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Mihin	  suomalaiset	  käy1vät	  rahaansa	  1985	  ja	  2016?	  



Juha	  Nurmelan	  Tilastokeskuksen	  Kulutustutkimuksen	  
julkistuksessa	  14.3.-‐