarkastelemme ositteen k havaintoa i
ajankohdalla t. Tämän havainnon logaritminen yksikköhinta, ( )tikplog , mallinnetaan seuraavasti

(2.1) ( ) iktkttikkttik εβxαp +′+=log

jossa ktα  esittää ositteen kA  hintavaikutusta ajankohdalla t. Parametrit ktα  voidaan määritellä
siten, että kttkt µµα += , jossa tµ  esittää keskimääräistä hintavaikutusta  ja  ktµ vastaavasti osit-
teen k hintavaikutusta. Ositteiden hintavaikutuksille ktµ  pätee tällöin: 0µw ktk kt =∑ , jossa

∑ =
k kt 1w  ja esittää ositteiden suhteellisia frekvenssejä. Vektori  tikx′  sisältää havaintotason laa-

dullisia taustamuuttujia ja parametrivektori ktβ  vastaavien laadullisten taustamuuttujien reak-
tioparametrejä ajankohtana t. Mallin muuttuja  εikt on ns. virhetermi, jonka odotusarvo oletetaan
nollaksi ja sen varianssi äärelliseksi. Hintamalli spesifioidaan parametrien suhteen lineaariseksi,
joten se kuuluu joustavien funktiomuotojen �perheeseen�. Hintamallin spesifikaatio ei ole jousta-
va pelkästään sen funktiomuodon suhteen, vaan se on joustava myös sen parametrisoinnin suh-
teen - kaikki sen tuntemattomat parametrit voivat vaihdella ositteittain ajassa.

Tuntemattomat parametrit estimoidaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa estimoidaan
parametrivektorit ktβ keskistämällä tilastoaineisto osituksen kA  suhteen. Vektori- ja mat-
riisinotaatiolla PNS �estimaattoriksi saadaan (C.Hsiao, 1986, s.29-32)

(2.2) ( ) ( )kttktk
1

tktktkkt pMXXMXβ� log′′= − ,

jossa  tkM  on idempotentti, symmetrinen matriisi, joka muuntaa tilastoaineiston keskiarvopoik-
keamiksi ositteelle kA . Erillisten ositteiden kA  hintavaikutukset estimoidaan toisessa vaiheessa
seuraavasti:

(2.3) kttk
G
ktkt β�x-plog� ′=α )(

jossa  )log( G
ktp  esittää ositteen kA  (painottamatonta) geometrisen keskihinnan logaritmia, vekto-

ri ktx ′  vastaavan ositteen laatumuuttujien (painottamatonta) aritmeettisia keskiarvoja ja parametri-

vektori ktβ�  OLS �estimaatteja. Esimerkkinä vastaavanlaisesta heterogeenisesti käyttäytyvän
poikkileikkausaineiston kerroinvektoreiden estimointimenetelmästä ks. Koev, E. & Suoperä, A.
(2002), Koev, E. (2003).
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3 HAVAINTOJEN HINTA-AGGREGOINTI  OSITTEISSA

Mallin (2.1) kaikkien muuttujien aggregointia ohjaa seuraavat kolmen matemaattista ominai-
suutta: Ensimmäisenä vaadimme, että residuaalit summautuvat nollaan mille tahansa yksittäiselle
ositteelle. Toiseksi regressiomallin hyperpinnan tulee aina kulkea input- ja output -muuttujien
keskiarvojen kautta. Kolmanneksi, regressiomallin sovitteiden (so. output -muuttujan ennustei-
den) keskiarvon täytyy vastata täsmällisesti riippuvan muuttujan aritmeettista keskiarvoa. Nämä
kolme ominaisuutta kertovat, että riippuva output �muuttuja dekomponoidaan kahteen ortogo-
naaliseen komponenttiin, joista ensimmäinen ilmaistaan eksogeenisten input �muuttujien lineaa-
rikombinaationa ja toinen virheterminä (residuaali), joka on ortogonaalinen mallin eksogeenisten
input �muuttujien kanssa. Nämä ehdot toteutuvat triviaalisti, kun valitsemme kaikille havain-
noille saman painon. Tällöin mallin (2.1) puoli-logaritminen spesifikaatio johtaa output �muut-
tujan aggregoinnissa ositetasolla painottamattomaan geometriseen keskiarvoon ja input -
muuttujat puolestaan painottamattomiin aritmeettisiin keskiarvoihin. Tulos pätee luonnollisesti,
jos mallin (2.1) β -heterogeenisuus pois suljetaan olettamalla (2.1):n vastaavan homogeenista
käyttäytymistä (ks. erilaisia variaatioita esim. Oaxaca (1973), Mincer (1974), Willis (1986), Card
(1999), Vartiainen (2001), Bayard, Hellerstein ja Troske (2003), Korkeamäki ja Kyyrä (2002), Korkea-
mäki ja Kyyrä (2003),  Korkeamäki, Kyyrä ja Luukkonen, (2004),�). Metodi perustuu tyypilliseen
�yksikköhintojen� aggregointiin, jossa kaikilla havainnoilla on sama paino ja näin samansuurui-
nen kontribuutio ositekeskiarvoihin riippumatta havaintojen todellisista määrällisistä suuruus-
luokista. Metodin indeksisovelluksessa mitataan ositetasolla geometristen keskiarvojen suhteel-
lista muutosta, josta parhaana esimerkkinä ks. Koev (2003).

Tässä tutkimuksessa kehitetään mallispesifikaation (2.1) havainnoille kaksi uutta aggregointirat-
kaisua, joista ensimmäinen johtaa ositetasolla logaritmiseen painottamattomaan ja toinen logarit-
miseen painotettuun aritmeettiseen keskiarvoon. Liitteessä 5 osoitetaan, että ne tyydyttävät yo.
kolme Gaussin peruskriteeriä sekä ositteiden että niiden mielivaltaisen unionin tapauksessa. Uu-
det aggregointisäännöt johdetaan logaritmisen keskiarvon avulla (L. Törnqvist, 1935, s. 35; Y.
Vartia, 1976; L. Törnqvist, P. Vartia ja Y. Vartia, 1985, s. 44)

Tarkastellaan aluksi, mitä nykytietämyksellä osataan sanoa geometrisen ja aritmeettisen keskiar-
von eroista. Taylor �sarjan avulla geometrisen ja aritmeettisen keskiarvon eroksi ositetasolla kA
saadaan (L. Törnqvist, 1936; Y. Vartia ja P. Vartia, 1984)

 (3.1) 2
2
1

i
log loglog1 kt

PC
kt

G
ktikt s)p()p()(pn −≈=∑ ,

jossa ( )G
ktplog  on logaritminen muunnos (painottamattomasta) geometrisesta ja ( )PC

ktplog  vastaa-
vasti logaritminen muunnos (painottamattomasta) aritmeettisesta keskiarvosta ositteelle kA . Ter-
mi 2

kts  on logaritmisen muuttujan varianssi ositteessa kA  ajankohdalla t, joten ( ) ( )PC
kt

G
kt pp loglog ≤

pätee aina. Toisen kertaluvun Taylor �approksimaatio on tarkka ainoastaan, jos logaritminen
muuttuja on log -normaalisesti jakautunut. Tämä tilanne on pikemminkin teoriapohdiskelua, joten
aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon suhteellisen muutoksen erotuksesta ei voida sanoa var-
masti mitään, so. tunnuslukujen differenssien erotus )log(-)log( PC

kt
G
kt pp ∇∇  on positiivinen, ne-

gatiivinen tai nolla. Käytännön sääntönä, koska toisen kertaluvun Taylor �approksimaatio on
säännöllisesti käyttäytyville muuttujille �riittävän� tarkka, varianssien 2

kts , t = 0,1,� stabii-
lisudesta seuraa 0)log(-)log( ≈∇∇ PC

kt
G
kt pp . Pienissä ositteissa varianssit voivat varioida merkit-

tävästi, jolloin em. approksimaatio ei päde.
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Kun pois suljemme muuttujan log �normaalisuuden, kaikki mitä tiedämme geometrisen ja arit-
meettisen keskiarvon välisistä eroista ovat approksimatiivisia. Tilannetta ei muuta edes loputto-
masti kehitetyt Taylor �sarjakehitelmät � täsmällinen matematiikka aritmeettisen ja geometrisen
keskiarvon välisestä erosta puuttuu edelleen. Seuraavaksi korjaamme tämän puutteen. Tutkimuk-
sessa kehitetään kaksi uutta logaritmisten havaintojen aggregointisääntöä, joiden avulla aritmeet-
tisen ja geometrisen keskiarvon erot voidaan mallintaa matemaattisen täsmällisesti. Metodia voi-
daan soveltaa täsmällisesti myös näiden tunnuslukujen differensseille ja niiden erotukselle. Ana-
lyysissä hyödynnetään logaritmista keskiarvolausetta logartitmisten havaintojen (s.o. esim. yhtä-
lön (2.1) vasen puoli) aggregoinnissa. Tulokseksi saadaan logaritmiset ositteiden aggregaatit,
joissa logarimifunktion argumentteina on aritmeettiset - eikä kuten konventionaalisesti - geomet-
riset keskiarvot.

Logaritminen keskiarvo määritellään kahdelle positiiviselle luvulle x ja y seuraavasti (L. Törn-
qvist, 1935, s. 35; Y. Vartia, 1976; L. Törnqvist, P. Vartia ja Y. Vartia, 1985, s. 44)

(3.2) ( ) ( ) ( )y/xy-xx,yL log= ,  jos x ≠ y
    = x, jos x = y

Määritelmä voidaan lausua myös ( ) ( ) ( )x,yLy-xy/x =log , jolloin se ilmaisee, että log�muutos
x:stä y:hyn on suhteellinen muutos logaritmiseen keskiarvoon verrattuna. Tämä suhteellisen
muutoksen indikaattori on symmetrinen, additiivinen ja mittayksiköstä vapaa suhdeluku. Tarkas-
tellaan positiivisten lukujen joukkoja { }nktkt yy ,,1 �  { }nktkt xx ,,1 �  ositteessa kA  ajankohdalla t ja
määritellään lukujen logaritminen keskiarvo seuraavasti

(3.3) ( ) ( )∑∑
∑∑∑∑

−
=

i iktikt

i ikti ikt
i iktikt xy

xy
xyL

i
i log

 ,  ,

tai yhtäpitävästi
 

( ) ( )∑ ∑∑∑∑ −=
i

i iktikt

iktikt
i iktikt xyL

xyxy
 , 

log
i

i
,

jolloin saadaan (ks. logaritmisen keskiarvon määritelmä)

(3.4)  ( )∑∑ i iktikt xy
i

log = ( ) )log( 
 , 
),(

i
iktikti

i iktikt

iktikt xy
xyL

xyL∑ ∑∑
,

Lauseen (3.4) operationaalisia ominaisuuksia on toistaiseksi vaikeata havaita. Konkretisoidaan
lausetta hinta-aggregoinnilla tarkastelemalla kahta mielivaltaisesti jakautunutta muuttujaa x ja y.
Määritellään aluksi:: iktiktiktikt pqvy ==  ja iktikt qx = , jossa iktv esittää havainnon i arvoa ositteessa

kA  ajankohtana t ja iktq  vastaavasti sen määrää. Sijoittamalla muuttujat yhtälöön (3.4) saamme

(3.5a) ( ) ( ) )log( 
 , 
),()log(  log

i
i ikti

i iktiktikt

iktiktiktAw
kti iktiktikt p

qpqL
qpqLpqpq ∑ ∑∑∑∑ ==

jossa logaritmifunktion argumentti Aw
ktp  esittää ositteen kA  painotettua aritmeettista keskihintaa

ajankohtana t. Toinen hinta-aggregoinnin periaate kehitetään valitsemalla 1== iktikt qx  ja

iktiktiktiktikt pppqy =⋅== 1 ,  jolloin yhtälö (3.4) saa esitysmuodon
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(3.5b) ( ) ( ) ( ) ( ) )log( 
, 
)1,(logloglog

i
ikti

ktikt

iktA
ktkt

A
ktkti ikti ikt p

npL
pLpnpnqp ∑ ∑∑∑ ==⋅=

jossa nkt on havaintojen lukumäärä ja A
ktp  painottamaton aritmeettinen keskihinta eli yksikköhin-

tojen (so. iktp ) keskiarvo ositteessa kA  ajankohtana t. Yksikköhintojen keskiarvossa jokaisen
havaintotason hinnan painona on 1/nkt (ks. yhtälön (3.5b) vasen puoli), kun taas yhtälön (3.5a)
keskiarvossa A

ktp  havaintotason määrät kontribuoivat painotettuun aritmeettiseen keskihintaan,
kuten niiden tuleekin kontribuoidakin. Lauseen (3.5a)  avulla aritmeettisen ja geometrisen kes-
kiarvon eroksi saadaan

 (3.6) ( ) )log( )log()log( 1
kt ikti

Aw
ikt

G
kt

Aw
kt pnwpp ∑ −−≡− ,

jossa painot  Aw
iktw on määritelty yhtälöissä (3.5a)  (tai vaihtoehtoisesti (3.5b):llä),  )log( Aw

ktp  arvi-
oidaan (3.5a):lla (tai vaihtoehtoisesti (3.5b):llä) ja )log( )log( 1

ikti kt
G
kt pnp ∑ −= . Taylor �sarjakehi-

telmästä poiketen, yo. geometrisen ja aritmeettisen keskiarvon erotus pätee identtisesti kaikille
positiivisille luvuille iktq  ja iktp . Itse asiassa, lause pätee mielivaltaisesti jakautuneille p ja q �
muuttujille, joille logaritminen muunnos on määritelty. Lisäksi, jos 1=∑i

Aw
iktw , niin aritmeettisen

ja geometrisen keskiarvon ero on ( ) ))log(,cov()log( 1
kt

Aw
ktktikti kt

Aw
ikt pwnpnw ≡−∑ − 1. Painotetun geo-

metrisen ja aritmeettisen keskiarvon ero arvioidaan (3.6):lla korvaamalla 1−
ktn  määräpainoil-

la ∑i iktikt qq .

Aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon differenssien eroksi (tässä painotettu aritmeettinen kes-
kiarvo) saadaan: ≡∇∇ )log(-)log( Aw

kt
G
kt pp ( ){ })log( 1

kt ikti
Aw
ikt pnw∑ −−∇  (ks. Liite 5). Mikroindeksien

erot riippuvat kunkin ajankohdan  otoksista � erot voivat kasvaa, pysyä ennallaan tai pienentyä
ajassa.

Taulukossa 3.1 tarkastellaan KT �Instituutin toimisto ja liiketilojen vuokra-aineistolla toisen
kertaluvun Taylor �approksimaation tarkkuutta painottamattoman aritmeettisen ja geometrisen
keskiarvon erotuksen arvioinnissa. Tilastoaineisto on ajalta 1995/2 � 2005/1 ja sen ositus toimisto
ja liiketilojen osalta on kuvattu Liitteissä yksi ja kaksi. Jokaisesta ositteesta kunakin ajankohtana
arvioidaan todellinen painottamattoman aritmeettisen ja geometrisen kesiarvon ero yhtälöllä (3.6)
(s.o. painot  iktw on määritelty yhtälöissä (3.5b)) ja vastaavasti toisen kertaluvun Taylor �approk-
simaatio kaavalla (3.1).  Taulukossa esitetään Taylor �approksimaation poikkeamaa todelliseen
eroon (3.6) suhteutettuna. Virheiden jakautumista kuvataan jakauman 5, 25, 75 ja 95 prosentti-
pisteillä sekä keskiarvolla ja mediaanilla.

Taulukko 3.1: Aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon eron (yht. (3.6)) toisen kertaluvun Taylor
�approksimoinnin (yht. (3.1)) suhteelliset virheet 5, 25, 75, 95 prosenttipisteissä, keskiarvoissa ja
mediaaneissa toimisto ja liiketilojen vuokrille ajankohdilla 1995/2 � 2005/1 (log-%).

Ositteita
05.0p 25.0p Keskiarvo Mediaani

75.0p 95.0p
Liikkeet 1302 -16,46 -7,92 -3,30 -3,33 1,46 9,59
Toimistot 1174 -6,78 -0,80 3,17 3,05 7,39 13,30

Toisen kertaluvun Taylor �approksimointi estimoi aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon eroa
systemaattisen harhaisesti - liiketilojen vuokra-aineistossa se aliarvioi ja toimistotilojen tapauk-

                                                          
1  cov(x, y) = E (x� E(x)) (y� E(y))  = E (x� E(x)) y = E (y� E(y)) x  (Y. Vartia, 1979).
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sessa yliarvioi todellista keskiarvojen eroa. Metodin käyttökelpoisuutta huonontaa se, että ositeta-
solla approksimointivirheet voivat olla eri ajankohtina sattumanvaraisesti erimerkkisiä.

Modernissa mikrotalousteoriassa kysyntä ja kustannusfunktiot kuuluvat samaan funktioperhee-
seen kuin spesifikaatio (2.1). Talousteoreettisissa mikro�aggregointi�makro analyyseissä ei syn-
ny edellä kuvatuja �hinta-aggregoinnin� ongelmia. Hinta-aggregointi on triviaalisti täsmällistä,
koska optimaalisessa taloudessa yksittäisten hyödykkeiden tai tuotantopanosten yksikköhinnat
eivät varioi yli mikroagenttien. Tällöin )log()log( G

kt
Aw
kt pp ≡  pätee aina triviaalisesti (ks. esim.

Muellbauer, 1975, 1976; Christensen, Jorgenson & Lau, 1971; Sargan, 1971;  Deaton & Muel-
bauer, 1980; Diewert, 1982). Koska hyödykkeitä ja tuotantopanoksia on erittäin suuri määrä, em-
piirisessä analyysissä niiden osittaminen ja aggregointi ositetasolle on usein välttämätöntä. Esi-
merkiksi modernissa kysyntäteoriassa tilannetta voidaan kuvata seuraavasti: Tarkastellaan hyö-
dykkeiden ositetta kA  - esimerkiksi ryhmää �ruoka� SNA:n hyödykeluokituksessa. Ryhmän sisäi-
set yksikköhinnat (esim. eri hedelmät) varioivat. Tällöin logaritmisten yksikköhintojen aggre-
gointi ryhmätasolle johtaa väistämättä - muilla kuin yhtälössä (3.5a) tai (3.5b) määritellyillä ha-
vaintopainoilla - geometriseen keskihintaan. Korvaamalla geometrinen keskihinta aritmeettisella
keskihinnalla samaan tapaan kuin Deaton ja Muellbauer (1980, s. 318), yksikköhintojen aggre-
goinnissa syntyy täsmälleen yhtälön (3.6) suuruinen approksimointivirhe, jonka vaikutuksia esti-
mointituloksiin ei tunneta.

Tässä kappaleessa tarkasteltiin hinta-aggregointia erillisenä tutkimusongelmana. Liitteessä viisi
esitetään aggregointilauseen (3.5a) (tai analogisesti (3.5b)) matematiikkaa soveltamalla sitä esti-
moidun mallispesifikaation (2.1) tapauksessa yksittäiselle ositteelle kA .

4 MIKROINDEKSIT, LAADUNVAKIOINTI JA INDEKSIN DEKOMPOSITIO

Kappaleessa tarkastellaan heterogeenisen poikkileikkausaineiston analyysiä indeksilaskennassa.
Hintamallien (2.1) tilastollinen päättely toteutetaan perusoppikirjamaisesti ja varsinainen mielen-
kiinto kohdistuu estimoitujen mallien aggregointiin, niiden differensointiin ja dekomponointiin.
Aggregoinnissa output ja input muuttujille suoritetaan lineaarimuunnos yhtälössä (3.5a) (tai
(3.5b)) johdetuilla painoilla, mikä johtaa mallin uudelleen parametrisointiin ositetasolla (ks. Liite
5). Tämän jälkeen ositteiden ns. �elementary aggregate� mallit differentioidaan ja dekomponoi-
daan ns. Oaxaca �hajotelmalla (1973). Hajotelmassa logaritminen keskihintojen muutos jaetaan
toisaalta indeksilaskennassa kontrolloitujen laadullisten muuttujien laatukorjaukseen ja laatupuh-
distettuun hintojen muutokseen. Metodi on ositetasolla analoginen Koevin (2003) alalyysin kans-
sa, mutta suoritetaan tutkimuksessa logaritmisille aritmeettisille keskiarvoille. Varsinainen indek-
silaskenta toteutetaan hajotelman osatekijöille Laspeyresin indeksikaavan logaritmisella esityk-
sellä (Y. Vartia, 1976, s.128).

4.1 Klassisen luokitteluindeksin jakaminen osatekijöihin

Kappaleen analyysi seuraa Liitteen 5 matematiikkaa, jossa hintamallien estimointi ja estimoidun
havaintotason käyttäytymisen aggregointi pidetään toisistaan erillään. Esimerkiksi yhtälön (3.5a)
painoilla havaintotasolta ositetasolle aggregoitu yhtälö (2.1) saa esitysmuodon

( ) kt
Aw

kt
Aw
kt

Aw
kt βxαp ��log ′+=  (ks. Liite 5, yht. (8)), joiden differenssi ositteelle kA  perus- ja vertai-

luajankohdilla, (τ, t), määritellään seuraavasti

τττ
τ

αα k
Aw

k
Aw
kkt

Aw
kt

Aw
ktAw

k

Aw
kt βxβx

p
p ����log ′−−′+=
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Mallin  muuttujat ja parametrit on esitelty liitteessä viisi. Hintamallin input ja output �muuttujiin
sovelletaan havaintojen aggregoinnissa kappaleessa kolme kehitettyä aggregointilausetta (3.5a).
Havaintojen aggregoinnissa puoli-logaritmiset mallit parametrisoidaan ositetasolla uudelleen si-
ten, että logaritmifunktion argumentiksi saadaan aritmeettinen keskiarvo. Kuten liitteen viisi ikä-
vä matematiikka osoittaa, ositteiden �keskimääräiset mallit� ovat täsmällisiä, koska ne eivät si-
sällä approksimatiivisa residuaalitermejä. Ositetason yhtälö esittää aritmeettisten keskiarvojen log
�muutosta perus- ja vertailuajankohtien välillä. Määräämällä yhtälölle Oaxaca -hajotelma (1973)
ja sen jälkeen eksponenttimuunnos, ositteen k mikroindeksi voidaan esittää

(4.1) ( ){ } ( ){ }ττττ
τ

αα kkt
Aw
kt

Aw
k

Aw
ktk

Aw
k

Aw
ktAw

k

Aw
kt ββx  βxx 

p
p ��'��exp� ''exp −+−−=

joka on metodina yleisesti tunnettu esimerkiksi asuntojen hintaindekseissä ja palkkadiskriminaa-
tio tutkimuksissa (Oaxaca, 1973; Vartiainen, 2001; Koev, 2003; O. Korkeamäki, T. Kyyrä, & A.
Luukkonen, 2004). Hajotelma (4.1) poikkeaa kuitenkin palkkadiskriminaatio tutkimuksista kah-
dessa suhteessa: 1) Kuten Koevin (2003) indeksisovelluksessa, hajotelma (4.1) kehitetään hetero-
geenisesti käyttäytyville poikkileikkausaineistoille ja 2) hajotelma (4.1) perustuu aritmeettisiin
eikä kuten muut hajotelmat geometrisiin keskiarvoihin.

Mikroluokan kA , hintaindeksi selittyy pelkistetysti kahdella tekijällä: Ensimmäinen termi,

( ){ } βxx k
Aw
k

Aw
kt ττ

� ''exp − , kertoo mikä osa aritmeettisten keskihintojen muutoksesta selittyy laadul-
listen tekijöiden muutoksella perus- ja vertailuajankohtien välillä. Toinen termi, joka saa esitys-
muodon ( ){ }τταα kkt

Aw
kt

Aw
k

Aw
kt ββx ����exp −′+−  = ( ) ( ){ }τταα k

Aw
kt

Aw
kkt

Aw
kt

Aw
kt βxβx ����exp ′+−′+  =

( ){ }Aw
k

Aw
kt pp τ

~logexp , kertoo puolestaan laatuvakioitua hintojen muutosta (ks. analogia Koev, 2003,
s.23), kun laadulliset ominaisuudet vastaavat vertailuajankohdan tilannetta. Yksinkertainen aja-
tusleikki on paikallaan: Oletetaan, että laadulliset ominaisuudet ovat samat Aw

kt
Aw
k xx '' ≡τ , jolloin

( ){ }  βxx k
Aw
k

Aw
kt 1)0exp(� ''exp ==− ττ  (s.o. ei laadunmuutosta). Kun korvaamme laatuvakioituun

indeksiin Aw
kt

Aw
k xx '' ≡τ , saadaan

( ){ }τταα kkt
Aw

kt
Aw
k

Aw
kt ββx ����exp −′+− = ( ) ( ){ }ττταα k

Aw
k

Aw
kkt

Aw
kt

Aw
kt βxβx ����exp ′+−′+  = Aw

k
Aw
kt pp τ . Toisin sanoen,

jos laadunmuutosta ei esiinny, indeksin hajotelma (4.1) redusoituu klassiseksi luokitteluindeksik-
si (ks. repeat-sales ja hybrid models; Bailey, Muth ja Nourse, 1963; Case ja Shiller, 1989; Quig-
ley, 1995).

Uudelleen myytävien �hyödykkeiden� malli olettaa Aw
kt

Aw
k xx '' ≡τ  ja indeksilaskenta redusoituu klas-

siseksi luokittelumetodiksi. Kuitenkin, mikäli uudelleen myytävän hyödykkeen ikä voidaan rin-
nastaa sen �kulumiseen� ja sillä on merkitsevä hintavaikutus, niin edes olettamuksista Aw

kt
Aw
k xx '' ≡τ

ja ktk ββ �� =τ  ei seuraa ( ){ }  βxx k
Aw
k

Aw
kt 1)0exp(� ''exp ==− ττ . Toisin sanoen, jos Aw

kt
Aw
k xx '' ≡τ  ei päde,

niin aritmeettisten keskihintojen muutos selittyy osittain ominaisuuksien laadullisella muutoksella
ja jäljelle jäänyt hintojen muutos on laatuvakioitua hintojen muutosta. Analyyttisesti tämä tar-
koittaa, että hintojen muutosta analysoidaan tällöin hajotelman (4.1) dekompositiolla.

4.2 Aggregointi ositetasolta koko aineiston tasolle

Dekomposition (4.1) indeksisovellus kehitetään Laspeyresin indeksikaavalle � Paaschen indeksi-
kaava voidaan johtaa analogisesti Laspeyresin analyysin kanssa. Fisher saadaan puolestaan Las-
peyresin ja Paaschen geometrisena keskiarvona. Paaschen ja Fisherin kaavojen matematiikka
jätetään lukijan tehtäväksi.
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Kuten yleisesti tunnetaan, Laspeyresin indeksikaavalla on logaritminen esitysmuoto (Y. Vartia,
1976, s. 128), jota ei ole tiettävästi sovellettu käytännön indeksiratkaisuihin koskaan. Indeksiso-
velluksen lähtökohtana tämä kuulostaa arveluttavalta � uuden näkökulman valinta hämmentää.
Laspeyresin indeksikaavan logaritmi määritellään

(4.2) 
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Muuttuja τkq  mittaa ositteen kA  määrää perusajankohdalla τ ja muuttujat Aw
kt

Aw
k pp ,τ  aritmeettisia

keskihintoja vastaavassa ositteessa ajankohdilla (τ, t).

Korvataan ositteen logaritmiset (aritmeettiset) keskihinnat yhtälössä (4.2) yhtälöllä (4.1) ja me-
netellään kuten Liitteessä viisi, saadaan (Liite 5 yht. (14))

(4.3) ( ) ( )




 −+





 −′+′−′=








=








∑ AwAw

t
AwAw

t
Aw

t
AwAwAw

tAw

Aw
t

Aw
k

Aw
kt

k
L
k ββxβxx

p
p

p
pw ττττ

ττ

αα �����loglog0

mikä pätee identtisesti, kun painoiksi L
kw τ  valitaan
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Lopuksi sijoitetaan yhtälö (4.3) yhtälön (4.2) oikealle puolelle ja otetaan siitä exp �muunnos
molemmin puolin, saadaan (ks. Liite 5 yhtälö (15))
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jossa yhtälön vasen puoli on tyypillinen Laspeyresin luokitteluindeksi. Ensimmäinen oikeanpuo-
leinen termi sisältää indeksilaskennassa kontrolloitujen laadullisten tekijöiden laatukorjaukset.
Toinen termi esittää puolestaan laatuvakioitua Laspeyresin hintaindeksiä.

Kappaleiden kaksi, kolme, neljä ja liitteen viisi matematiikka, joka johtaa hintaindeksiin (4.4), on
tilastoasiantuntijan näkökulmasta lähinnä makaaberi vitsi � se sisältää tilastotiedettä, uusia hinta-
aggregoinnin periaatteita, hintamallien uudelleenparametrisointia, aggregoinnin peruslauseen
soveltamista heterogeenisten hintamallien aggregointiin (Vartia, 1979) ja lopuksi tavanomaisesta
poikkeavaa indeksilukujen matematiikkaa. Se ei yksinkertaisesti näytä liittyvän käytännön tilas-
toihin mitenkään. Johtopäätös on luonteva, koska klassista luokitteluindeksiä (tässä Laspeyres) ei
ole tiettävästi esitetty aikaisemmin koko talouden tasolla parametrisella esitysmuodolla. Kuiten-
kin esimerkiksi kuluttajahintaindeksi (KHI) voidaan johtaa yhtälöstä (4.4) seuraavasti: KHI:ssä
hyödykkeet ovat samanlaatuisia (s.o. '' τkkt xx ≡ ), jolloin laatukorjaustekijät häviävät yksittäisissä
ositteissa ja ositteiden yhdisteissä. Tällöin (4.4) redusoituu kappaleen kolme ja liitteen viisi ana-
lyyseihin perustuen Laspeyresin hintaindeksiksi (4.2) (ts. sen exp �muunnokseksi). Analyysi
vastaa täsmälleen ns. matched pairs metodia (ks. esim. Bailey, Muth ja Nourse, 1963; Case ja
Shiller, 1989; Quigley, 1995; Koev, 2003).

Liitteessä viisi esitetään (4.4):n analogia asuntojen neljännesvuositilastolle (Koev, 2003), jossa
log-Laspeyres saa seuraavan parametrisen esityksen (ks. Liite 5 yht. (11) ja (12))
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(4.5) =







∑ G

k

G
kt

k
Koev
k p

pw
τ

τ log ( ){ }




 





 +−





 +−= τττ

τ

αα βxβxβxx
p
p

tttttG

G
t �'��'�exp�''exp 0

Asuntojen neljännesvuositilasto koko maan tasolla vastaa täsmälleen log-Laspeyresin hintaindek-
siä (4.5) parametrisessä muodossa.

Tutkimuksen keskeisin tulos, kuten hintaindeksit (4.4) ja (4.5) osoittavat, voidaan pelkistetysti
yleistää seuraavasti: Heterogeenisten tilastoaineistojen indeksilaskenta, mukaan lukien hedoniset
hintaindeksit, redusoituvat parametrien sekä input ja output �muuttujien keskiarvojen laskentaan.
Myös tämä tutkimus päätyy keskiarvojen laskemiseen - ei kuitenkaan sattumanvaraisesti � vaan
kontrolloimalla sitä johdonmukaisilla ja matemaattisesti konsistenteilla analyysimenetelmillä.
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5 EMPIIRINEN ESIMERKKI TOIMISTO- JA LIIKETILOJEN VUOKRILLE

Tutkimuksessa rajaudutaan pelkästään toimisto- ja liiketilojen vuokriin. Sekä toimisto- ja liiketi-
lojen aineisto jaetaan uusiin ja vanhoihin vuokrasopimuksiin. Vuokratiedustelu suoritetaan kerran
vuodessa kaikille vuokrasopimuksille. Tämän lisäksi uusista vuokrasopimuksista muodostetaan
erillinen vuokratiedustelu helmi/maaliskuussa. Tutkimuksessa konstruoidaan sekä uusille että
vanhoille vuokrasopimuksille teoria-analyysin mukaiset indeksit. Tutkimuksen matematiikka
ohjelmoidaan SAS, SAS/STAT, SAS/IML ja SAS/AF ohjelmapaketeilla indeksisovellukseksi.
Ohjelmointityön toteutuksesta vastaa tutkimuksen tekijä ja käyttöliittymän suunnittelusta ja to-
teutuksesta Seppo Suomalainen. Indeksilaskennan tulostaulut ja keskihintatilastot muunnetaan
sovelluksessa automaattisesti EXEL �tiedostoiksi, jotka pyritään saamaan suoraan julkaisukel-
poiseen formaattiin.

5.1 Tilastoaineiston rajaukset

Tilastoaineiston luonti SAS sovelluksessa automatisoidaan ACCES tietokannasta SAS tieostoik-
si. Tilastoaineiston validointia kontrolloidaan SAS �sovelluksessa datan sisään lukuvaiheessa
mahdollisuuksien rajoissa. Tutkimuksessa käytetään KTI:n soveltamia rajauksia: Alueellisia
vuokratasoja kontrolloidaan Taulukon 2.1a ja b rajauksilla. Lisäksi vuokratun toimistotilan tulee
olla vähintään yhdeksän neliömetriä. Liiketiloja ei rajata pinta-alan suhteen.

Taulukko 5.1a: Toimistotilojen vuokratasojen rajaukset alueittain (rajat samat kuin KTI:llä).

Kunta Vuokrien alaraja (euroa/m2) Vuokrien yläraja  (euroa /m2)
Helsinki 4 30
Espoo, Vantaa ja Kauniainen 4 22
Tampere ja Turku 3.5 17
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu 3 15
Muut kunnat 3 13

Taulukko 5.1b: Liiketilojen vuokratasojen rajaukset alueittain (rajat samat kuin KTI:llä).

Kunta Vuokrien alaraja (euroa/m2) Vuokrien yläraja  (euroa /m2)
Helsinki 5 120
Espoo, Vantaa ja Kauniainen 4 80
Tampere ja Turku 4 70
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu 4 65
Muut kunnat 3 50

5.2 Tilastoaineistojen ositukset

Koska vuokrasopimusten tasoissa on suuria alueellisia eroja, tilastoaineisto jaetaan viiteen alu-
eelliseen estimointiluokkaan. Tämä estimointiluokitus on yhdenmukainen sekä uusille että van-
hoille vuokrasopimuksille. Koska toimisto- ja liiketilojen sijainnissa on suuria eroja, estimointi-
luokkien sisäistä vuokratasojen vaihtelua kontrolloidaan kunnanosa-alueisiin (ns. kylä-tason luo-
kitus) perustuvalla lisäluokituksella. Estimointiluokkien osittamista pienempiin osa-alueisiin kut-
sutaan jatkossa ns. mikroluokitukseksi. Estimointialueiden mikroluokitus ei ole yhdenmukainen
toimisto- ja liiketiloille.
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Taulukko 5.2: Toimisto- ja liiketilojen ositteiden lukumäärät estimointialueittain (samaa ositusta
sovelletaan sekä uusille että vanhoille sopimuksille � uusien sopimusten puuttuva tieto vuokra-
tasoista ja laadullisista ominaisuuksista korvataan mikroluokan keskiarvolla).

Estimointialueet Toimistotilojen
mikroluokat

Liiketilojen
mikroluokat

Helsinki 15 15
Espoo, Vantaa ja Kauniainen 12 10
Tampere ja Turku 10 6
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu 8 8
Muut kunnat 11 23
Mikroluokkia yhteensä 56 62

Estimointialueiden tarkempi jako ositteisiin esitetään Liitteissä yksi ja kaksi.

5.3 Hintamallien estimointitulokset

Tutkimuksessa analysoidaan toimisto- ja liiketilojen neliövuokria uusista ja vanhoista vuokraso-
pimuksista. Kaikkien vuokrasopimusten analyysi toteutetaan vuosittain viidelle estimointiluokalle
Taulukon 5.2 mukaisesti. Jokainen estimointiluokka jakaantuu pienempiin osa-alueisiin (esim.
kunta ja sen osaalueet), joten riippumattomasti estimoitavien parametrien lukumäärä kasvaa ajas-
sa helposti suureksi. Niiden yksityiskohtainen esittäminen ei ole yksinkertaisesti tarkoituksenmu-
kaista. Vuokrayhtälöiden kerroinestimaatit, niiden t �arvot (hajonnat), selitysasteet (R2) ja ha-
vaintotason ennustevirheet esitetään tutkimuksessa aggregoimalla yhtälöiden estimointitulokset
yhtälötasolta aggregaattitasolle. Metodin kuvaus on esitetty seuraavan sivun marginaalissa (ala-
viite).

Taulukossa 5.3 on esitetty toimistotilojen vuokrayhtälöiden kerroinestimaattien keskiarvot ja kes-
keisimmät tunnusluvut vuosilta 2002-2004. Muut estimointitulokset esitetään Liitteessä 3. Toi-
mistotilojen hintamallien keskivirheet ovat havaintotasolla noin 25 � 30 log-prosenttia, joten kes-
kiarvon keskivirheet (keskivirhe/ tN ) ovat noin 0.3 � 0.4 log-prosenttia. Toimistotilojen esti-
mointitulokset poikkeavat muista asuntojen hintatilastoista (ks. Koev, E. & Suoperä, A, 2002,
Koev, E., 2003) vuokrauskohteen pinta-alan hintavaikutusten suhteen � toimistotilojen osalta
vuokrauskohteen pinta-alalla, päinvastoin kuin muissa kiinteistöjen/asuntojen hintatilastoissa, ei
näyttäisi olevan kaikkina ajankohtina merkitsevää vaikutusta vuokratasoihin. Ikä sitä vastoin on
erittäin keskeinen selittävä muuttuja toimistotilojen vuokrayhtälöissä.

Taulukossa 5.4 esitetään liiketilojen keskeiset estimointitulokset vuosilta 2002-2004. Muiden
ajankohtien estimointitulokset esitetään Liitteessä 4. Tulokset poikkeavat toimistotilojen esti-
mointituloksista pääpiirteissään seuraavasti: Havaintotason keskivirheet ovat suuremmat kuin
toimistotiloilla (n.50 log-prosenttia). Keskiarvon keskivirheet puolestaan ovat noin 0.5 log %:n
luokkaa. Mallin selitysasteet ovat alempia kuin toimistotiloilla, vaikka mallin selittävät muuttujat
ovat pääsääntöisesti vielä merkitsevämpiä kuin toimistotilojen vuokrayhtälössä keskimäärin.
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Taulukko 5.3: Toimistotilojen estimointitulokset2 vuosina 2002/1 � 2004/2 (keskivirheet suluis-
sa).
Tunnusluvut/Ajankohta     2002/1     2002/2     2003/1     2003/2     2004/1     2004/2

N     8877     7094     7832     7113     7880     6547
Mikroluokat      110      112      112      110      110      112
Adj. R2 0.624317 0.633493 0.636713 0.635698 0.635692  0.64335
RMSE 0.272951 0.268587 0.267779 0.267813 0.267419 0.258001
Vakio 2.590432 2.487331 2.515395 2.623503 2.611727 2.725481

(0.017933) (0.023453) ( 0.02245) (0.025972) (0.023983) (0.027302)
Pinta-ala -0.00001 -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00003 -0.00002

(4.793E-6) ( 3.94E-6) (3.858E-6) (5.452E-6) (5.117E-6) (4.806E-6)
Pinta-ala1/2 0.001913 0.003858 0.003603 0.004457 0.004003 0.003177

(0.000442) (0.000424) (0.000406) (0.000486) ( 0.00046) (0.000451)
Peruskorjaus ikä 0.007799 0.003077 0.003984 0.010987 0.007827 0.008695

(0.001644) (0.001994) (0.001924) (0.002153) (0.002017) (0.002274)
Peruskorjaus ikä1/2  -0.1231 -0.07704 -0.08492 -0.13193 -0.11207 -0.13431

(0.010307) (0.013166) (0.012712) (0.014544) ( 0.01353) (0.015531)
He(α)        1        1        1        1        1        1

(0.010444) (0.011478) (0.010844) (0.010406) (0.010119) ( 0.01115)
He(xβ)        1        1        1        1        1        1

(0.032926) (0.023127) (0.022711) (0.017877) (0.020005) (0.019891)
∑He(xβ)/ N (log-%) 0.010752 0.018431 0.018395 0.013979 0.012149 0.015519

Taulukko 5.4: Liiketilojen estimointitulokset vuosina 2002/1 � 2004/2 (keskivirheet suluissa).
Tunnusluvut/Ajankohta     2002/1     2002/2     2003/1     2003/2     2004/1     2004/2

N     9864     7678     8260     7190     7863     6863
Mikroluokat      119      122      122      119      124      120
Adj. R2 0.445272 0.443523 0.448503 0.444661 0.445233 0.462205
RMSE 0.515011 0.498803 0.497131 0.502478 0.505206  0.50583
Vakio 3.240823 3.590222 3.601913 3.568135 3.554372 3.488971

(0.053446) (0.053708) (0.051843) (0.055716) (0.053343) (0.069356)
Pinta-ala 0.000153 0.000159 0.000164 0.000184 0.000196 0.000191

(0.000013) (0.000013) (0.000013) (0.000015) (0.000015) (0.000013)
Pinta-ala1/2 -0.01618 -0.01827 -0.01865 -0.01959 -0.02064  -0.0224

(0.001029) (0.001085) (0.001056) (0.001166) (0.001134) (0.001095)
Peruskorjaus ikä  0.01487 0.034699 0.033875 0.018736 0.015044 -0.00772

(0.004318) (0.004534) ( 0.00444) (0.004691) (0.004509) (0.005678)
Peruskorjaus ikä1/2 -0.19901  -0.3419 -0.34011 -0.25687 -0.23554   -0.101

(0.029789) (0.030403) (0.029611) (0.031472) (0.030229) (0.039235)
He(α)        1        1        1        1        1        1

(0.011576) (0.013891) (0.013393) (0.013697) (0.013057) (0.014435)
He(xβ)        1        1        1        1        1        1

                                                          
2 Parametrien vaihtelusta riippuvat kovariaatiomuuttujat (He(α) ja ∑He(xβ)/N) voidaan arvioida kaavalla

)ββ(x ) αα(c tktikttktikt
���� −′+−= , jossa �populaatioparametrit� tt β,α

��  ovat mikroluokituksen suhteellisilla frekvensseillä painotet-
tuja keskiarvoja OLS:lla estimoiduista havaintotason parametreistä. Taulukoiden 3.1 ja 3.2 parametriestimoinnissa käytetty malli

voidaan siis lausua yhtäpitävässä esitysmuodossa  iktikttikttikt εcβxα)(p �1��log ++′+= . Tämä on alkuperäisten heterogeenisten mal-
lien uudelleenkirjoitus �yhden yhtälön mallina�, joka reprodusoi täsmälleen alkuperäiset sovitteet, residuaalit ja keskimääräiset
parametriestimaatit. Tämä esitystapa on makroanalyysiä varten suoritettua heterogeenisten mallien synteesiä, joka dekomponoi
alkuperäiset mallit yhteiseen osaan ja heterogeenisuus-efekteihin.(kovariaatioihin).  OLS:n määritelmän perusteella voidaan
edelleen osoittaa seuraava vieläkin vahvempi tulos: Jos lasketaan ensimmäisestä estimointivaiheesta kovariaatiomuuttujat ja
toisessa vaiheessa malli ikttikttikttikt εγcβxα)(p ++′+=log  estimoidaan OLS:lla, saadaan juuri edellä mainittu malli ja mm. sen

estimaatit eli ),β,α(),γ,βest(α ttttt 1��= . Tämä johtuu siitä, että informaatio sallii optimaaliset OLS-ratkaisut yhtälöittäin. Tärkeänä
lisätuloksena saadaan kaikkien keskimääräisten parametrien keskivirheet ja näiden käänteislukuina estimaattien tarkkuudet. Kes-
kimääräisten parametrien tarkkuudet ovat luonnollisesti moninkertaiset verrattuna vastaavien heterogeenisten sektorimallien
parametrien tarkkuuksiin.
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(0.037185) (0.020331) (0.018234) (0.019361) ( 0.02214) (0.019361)
∑He(xβ)/ N (log-%) 0.001557 0.001501 0.001736 0.003325 0.003885 0.008363

Edellisen sivun marginaalissa on selitetty Taulukoiden viimeisellä rivillä esiintyvän �kovariaa-
tiomuuttujan� matematiikkaa. Tämä muuttuja kokoaa yhteen osituksen heterogeenisesta käyttäy-
tymisestä syntyvän systemaattisen tilastoinformaation. Estimointitulokset osoittavat, että mikro-
luokkien heterogeenisuuden huomioiminen on välttämätöntä vuokratasojen määräytymisen mal-
lintamisessa.

Kuvio 5.1 esittää kiinteistön keskimääräistä ikävaikutusta toimisto- ja liiketilojen vuokratasoihin.
Liiketiloilla iän vaikutus vuokratasoihin on voimakkaampi kuin toimistotiloilla. Sekä toimisto-
että liiketilojen vuokratasot ovat yleensä vanhemmissa kiinteistöissä matalampia kuin uudemmis-
sa. Koska indeksilaskenta edellyttää �indeksihyödykkeen� laadullista vertailukelpoisuutta perus-
ja vertailuajankohtien välillä, kiinteistöjen keski-iän kasvu ajassa edellyttää indeksin korjaamista
ylöspäin ja päinvastoin (ks. Koev, 2003).

Kuvio 5.1: Peruskorjausiän hintavaikutus log-prosentteina toimisto ja liiketilojen vuokriin ajan-
jaksolla 1995-2004 keskimäärin.

Kuvio 5.2: Vuokrakohteen pinta-alan hintavaikutus log-prosentteina toimisto- ja liiketilojen ne-
liövuokriin ajanjaksolla 1995-2004 keskimäärin.
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Kuvio 5.2 esittää vuokrauskohteen koon vaikutusta toimisto- ja liiketilojen neliövuokriin. Toi-
mistotiloilla koon keskimääräinen hintavaikutus on vähäisessä määrin kasvava, mikä ilmentää
kysynnän kohdistumista voimakkaammin keskimääräistä suurempiin vuokrakohteisiin. Toimis-
totiloilla pinta-alan systemaattinen kasvu yli ajan edellyttää indeksin korjaamista alaspäin � päin-
vastoin kuin muissa asuntojen hintatilastoissa (Koev, 2002). Liiketiloilla vuokrakohteen pinta-
alan kasvulla on aluksi vuokratasoa alentava vaikutus, mutta yli 2000 neliömetrin vuokrakohtei-
den tapauksessa pinta-alan kasvulla on positiivinen vaikutus vuokratasoon. Vastaavasti kuin pe-
ruskorjausiänkin tapauksessa, liiketilojen keskimääräisen pinta-alan kasvu yli ajan edellyttää in-
deksin korjaamista ylös profiilin laskevalla osalla ja päinvastoin profiilin kasvavalla osalla.

Kuvioiden 5.1 ja 5.2 iän ja koon hintavaikutusten profiilit on arvioitu koko ajanjaksolta ja ne
esittävät peruskorjausiän ja pinta-alan hintavaikutuksia keskimääräiseen vuokrakohteeseen suh-
teutettuna. Alueellisesti nämä profiilit voivat poiketa merkittävästi yo. kuvioiden tilanteesta.

5.4 Indeksilaskentaa toimistotilojen vuokrista

Ositetason mikroindeksit uusille ja vanhoille sopimuksille saadaan suoraan differntioimalla esti-
moidut ositetason hintamallit. Hintojen muutokset aggregoidaan yhteen Laspeyresin logaritmi-
sella esityksellä. Tutkimuksessa kehitetään indikaattorit kuvaamaan sitä miten uusien ja vanhojen
sopimusten hinnat muuttuvat koko kantaan nähden. Indeksisarjat arvioidaan sekä painottamatto-
milla ja painotetuilla aritmeettisilla keskiarvoilla Liitteiden yksi ja kaksi osituksille. Empiirisessä
analyysissa arvioidaan yhteensä yli 2000 erillistä ositetason mikroindeksiä. Jokaiselle indek-
sisarjalle kehitetään ketjutetut Laspeyresin indeksit kuvaamaan hintojen kehitystä yli ajan. Kaik-
kien indeksisarjojen esittäminen on tässä yhteydessä tarpeetonta, joten kappaleessa keskitytään
neliövuokrien muutokseen yhdellä mikroindeksialueella ja koko maan tasolla ajanjaksolla 1995/2
� 2005/1.

Tulokset vastaavat täsmällisesti yhtälön (4.1) tai (4.4) dekompositioita: Indeksilaskennassa kont-
rolloitujen muuttujien laadunmuutokset, laatuvakioitu neliövuokrien muutos ja klassinen Laspe-
ysesin luokitteluindeksi estimoidaan kukin erillisesti kappaleessa neljä täsmällisemmin esitetyillä
tavoilla. Laatukorjausten yhdistetty vaikutus saadaan erillisten laatukorjaustekijöiden tulona. De-
kompositiolle pätee: erillisesti estimoitujen laatukorjaustekijöiden ja laatuvakioidun hintojen
muutoksen tulo vastaa aritmeettisten keskihintojen muutosta. Tilannetta kuvaa Taulukot 5.5a ja
5.5b, joissa esitetään indeksin piste-estimaatit ja ketjuindeksit toimistotilojen vuokrista Helsingin
Kluuvissa ajankohdilla 1995/2 � 2005/1.
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Taulukko 5.5a: Toimistotilojen neliövuokrien muutokset Kluuvissa vanhoista sopimuksista
ajankohdilla 1995/2 � 2005/2 (havaintojen aggregointi (3.5b) s.6).

LaatukorjauksetAjankohta Sopimusten
lkm

Aritm. keski-
hinta Aw

tp
Laspeyresin

indeksi
Laatuvakioitu

Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 257 15,71104 100 100 1 1
1996/1 329 15,89585 101,1763 100,3642 0,99529 1,012862
1996/2 328 14,93857 93,97783 94,82938 1,012053 0,979218
1997/1 392 14,5896 97,66393 97,70707 0,998245 1,001316
1997/2 359 15,42585 105,7318 107,1175 0,988768 0,998277
1998/1 418 15,46423 100,2488 100,4845 0,997801 0,999853
1998/2 402 16,40113 106,0585 106,0947 1,002872 0,996796
1999/1 448 16,53867 100,8386 100,8958 0,998349 1,001086
1999/2 388 17,48472 105,7202 105,5853 1,000257 1,001021
2000/1 457 18,63326 106,5688 105,4831 1,012587 0,997733
2000/2 423 19,752 106,004 107,5703 0,983297 1,002179
2001/1 490 20,00034 101,2573 101,5537 0,998238 0,998841
2001/2 444 21,06741 105,3352 102,9046 0,99943 1,024203
2002/1 482 21,35766 101,3777 101,3517 1,001108 0,99915
2002/2 399 22,26379 104,2427 104,4967 1,00672 0,99091
2003/1 436 22,30416 100,1813 100,4754 0,997827 0,999245
2003/2 369 23,2988 104,4594 102,2486 1,009835 1,011673
2004/1 428 22,99362 98,69012 98,39744 0,998593 1,004388
2004/2 365 23,31567 101,4006 101,8301 1,000815 0,994971
2005/1 401 23,22632 99,61678 99,7373 0,998357 1,000435

Taulukko 5.5b: Toimistotilojen neliövuokrien ketjuindeksi 1995/2=100 Kluuvissa vanhoista
sopimuksista ajankohdilla 1995/2 � 2005/2 (havaintojen aggregointi (3.5a) s.6).

LaatukorjauksetAjankohta Sopimusten
lkm

Aritm. keski-
hinta Aw

tp
Laspeyresin

indeksi
Laatuvakioitu

Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 257 15,71104 100 100 1 1
1996/1 329 15,89585 101,1763 100,3642 0,99529 1,012862
1996/2 328 14,93857 95,08326 95,17475 1,007286 0,991812
1997/1 392 14,5896 92,86204 92,99246 1,005518 0,993117
1997/2 359 15,42585 98,18472 99,61117 0,994224 0,991406
1998/1 418 15,46423 98,42903 100,0938 0,992038 0,99126
1998/2 402 16,40113 104,3923 106,1942 0,994888 0,988083
1999/1 448 16,53867 105,2678 107,1456 0,993245 0,989156
1999/2 388 17,48472 111,2894 113,1299 0,9935 0,990167
2000/1 457 18,63326 118,5997 119,333 1,006006 0,987922
2000/2 423 19,752 125,7205 128,3669 0,989202 0,990075
2001/1 490 20,00034 127,3011 130,3613 0,98746 0,988927
2001/2 444 21,06741 134,093 134,1478 0,986897 1,012862
2002/1 482 21,35766 135,9404 135,961 0,987991 1,012001
2002/2 399 22,26379 141,7079 142,0748 0,994631 1,002802
2003/1 436 22,30416 141,9649 142,7502 0,992469 1,002045
2003/2 369 23,2988 148,2957 145,96 1,00223 1,013741
2004/1 428 22,99362 146,3532 143,6209 1,00082 1,01819
2004/2 365 23,31567 148,4031 146,2493 1,001636 1,013069
2005/1 401 23,22632 147,8344 145,8651 0,99999 1,01351
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Klassisen luokitteluindeksin ja laatuvakioidun indeksin erot ovat vähäiset. Pinta-alan laatukorjaus
on ketjutettuna likimain 1.35 prosenttia. Koska vuokrakohteiden pinta-alat kasvavat ja osa kasva-
vasta hinnasta selittyy pinta-alan kasvulla, samanlaatuisuus edellyttää luokitteluindeksin korjaa-
mista alaspäin vastaavalla 1.35 prosentilla (ks. perustelu Kuvio 5.2).
Taulukko 5.6a: Toimistotilojen (painottamattomien) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjauste-
kijät ja laatuvakioitu keskihintojen muutos 1995/2=100 koko Suomessa (havaintojen aggregointi
(3.5b) s.6).

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 99,21216 99,32787 0,998087 1,00075
1996/2 97,74959 98,92159 0,998859 0,989281
1997/1 97,49622 98,63903 0,998841 0,989561
1997/2 96,11946 97,77027 0,99769 0,985391
1998/1 96,39198 98,10098 0,997507 0,985035
1998/2 98,42627 100,4031 0,998867 0,981423
1999/1 99,86575 101,8856 0,998439 0,981708
1999/2 105,3214 107,4701 0,998874 0,981112
2000/1 106,7714 108,8327 0,99911 0,981934
2000/2 112,0688 114,7404 0,998852 0,977839
2001/1 114,5953 117,3275 0,999128 0,977566
2001/2 121,0327 123,8603 1,000274 0,976904
2002/1 122,4616 124,9895 1,000733 0,979057
2002/2 126,3071 129,3299 1,002821 0,97388
2003/1 126,7574 129,6671 1,002198 0,975416
2003/2 130,3482 133,7447 1,002474 0,972199
2004/1 130,5492 133,9151 1,00166 0,973249
2004/2 132,4315 136,3435 1,001474 0,969879
2005/1 132,3287 136,4151 1,000981 0,969093

Taulukko 5.6b: Toimistotilojen (painotettujen) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät ja
laatuvakioitu keskihintojen muutos 1995/2=100 koko Suomessa (havaintojen aggregointi (3.5a)
s.6).

Laatukorjaukset Ajankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 98,82051 99,128 0,997185 0,999713
1996/2 95,97759 97,11563 0,999528 0,988749
1997/1 95,15724 96,50556 0,997475 0,988525
1997/2 94,11951 96,08957 0,991907 0,987489
1998/1 94,21439 96,47679 0,989572 0,986841
1998/2 97,0128 99,74011 0,993825 0,978699
1999/1 97,67792 100,5674 0,9918 0,979298
1999/2 100,7931 103,9779 0,987694 0,981449
2000/1 102,457 105,4244 0,987417 0,984237
2000/2 108,5364 112,6151 0,978752 0,984705
2001/1 110,0883 114,2859 0,978138 0,9848
2001/2 117,7175 121,9085 0,979682 0,985648
2002/1 118,9247 123,0409 0,979808 0,986466
2002/2 125,9205 130,0981 0,98217 0,98546
2003/1 126,508 130,9965 0,977141 0,988328
2003/2 129,9037 133,3921 0,990495 0,983194
2004/1 129,9836 133,232 0,990403 0,985071
2004/2 132,4422 136,5734 0,989155 0,980383
2005/1 132,6564 136,3087 0,989496 0,983537
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Taulukoissa 6.1.a ja 6.1.b esitetään toimistotilojen neliövuokrien kehitys vuodesta 1995 aggre-
gointiperiaatteilla 3.5a ja 3.5b. Aggregointimetodilla (s.o. yht. (3.5b) ja (3.5b)) ei ole merkitystä
koko Suomen tapauksessa � Laspeyresin luokitteluindeksit ovat metodista riippumatta likimain
samansuuruisia koko Suomen tapauksessa (vertaa Taulukoiden 5.6a ja 5.6b sarakkeita 1). Sitä
vastoin peruskorjausiän ja pinta-alan laatukorjukset poikkeavat aggregointimetodien välillä toi-
sistaan. Yksikköhintojen aggregointia vastaavassa metodissa peruskorjausiän laatukorjauksen
tarve on noin 3.1 %, kun vastaava trave painotetun aggregoinnin tapauksessa on puolta pienempi.
Koska vuokrakohteet ovat keskimäärin vanhempia, indeksiä tulee korjata ylöspäin (ks. Kuvio
5.1). Painottamaton aggregointimetodi ei suosittele minkäänlaista pinta-alasta johtuvaa laatukor-
jausta. Painotetussa tapauksessa sitä vastoin pinta-alan havainnoittain painotettu keskiarvo syste-
maattisesti alenee noin 20 � 25 prosenttia ajankohdasta 1995/2 ajankohtaan 2005/1 tultaessa.
Kuten Kuviosta 5.2 ilmenee, toimistotilojen tapauksessa vuokrakohteen pinta-alan kasvu nostaa
neliövuokria, joten painotetun keskipinta-alan systemaattinen lasku perusajankohdasta nykyhet-
keen edellyttää indeksin korjaamista ylöspäin.

5.5 Indeksilaskentaa liiketilojen vuokrista

Kuvioista 3.1 ja 3.2 nähdään, että peruskorjausiän kasvu alentaa vuokratasoa liiketilojen tapauk-
sessa. Peruskorjausiän systemaattinen kasvu edellyttää indeksin korjaamista ylöspäin.

Pinta-alan suuret muutokset syntyvät käytännössä kolmena mittausajankotana � Vantaalla ja Po-
rissa 1998/2 vanhoissa sopimuksissa, Porvoossa 1999/2 vanhoissa sopimuksissa, Tampereen kes-
kustassa 1999/2 uusissa sopimuksissa ja Helsingin Ruoholahdessa 2004/2 vanhoissa sopimuksis-
sa. Suuret pinta-alamuutokset ilmentävät pikemminkin aineiston laadinnassa tapahtuneita muu-
toksia kuin todellisia pinta-alan muutoksia. Tilastoinnista johtuvat suuret pinta-alan laatukorjau-
set eliminoidaan, jolloin kyseinen indeksin osatekijä käyttäytyy maltillisemmin eikä pinta-alan
laatukorjauksella ole merkitystä kummassakaan aggregointimetodissa ajankohdilla 1995/2 �
2005/1.

Taulukko 5.7a: Liiketilojen (painottamaton) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät ja
laatuvakioitu keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi (3.5b)
s.6).

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 99,50339 99,22401 1,002574 1,000241
1996/2 99,27926 99,75496 1,000795 0,99444
1997/1 98,88131 99,29038 1,001126 0,99476
1997/2 97,26445 98,12825 1,003551 0,98769
1998/1 97,02747 97,82475 1,004745 0,987166
1998/2 100,7283 102,4353 1,004141 0,97928
1999/1 100,2897 101,7986 1,005137 0,980142
1999/2 107,6702 110,2125 1,000926 0,976029
2000/1 108,5155 110,928 1,001425 0,976859
2000/2 108,1548 112,0193 0,99959 0,965898
2001/1 108,4946 111,8489 1,000362 0,969659
2001/2 114,2379 118,6534 0,998541 0,964193
2002/1 114,0913 118,3745 0,999792 0,964017
2002/2 118,9102 125,0264 0,996296 0,954616
2003/1 118,2212 124,213 0,996955 0,954669
2003/2 121,667 128,9282 0,99761 0,945941
2004/1 122,0147 129,0681 0,999469 0,945854
2004/2 124,2804 132,9663 0,99487 0,939496
2005/1 124,0024 132,5159 0,995554 0,939934
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Peruskorausiän laatukorjaukset ovat pieniä peräkkäisten ajankohtien välillä, mutta ne kumuloitu-
vat ajankohdasta 1995/2  ajankohtaan 2005/1 painottamattomassa metodissa noin 6 %:n ja pai-
notetussa noin 4.7 l%:n suuruisiksi. Koska peruskorjausiältään vanhemmista kohteista maksetaan
alempaa vuokraa kuin uudemmista (ks. Kuvio 5.1), indeksiä tulee korjata ylöspäin.

 Taulukko 5.7b: Liiketilojen (painotettu) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät ja laa-
tuvakioitujen keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi (3.5a)
s.6).

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 99,0163 98,97105 1,000296 1,000161
1996/2 97,49307 97,98 0,999901 0,995129
1997/1 97,484 97,8992 1,00051 0,995251
1997/2 95,21988 96,58443 0,997685 0,98816
1998/1 94,74101 95,80639 0,998968 0,989901
1998/2 100,2305 102,3352 0,998994 0,98042
1999/1 99,95503 101,9382 0,999897 0,980646
1999/2 107,1107 108,9993 1,007505 0,975352
2000/1 106,6805 108,4594 1,00721 0,976558
2000/2 108,8736 111,3836 1,004563 0,973025
2001/1 109,1016 111,6815 1,00284 0,974133
2001/2 114,9847 118,2359 0,997126 0,975306
2002/1 114,9059 117,9852 0,99777 0,976078
2002/2 117,3236 121,1303 1,000757 0,967841
2003/1 117,019 120,7806 1,003149 0,965815
2003/2 121,6128 126,6202 1,002383 0,95817
2004/1 121,4494 126,1721 1,005144 0,957643
2004/2 123,6885 128,8335 1,008562 0,951915
2005/1 123,9989 129,3614 1,005777 0,95304

5.6 Toimistotilat � uusien sopimusten indeksit

Uusien sopimusten indeksissä vertaillaan KTI:n toiveiden mukaisesti kantavuoden uusia vertai-
luajankohdan uusiin sopimuksiin. Myös uudet sopimukset analysoidaan sekä painottamattomalla
että painotetulla aggregointimetodilla. Koska tilastoaineistot ovat pieniä mikroalueittain, erityi-
sesti pinta-ala -muuttujan vaihtelu on erittäin voimakasta. Pienet ositteiden havaintomäärät syn-
nyttävät myös vuokratasojen voimakasta variointia, eikä ositteiden erillinen tilastointi näytä jär-
kevältä. Niiden analysointi onkin nähtävä ensisijaisesti eräänlaisena talouden suhdanneindikaatto-
rina. Painottamattoman ja painotetun aggregointimetodin erona on ainoastaan pinta-alan laatu-
korjaus, mikä on lähes merkityksetön painottamattomassa tapauksessa, mutta erityisen merkittävä
painotetussa aggregointimetodissa. Muut indeksin osatekijät ovat likimain samoja molemmissa
metodeissa.
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Taulukko 5.8a: Toimistotilojen (painottamattomien) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjauste-
kijät ja laatuvakioitujen keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi
(3.5b) s.6). Uudet sopimukset.

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 100,5709 103,3729 1,001027 0,971896
1996/2 99,92888 101,7436 1,010822 0,971649
1997/1 101,3 102,9983 1,012366 0,971498
1997/2 102,323 104,5546 1,011894 0,967153
1998/1 105,0596 107,5731 1,014037 0,963115
1998/2 109,2535 111,0907 1,015245 0,968695
1999/1 119,1459 122,1053 1,013637 0,962636
1999/2 124,0084 125,714 1,021123 0,966027
2000/1 127,4844 129,7435 1,020941 0,962434
2000/2 133,7433 136,618 1,020651 0,959151
2001/1 138,7454 142,5455 1,02478 0,949805
2001/2 141,7797 144,7065 1,024612 0,956239
2002/1 141,749 144,2652 1,029918 0,954016
2002/2 139,3799 141,3422 1,024607 0,962434
2003/1 135,9739 138,0708 1,025272 0,960538
2003/2 135,464 137,6123 1,020186 0,964911
2004/1 139,4788 140,7046 1,020199 0,971661
2004/2 138,0409 138,8705 1,016787 0,977615
2005/1 137,9844 140,729 1,018105 0,96306

Taulukko 5.8b: Toimistotilojen (painotettujen) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät ja
laatuvakioitujen keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi (3.5a)
s.6). Uudet sopimukset.

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 99,00129 100,4758 1,007138 0,978342
1996/2 104,1035 105,6744 1,005774 0,979479
1997/1 106,2454 106,4791 1,004879 0,992961
1997/2 102,328 104,9193 0,994285 0,980907
1998/1 104,7362 108,1368 0,993012 0,975369
1998/2 116,0304 118,8391 0,991554 0,984682
1999/1 120,8599 124,082 0,990734 0,983142
1999/2 120,8378 121,9465 1,011765 0,979385
2000/1 124,9377 127,3356 0,999208 0,981947
2000/2 133,6702 135,1137 0,99488 0,994408
2001/1 135,5084 137,9004 0,996615 0,985991
2001/2 144,2739 145,2572 0,989683 1,003585
2002/1 140,6419 144,0849 0,990335 0,985631
2002/2 136,9807 142,5933 0,969978 0,990372
2003/1 139,1733 146,3057 0,971976 0,978677
2003/2 133,1996 142,9218 0,949924 0,981105
2004/1 139,0316 149,4283 0,950285 0,9791
2004/2 140,37 154,5971 0,928466 0,977928
2005/1 141,447 155,1761 0,943096 0,966524
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5.7 Liiketilat � uusien sopimusten indeksit

Liiketilojen uusien sopimusten aineistot ovat ositteittain pieniä ja sisäisesti erityisesti pinta-alan
suhteen erittäin heterogeenisiä. Liiketilojen pienille ositteille on tyypillistä, että niissä neliövuok-
rat ja niiden muutokset varioivat vielä voimakkaammin kuin toimistotilojen tapauksessa. Vuok-
rakohteiden pinta-alat varioivat voimakkaasti, mistä seuraa vastaavien laatukorjaustekijöiden
suurehkot vaihtelut ajassa. Liiketiloilla uudet vuokrakohteet koko maan tasolla ovat pinta-alaltaan
suurempia kuin kantavuonna 1995, mutta ne vaihtelevat kooltaan ja ositteittain voimakkaasti.
Peruskorjausikä käyttäytyy systemaattisemmin - se kasvaa samaan tapaan kuin muiden indeksien
analyysissä vuodesta 1995, joten peruskorjausiän vertailukelpoisuus edellyttää luokitteluindeksin
korjaamista ylöspäin. Painotetun ja painottamattoman havaintotason aggregoinnin keskeisin ero
on niiden Laspeyresin luokitteluindekseissä. Koska uudet sopimukset sisältävät harvoja todella
suuria vuokrakohteita, painotuksen merkitys korostuu. Tämä selittää Laspeyresin luokitteluindek-
sien suuret erot � yksikköhintojen aggregointi havaintotasolta ositetasolle tuottaa sattumanvarai-
sia tuloksia havaintotason painotettuun aggregointiin verrattuna.

Painottamattomassa havaintotason aggregoinnissa ositteiden keskimääräiset pinta-alat koko maan
tasolla pysyvät kohtuullisen stabiileina eikä suurta laatukorjaamisen tarvetta esiinny. Painotetussa
havaintotason aggregoinnissa sitä vastoin, koska uudet sopimukset sisältävät pinta-alaltaan erit-
täin suuria vuokrakohteita pienissä ositteissa, keskimääräiset pinta-alat ja peruskorjausiät varioi-
vat voimakkaasti perus- ja vertailuajankohtien välillä. Uusien sopimusten indekseistä voidaan
yleistää seuraavaa: Sekä toimisto- että liiketilojen uusien vuokrasopimusten ei-stabiilit hinnan-
muutokset johtuvat pääsääntöisesti pienten ositteiden suurista rakenteellisista muutoksista perus-
korjausiässä, pinta-alassa ja neliövuokrissa. Erityisen ongelmallinen tilanne on Helsingin Itäkes-
kuksessa.

Taulukko 5.9a: Liiketilojen (painottamattomien) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät
ja laatuvakioitujen keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi
(3.5b) s.6). Uudet sopimukset.

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 106,9027 107,1388 1,002168 0,995637
1996/2 105,8499 108,6596 0,989752 0,98423
1997/1 107,3659 110,5942 0,983269 0,987329
1997/2 102,7713 105,9554 0,995987 0,973856
1998/1 107,8471 113,553 0,99278 0,956658
1998/2 114,8316 120,7564 0,99985 0,951079
1999/1 109,2124 115,6868 0,987877 0,95562
1999/2 124,8598 132,6495 0,990832 0,949985
2000/1 114,4661 121,5609 0,982164 0,958737
2000/2 111,4787 119,2062 0,9948 0,940064
2001/1 110,7087 118,7978 0,987606 0,943603
2001/2 112,6051 120,6158 0,987421 0,945478
2002/1 111,8421 120,8652 0,993392 0,931501
2002/2 105,3507 113,5894 0,998671 0,928704
2003/1 96,04156 104,5199 0,994036 0,924396
2003/2 101,6072 108,5527 1,006617 0,929864
2004/1 102,7707 111,4258 1,003584 0,91903
2004/2 94,75266 104,4357 0,99136 0,91519
2005/1 90,68876 100,4924 0,991592 0,910096



22

Taulukko 5.9b: Liiketilojen (painotettujen) keskineliövuokrien kehitys, laatukorjaustekijät ja
laatuvakioitujen keskihintojen muutos ajankohdasta 1995/2=100 (havaintojen aggregointi (3.5a)
s.6). Uudet sopimukset.

LaatukorjauksetAjankohta Laspeyresin
indeksi

Laatuvakioitu
Laspeyres Pinta-ala Peruskorj.ikä

1995/2 100 100 1 1
1996/1 102,3566 104,9494 0,988532 0,986609
1996/2 112,4552 115,1025 0,991633 0,985244
1997/1 122,8639 126,1627 0,988951 0,984733
1997/2 133,6802 137,7609 0,984311 0,985845
1998/1 124,8171 130,1068 0,979518 0,979404
1998/2 136,0767 138,5484 1,0051 0,977177
1999/1 124,7138 126,6485 1,0066 0,978267
1999/2 125,5761 126,0001 1,024178 0,973106
2000/1 116,7782 117,1027 1,017662 0,979922
2000/2 132,7105 133,241 1,030595 0,96645
2001/1 140,2231 140,7669 1,026282 0,970627
2001/2 145,9424 147,0226 1,018606 0,97452
2002/1 145,4299 148,7881 1,008515 0,969177
2002/2 155,421 160,5544 1,015349 0,953393
2003/1 154,9096 161,9211 1,024028 0,93425
2003/2 161,4271 167,5569 1,023784 0,941035
2004/1 166,1748 174,6923 1,034229 0,91976
2004/2 172,9625 178,4424 1,053962 0,919663
2005/1 172,4231 179,2244 1,045164 0,920479

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa tarkastellaan puolilogaritmista mallispesifikaatiota heterogeenisesti käyttäytyvissä
poikkileikkausositteissa. Tarkastelussa yhdistetään luokittelu ja reggressioanalyysi. Mallit spesi-
fioidaan parametrien suhteen lineaarisiksi ja spesifikaatiossa sallitaan eksogeenisten input �
muuttujien epälineaarisuudet. Puolilogaritmisen hintamallin standardi hinta-aggregoinnin ratkaisu
ositetasolle (s.o. elementary aggregate) on geometrinen keskiarvo. Metodissa logaritmiset
yksikkö hinnat summataan yhteen havainnoittain samansuuruisilla painoilla. Metodia on
sovellettu laajasti naisten ja miesten palkkaerojen arvioinnissa (ks. esim. Oaxaca (1973), Mincer
(1974), Willis (1986), Card (1999), Vartiainen (2001), Bayard, Hellerstein ja Troske (2003),
Korkeamäki ja Kyyrä (2002), Korkeamäki ja Kyyrä (2003),  Korkeamäki, Kyyrä ja Luukkonen, (2004).
Koev (2003) yleisti em. tutkimusmetodin indeksilaskentaan sallimalla hintamallien epälineaarisuudet
sekä α - ja β-heterogeenisuuden yli poikkileikkausositteiden ja yli ajan. Koevin log-Laspeyres
hintaindeksi ja sen Oaxaca �hajotelma esitetään liitteessä viisi parametrisena koko maan tasolla.

Kappaleessa kolme kehitetään kaksi uutta logaritmiseen keskiarvoon (L. Törnqvist, 1935; Y.
Vartia, 1976) perustuvaa aggregointilausetta, joissa logaritmisten hintojen aggregointi ositteiden
sisällä johtaa joko painottamattomaan tai painotettuun aritmeettisen keskiarvon logaritmiin. Ag-
gregointilauseilla johdetaan aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon erotus mielivaltaisesti ja-
kautuneen muuttujan tapauksessa täsmällisesti, joten niillä voidaan korvata yleisesti tunnettu toi-
sen kertaluvun Taylor �approksimaatio täsmällisesti. Kappaleessa neljä ja Liitteessä viisi näitä
aggregointilauseita sovelletaan parametrien suhteen lineaarisiin, heterogeenisesti käyttäytyviin,
hintamalleihin, joiden havainnot aggregoidaan ositetason �keskimääräisiksi� hintamalleiksi. Osi-
tetason hintamalleille määritellään tyypilliseen tapaan Oaxaca �hajotelmat, mutta geometristen
keskihintojen sijasta ne kehitetään joko painotetuilla tai painottamattomilla aritmeettisilla keski-
hinnoille. Matemaattinen analyysi esitetään Liitteessä viisi parametrien suhteen lineaariselle mal-
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lispesifikaatiolle heterogeenisesti käyttäytyvissä poikkileikkausaineistoissa. Indeksit esitetään
poikkeuksellisesti parametrisessä muodossa kaikilla aggregointitasoilla.

Neliövuokrien muutosta arvioidaan kaikilla aggregointitasoilla Laspeyresin indeksikaavalla. In-
deksilaskenta mikroluokkien tasolta karkeammin tilastoituihin indeksiluokkiin suoritetaan Las-
peyresin logaritmisen esityksen avulla (Y. Vartia, s. 128, 1976). Laspeyresin ominaisuuksiin pe-
rustuen, metodi on konsistentti aggregoinnissa.
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Liite 1: Toimistotilojen vuokrasopimusten ositus uusille ja vanhoille sopimuksille.

Estimointialueet Kunta Ositteet
Kluuvi
Kaartinkaupunki
Kamppi
Sörnäinen
Siltasaari
Ruoholahti
Vallila
Lauttasaari
Pitäjänmäen teoll.
KruuPunaEiraUllaKatajaKaivo
Etu- ja Taka-Töölö
Itä-, Länsi- ja Pohjois-Pasila
Ylä- ja Ala-Malmi
Herttoniemen teoll. ja satama

Estimointialue 1 Helsinki

Muu Helsinki
Otaniemi
Tapiola
Pohjois-Tapiola
Leppävaara
Kilo ja Mankkaa
Olari ja Niittykumpu

Espoo

Muu Espoo
Kauniainen Kauniainen

Tikkurila ja Vertola
Tammisto, Pakkala, Veromies ja Lentokenttä
Myyrmäki ja Martinlaakso

Estimointialue 2

Vantaa

Muu Vantaa
Keskusta
Hervanta ja Kauppi
Tammela ja Tulli
Hatanpää ja Lapinniemi

Tampere

Muu Tampere
Keskusta
Kupittaa
Kaupunginosa 1
Kaupunginosa 8 ja 9

Estimointialue 3

Turku

Muu Turku
KeskustaJyväskylä
Muu Jyväskylä
KeskustaKuopio
Muu Kuopio
KeskustaLahti
Muu Lahti
Keskusta

Estimointialue 4

Oulu
Muu Oulu

Hämeenlinna Hämeenlinna

Joensuu Joensuu
Järvenpää Järvenpää
Kerava Kerava
Kouvola Kouvola
Lappeenranta Lappeenranta
Mikkeli Mikkeli
Pori Pori
Rovaniemi Rovaniemi
Vaasa Vaasa

Estimointialue 5

Muut kunnat Muut kunnat
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Liite 2: Liiketilojen vuokrasopimusten ositus uusille ja vanhoille sopimuksille.

Estimointialueet Kunta Ositteet
Kluuvi
Kamppi ja Kaartinkaupunki
Kruununhaka, Punavuori, Eira, Ullanlinna, Katajanokka ja Kaivopuisto
Sörnäinen
Itä-, Länsi- ja Pohjois-Pasila
Vallila
Lauttasaari
Linjat, Torpparinmäki, Alpila, Vallila ja Hermanni
Siltasaari ja Ruoholahti
Etu- ja Taka-Töölö
Meilahti ja Ruskeasuo
Vanhakaupunki ja Herttoniemen teollisuus alue
Ylä- ja Ala-Malmi
Itäkeskus

Estimointialue 1 Helsinki

Muu Helsinki
Tapiola
Olari,Mankkaa ja Nöykkiö
Espoonlahti
Espoon keskus
Leppävaara ja Matinkylä

Espoo

Muu Espoo
Kauniainen Kauniainen

Myyrmäki, Tammisto ja Pakkala
Tikkurila ja Viertola

Estimointialue 2

Vantaa

Muu Vantaa
KeskustaTampere
Muu Tampere
Keskusta
Itäkeskus (Varissuo)
Teräsrautela

Estimointialue 3

Turku

Muu Turku
KeskustaJyväskylä
Muu Jyväskylä
KeskustaKuopio
Muu Kuopio
KeskustaLahti
Muu Lahti
Keskusta

Estimointialue 4

Oulu
Muu Oulu
KeskustaHämeenlinna
Muu Hämeenlinna
KeskustaJoensuu
Muu Joensuu

Järvenpää Järvenpää
Kajaani Kajaani
Kerava Kerava
Kokkola Kokkola
Kouvola Kouvola
Lappeenranta Lappeenranta
Mikkeli Mikkeli

KeskustaPori
Muu Pori

Porvoo Porvoo
Raahe Raahe
Raisio Raisio
Rovaniemi Rovaniemi
Salo Salo
Savonlinna Savonlinna
Seinäjoki Seinäjoki
Vaasa Vaasa
Valkeakoski Valkeakoski

Estimointialue 5

Muut kunnat Muut kunnat



Liite 3: Toimistotilojen estimointitulokset vuosina 1995/1 � 2001/2 (keskivirheet suluissa).
Estimointimenetelmän lyhyt kuvaus sivun seitsemän marginaalissa.

Tunnusluvut/Ajankohta 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2     1999/1     1999/2     2000/1     2000/2     2001/1     2001/2

N     5354     5929     5999     6559     6942     7870     6838     7769     7770     8631     7562     8402     8065
Mikroluokat      109       98       97       99      109      108      108       98      111       99      110       98      110
Adj. R2 0.426895 0.429819 0.421151 0.433939 0.470006 0.490966 0.522405 0.556201 0.571745 0.586475 0.607716 0.611371  0.61833
RMSE 0.309407 0.309175 0.308247 0.305671  0.29564 0.291719 0.283044 0.277785 0.267788 0.266979 0.275445 0.277968 0.274554
Vakio 2.306092 2.328858 2.326821 2.389309  2.29619 2.342251 2.364772    2.392 2.566317 2.542243 2.428492 2.524138  2.54716

(0.030655) (0.029107) (0.037119) (0.033214) (0.031621) (0.027005) (0.028509) (0.028722) (0.022136) (0.021116) (0.028239) (0.026771) (0.019046)
Pinta-ala -0.00002 -0.00001 -3.25E-6 5.532E-6 0.000024 0.000022 0.000025 0.000027 8.053E-6 4.777E-6 6.086E-8 1.019E-6 -0.00001

(6.059E-6) (5.922E-6) (5.388E-6) (5.181E-6) (6.269E-6) (5.949E-6) (5.735E-6) (5.308E-6) (5.056E-6) (4.589E-6) ( 5.56E-6) (5.306E-6) (4.921E-6)
Pinta-ala1/2 0.004478 0.004259 0.003135   0.0023 0.000572 0.000737 0.000394 -0.00002  0.00043 0.000641 0.001394 0.001017 0.001986

(0.000609) (0.000586) (0.000562) (0.000536) (0.000579) (0.000545) (0.000552) ( 0.00051) ( 0.00048) (0.000446) (0.000497) (0.000475) (0.000464)
Peruskorjaus ikä 0.015118 0.014682 0.014681 0.017864 0.014171  0.01601 0.010804 0.009441  0.01931 0.016534 0.004245 0.008835 0.006277

(0.002902) (0.002768) (0.003251) (0.002869) (0.002656) (0.002322) (0.002344) (0.002358) (0.001936) (0.001865) (0.002414) (0.002303) (0.001738)
Peruskorjaus ikä1/2 -0.14786 -0.15199 -0.14831   -0.173 -0.13342 -0.15173 -0.13194 -0.12372 -0.20119 -0.17824 -0.08548 -0.12185 -0.10761

(0.018912) (0.017982) (0.021989) (0.019388) (0.018031) (0.015422) (0.015846) (0.016055) (0.012498) (0.012025) (0.016198) (0.015359) (0.010929)
He(α)        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1

(0.018287) (0.018391) (0.015976) (0.014664) ( 0.01425) (0.013805) (0.014089) (0.012708) (0.012332) (0.010632) (0.009763) (   0.009) (0.011081)
He(xβ)        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1

(0.053312) (0.037901) (0.021919) (0.023197) (0.027037) (0.022648) (0.025923) (0.034912) (0.015389) (0.016376) (0.019267) (0.028158) (0.032453)
∑He(xβ)/ N (log-%) 0.002246 0.003758 0.001047 0.001247  -0.0024 -0.00281 0.002184 0.002444 0.000816 0.002296 0.006326 0.006139 0.009251



Liite 4: Liiketilojen estimointitulokset vuosina 1995/1 � 2001/2 (keskivirheet suluissa).
Estimointimenetelmän lyhyt kuvaus sivun seitsemän marginaalissa.

Tunnusluvut/Ajankohta 1995/2 1996/1 1996/2 1997/1 1997/2 1998/1 1998/2     1999/1     1999/2     2000/1     2000/2     2001/1     2001/2

N     6936     7279     7359     7757     7680     8563     7908     8721     8536     9201     9268     9911     9139
Mikroluokat      121       98      100       98      121      124      123      100      123      100      123      100      124
Adj. R2 0.400145 0.395269 0.405003 0.408051 0.416228 0.422911 0.420592 0.417787 0.429261 0.433588 0.424156  0.42564 0.434972
RMSE 0.498521 0.501553 0.496856 0.498953 0.498573 0.495411 0.502085 0.503984 0.504268 0.509142 0.514653 0.514961 0.516865
Vakio 3.154563 3.136424 3.254549 3.365586 3.308814 3.423605 3.403994 3.465816 3.634543 3.573166 2.978676 2.998781 3.225125

(0.046436) (0.045756) (0.065202) (0.063402) (0.077013) (0.073114) (0.072206) (0.064035) (0.061529) ( 0.06084) (0.060141) (0.057432) (0.062073)
Pinta-ala 0.000175 0.000176 0.000178 0.000183 0.000211 0.000216 0.000223 0.000229 0.000197 0.000191 0.000158  0.00016 0.000163

(0.000015) (0.000015) (0.000015) (0.000014) (0.000016) (0.000015) (0.000018) (0.000018) (0.000014) (0.000013) (0.000014) (0.000013) (0.000014)
Pinta-ala1/2 -0.01726 -0.01746 -0.01836  -0.0188 -0.01991 -0.01998 -0.02108 -0.02108  -0.0185 -0.01881 -0.01542 -0.01574 -0.01649

(0.001179) (0.001162) (0.001143) (0.001112) (0.001184) (0.001111) (0.001245) (0.001197) ( 0.00109) (0.001058) (0.001074) (0.001044) ( 0.00108)
Peruskorjaus ikä 0.032452 0.029547 0.037033 0.043911 0.044126 0.049965 0.048058 0.044537 0.058764 0.050186 0.008373 0.007152 0.014824

(0.004198) (0.004134) (0.005437) (0.005253) (0.006088) (0.005942) (0.005475) (0.004952) (0.004708) (0.004703) (0.004736) (0.004525) (0.004795)
Peruskorjaus ikä1/2 -0.28115 -0.26346 -0.32332 -0.37792 -0.37743  -0.4313 -0.40775 -0.40589 -0.48656 -0.43004 -0.12803 -0.12413 -0.19743

(0.027649) (0.027276) (0.037813) (0.036634) (0.043516) (0.041734) (0.039694) (0.035451) ( 0.03367) (0.033405) (0.033134) (0.031583) (0.033954)
He(α)        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1

(0.016308) (0.016213) ( 0.01496) (0.014299) (0.014244) (0.013361) (0.013831) (0.013432) (0.013264) (0.013022) (0.014852) (0.013887) (0.012652)
He(xβ)        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1

(0.019099) (0.019035) (0.020535) (0.019452) (0.015467) (0.014714) (0.016045) (0.014831) (0.016764) (0.019455) (0.029383) (0.033513) (0.033195)
∑He(xβ)/ N (log-%) 0.008667 0.008697 0.008969 0.009733 0.016505 0.013105 0.006568 0.005877 0.001203  0.00121 0.003643 0.000957 0.001679



Liite 5: Puolilogaritmisten mallien hinta-aggrgointi ja indeksilaskenta heterogeenisille poikkileikkaus-
aineistoille OLS �estimoidulle käyttäytymiselle.

Tarkastellaan OLS �menetelmällä estimoitua yhtälöä (2.1)

(1) ( ) iktktiktktikt eβxαp +′+= ��log ,

jossa alaindeksi i viittaa havaintoon, k ositteeseen kA  ja t ajankohtaan. Kertoimet ktkt β,α ��  ovat yhtälön
tuntemattomien parametrien OLS �estimaatteja ja ikte  sen jäännöstermi eli residuaali. Yleistetään aluksi
yhtälön (1) havaintojen aggregointia spesifioimatta aggregointipainoja iktw  täsmällisesti s.o.

(2) ( ) ( ) ikti iktktiktkti iktikti ikt ewβxαwpw ∑∑∑ +′+= ��log

jossa ( ) ktkt
G
ktkt βxpα �log� ′−=  on puolilogaritmisen mallin vakiotermin OLS �estimaattori, jossa

( ) ( )∑=
i iktkt

G
kt pnp log1log  ja ∑ ′=′

i iktktkt xnx 1 . Näin yhtälön (2) ensimmäinen sulkulauseke oikealla
(so. sovite) voidaan kirjoittaa (ohje: sijoita vakiotermin eksplisiittinen lause yhtälöön (2) ja kerro jokai-
nen havaintotason yhtälö vasemmalta �painoilla� iktw )

(3) ( ) ( ) ∑∑∑∑ ′+′=′+
i ktiktikti ktktikti

G
ktiktktiktkti ikt βxwβxw-pwβxαw �� log��

ja jäännöstermin painotettu summa vastaavasti

 (4) =∑ ikti iktew
 

( ) ( ) ∑∑∑∑ ′−′+
i ktiktikti ktktikti

G
ktikti iktikt βxwβxwpw-pw

    
��log log .

Yhtälön (2) esittäminen kahdella tekijällä (3) ja (4) tuntuu aggregointiongelman turhalta komplisoin-
nilta. Lisähämmennystä synnyttää sen matematiikka, joka ei vastaa konventionaalista käytäntöä. Osit-
tamisella on kuitenkin selvä päämäärä, mutta sen operationaalista luonnetta on toistaiseksi vaikea ha-
vaita. Kun analyysi on aluksi riittävästi yleistetty, on aika tarkastella sen erikoistapauksia yksinkertais-
tamalla sitä. Toisin sanoen, tarkastellaan muutamia sopivia painojen iktw  valintoja. �Standardi oppikir-
jamainen valinta� osuu painoihin, ktikt nw 1= , ∀ ki Aa ∈ .  Tällöin ositteen hintamalli voidaan esittää (ks.
esim. Oaxaca, 1973; Willis, 1986; Card, 1999; Vartiainen, 2001; Bayard, Hellerstein ja Troske, 2003; Kor-
keamäki ja Kyyrä, 2002; Koev, 2003; Korkeamäki ja Kyyrä, 2003;  Korkeamäki, Kyyrä ja Luukkonen, 2004)

(5) ( ) ktktkt
G
kt βxαp ��log ′+= ,

jossa eksogeeniset input-muuttujat ovat painottamattomia aritmeettisia keskiarvoja ∑ ′=′
i iktktkt xnx 1 ,

output -muuttuja logaritminen painottamaton geometrinen keskiarvo ja parametrit tavanomaisia OLS �
estimaatteja. Painojen ktikt nw 1= , ∀ ki Aa ∈  valinta perustuu standardiin OLS metodiin, jossa yhtenä vaa-
timuksena on residuaalien summautuminen nollaan. Valinta ktikt nw 1= , ∀ ki Aa ∈  tyydyttää vaatimuksen
triviaalisesti. Vapaasti valittavilla painoilla tämä ehto ei yleensä toteudu, koska sen ei tarvitsekaan to-
teutua � riittää kun se toteutuu OLS �estimoinnissa. Toisin sanoen  se ei kuitenkaan estä myös muiden
aggregointipainojen käyttöä tunnetun muut painojen iktw valinnat johtavat uusiin ositetason hintamallei-
hin. Tarkastellaan seuraavaksi painoja,  ∑==

i iktikt
Gw
iktikt qqww

 
, jossa iktq  esittää havaintotason määriä ja

sen summa vastaavasti määrien ositetotaalia. Yhtälöiden (3) ja (4) aggregointi johtaa tällöin ositteen kA
hintamalliin, jota voidaan esittää
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(6) ( ) kt
Gw

kt
Gw
kt

Gw
kt βxαp ��log ′+= ,

jossa ( ) ( ) ∑∑=
i ikti iktikt

Gw
kt qpqp loglog  on logaritminen painotettu geometrinen keskiarvo, vakiotermi

( ) kt
Gw

kt
Gw
kt

Gw
kt βxpα �log� ′−= , jossa ∑∑ ′=′

i ikti
Gw

iktikt
Gw

kt qxqx .

Kaksi muuta ositteiden ns. elementary aggregate mallia saadaan analogisesti kappaleessa kolme johde-
tuilla painoilla (3.5a) ja (3.5b). Esimerkiksi yhtälön (3.5b) havaintopainoilla

( ) , )1,(
i ktiktikt

A
iktikt npLpLww ∑==  yhtälöiden (3) ja (4) aggregointi johtaa

(7) ( ) kt
A

kt
A
kt

A
kt βxαp ��log ′+= ,

jossa ( ) ( )ikti
A
ikt

A
kt pwp loglog ∑=  on logaritminen painottamaton aritmeettinen keskiarvo, vakiotermi

( ) kt
A

kt
A
kt

A
kt βxpα �log� ′−= , jossa ∑ ′=′

i ikt
A
ikt

A
kt xwx . Painoilla ( )∑∑==

ii
 , ),( iktiktiktiktiktikt

Aw
iktikt qpqLqpqLww

(ks. kappale kolme) saadaan analogisesti

(8) ( ) kt
Aw

kt
Aw
kt

Aw
kt βxαp ��log ′+= ,

jossa ( ) ( )ikti
Aw
ikt

Aw
kt pwp loglog ∑=  on painottamattoman aritmeettisen keskiarvon logaritmi, vakiotermi

( ) kt
Aw

kt
Aw
kt

Aw
kt βxpα �log� ′−= , jossa ∑ ′=′

i ikt
Aw
ikt

Aw
kt xwx .

Spesifikaatiosta (1) johdettu elementary aggregate malli (5) on tuttu kaikille tilastotieteen perusopinnot
suorittaneille, koska se seuraa suoraan OLS �menetelmästä (tai vaihtoehtoisesti GLS �menetelmästä).
Mallit (6), (7) ja (8) eivät ole sitä vastoin tuttuja, koska spesifikaation (1) tilanteessa niitä ei ole esitetty
parametrisella esitystavalla tiettävästi koskaan aikaisemmin. Näiden �keskimääräisten� ositetason hin-
tamallien matematiikka on välttämätöntä - indeksilaskenta perustuu lähes aina joko painottamattomiin
(yksikköhintojen aggregointi) tai painotettuihin geometrisiin tai aritmeettisiin keskiarvoihin. Tarkastel-
laan seuraavaksi metodien eroja ja niiden indeksisovelluksia.

Kappaleessa kolme johdettiin painotetun aritmeettisen ja painottamattoman geometrisen keskihinnan
erotus logaritmisille hinnoille (ks. kappale kolme yht. (3.6)). Näiden tunnuslukujen ero spesifikaation
(1) tapauksessa saadaan triviaalisti, kun vähennämme yhtälön (5) yhtälöstä (8)

(9) ( ) ≡−∑ − )log( 1
kt ikti

Aw
ikt pnw ( ) ktkt

Aw
ktkt

Aw
kt βxxαα ��� ′−′+−

Vastaavalla yksinkertaisella metodilla arvioidaan myös muiden tunnuslukujen eroja parametrisena esi-
tyksenä. Mallien differensseillä voidaan arvioida luonnollisesti vastaavien tunnuslukujen suhteellisen
muutoksen (indeksien) erot.

Tarkastellaan lopuksi indeksilaskentaa ositteiden hintamalleilla parametrisena esityksenä. Näkökulma
on täysin uusi, koska mikroindeksitasolta aggregoituja indeksejä ei ole esitetty tiettävästi koskaan pa-
rametrisoitujen hintamallien avulla. Vapautetaan analyysi indeksikaavan valinnasta ja esitetään indek-
sipainot yleisesti  Kkwkt ,...,1 ,* = . Seurataan liitteen analyysiä ja aggregoidaan hintamallit (5) yli kaik-
kien ositteiden (ohje: sijoita vakiotermin estimaattori yhtälöön (7) ja hyödynnä sivun 6 marginaalissa
esitettyä aggregoinnin peruslausetta (Vartia, 1979))

( ) ktktk ktktk kt
G
ktk kt βxwwpw ��log *** ′+= ∑∑∑ α  ⇔
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( ) ( ) 




 −′+′+





 −′−′−= ∑∑ tktktk kttttktktk kttt

G
t

G
t ββxwβxββxwβxpp ������loglog **   ⇔

(10) ( ) ttt
G
t βxαp ��log ′+= ,

jossa vakiotermi ( ) tt
G
tt βxpα �log� ′−= , ( )G

tplog  on indeksipainoilla laskettu painotettu geometrinen kes-

kiarvo logaritmisena ja  ttt βxα �,,� ′ vastaavasti indeksipainoilla laskettuja keskiarvoja � ne ovat �populaa-
tio parametrejä� ja lasketaan ositetason parametrien painotettuina keskiarvoina. Kun indeksipainot

summautuvat ykköseen, 




 −′∑ tktktk kt ββxw ��*  vastaa täsmälleen painotettua kovarianssia, ( )tt βx �,cov ′ , in-

put �muuttujien ja niiden hintavasteiden välillä.

Tarkastellaan muutamia indeksipainovalintoja. Kun valitsemme perusajankohdan arvo-osuuspainot,
∑=

k kk
Koev
k vvw τττ  (Koev, 2003, s. 26), ositteille Ak ja aggregoidaan hintamallit (5) yli ositteiden, Koe-

vin Log-Laspeyres saa seuraavan parametrisoidun esityksen (viimeinen vaihe perustuu ns. Oaxaca -
hajotelmaan (Oaxaca , 1973))

(11)  ( ) ( )τττττττ
ττ

τ αααα ����'�''� ��'�loglog −+




 −+−=′−−+=








=








∑ tttttttG

G
t

G
k

G
kt

k
Koev
k ββxβxxβxβx

p
p

p
pw

jonka exp �muunnos tuottaa Koevin asuntojen hintaindeksin

(12) ( ){ }




 





 +−





 +−= ττττ

τ

αα βxβxβxx
p
p

tttttG

G
t �'��'�exp�''exp

Indeksin vasen puoli kertoo kiinteillä perusajankohdan arvo-osuuksilla patinotettujen geometristen kes-
kihintojen muutoksen (klassinen Log-Laspeyresin luokitteluindeksi), ensimmäinen oikeanpuoleinen
termi ominaisuuksien laadullisen muutoksen ja viimeinen termi puolestaan laatuvakioidun hintojen
muutoksen. Laatukorjauksen ja laatuvakioidun hintaindeksin tulona saadaan geometristen keskihintojen
muutos täsmällisesti. Indeksi (12) kertoo siis seuraavaa: Osa geometristen keskihintojen muutoksesta
selittyy ominaisuuksien laadun muutoksella ja loput laatuvakioidulla (s.o. vertailuajankohdan laadulli-
set ominaisuudet) hintojen muutoksella.

Toisessa esimerkissä tarkastelemme Laspeyresin indeksin logaritmia (Vartia, 1976, s.126)

(13) 







=










∑∑

∑
Aw
k

Aw
kt

k
L
k

k
Aw
kk

k
Aw
ktk

p
pw

pq
pq

τ
τ

ττ

τ loglog ,  jossa  ( )
( )∑∑

=
k

Aw
kkk

Aw
ktk

Aw
kk

Aw
ktkL

k pq,pqL
p,qp qLw

τττ

τττ
τ 

Sijoittamalla vakiotermin estimaattori hintamalliin (8) ja aggregoimalla näin saadut ositteittain diffe-
rensioidut hintamallit yli osituksen, saadaan (käytä apuna aggregoinnin peruslausetta (Vartia, 1979) ja
Oaxaca �hajotelmaa, Oaxaca , 1973)

(14) ( ) ( )
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p
pw ττττ
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τ αα �����loglog

Yhtälön exp �muunnoksella saadaan Laspeyresin hintaindeksin parametrinen esitys
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(15) ( ){ }
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pq
pq

ττττ
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τ αα ����exp� exp

jossa kaikki parametrit Awβτ
�  ja Aw

tβ
� , input ja output muuttujat ovat yhtälössä (13) määritellyillä painoilla

KkwL
k ,...,1 , =τ , laskettuja painotettuja keskiarvoja. Vakiotermi määritellään ( ) Aw

t
Aw

t
Aw
t

Aw
t βxpα �log� ′−= .

Taulukko 5.10a: Puolilogaritmisen mallin hinta-aggregointi havaintotasolta ositetasolle OLS �esti-
moidulle käyttäytymiselle (ns. elementary aggregate).

Hinta-aggregoinnin painot �Elementary aggregate�
Painottamaton
geometrinen

ktikt nw 1= ( ) ktktkt
G
kt βxαp ��log ′+= , joka

määritelty yhtälöissä (2) ja (5)
Painotettu geo-
metrinen

∑==
i iktikt

Gw
iktikt qqww

 ( ) kt
Gw

kt
Gw
kt

Gw
kt βxαp ��log ′+= , joka

määritelty yhtälössä (6)
Painottamaton
aritmeettinen

( ) , )1,(
i ktiktikt

A
iktikt npLpLww ∑== ( ) kt

A
kt

A
kt

A
kt βxαp ��log ′+= ,  joka

määritelty yhtälössä (7)
Painotettu arit-
meettinen

( )∑∑==
ii
 , ),( iktiktiktiktiktikt

Aw
iktikt qpqLqpqLww ( ) kt

Aw
kt

Aw
kt

Aw
kt βxαp ��log ′+= , joka

määritelty yhtälössä (8)

Taulukko 5.10b: Tiivistelmä puolilogaritmisen hintamallin hedonisista indekseistä OLS �optimissa
ajankohtien τ, t välillä.

Hintaindeksi Indeksikaava parametriesityksenä: aggregoitu ositetason elementary
aggregate mallien differensseistä: ks. Oaxaca �hajotelma ja aggre-
goinnin peruslause yhtälö (10).

Painottamaton
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Log-Laspeyres,
ks. yht. (12) ( ){ }
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Log-Laspeyres,
analogia yht.
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Painotettu
aritmeettinen

Laspeyres, ks.
yht. (15) ( ){ }
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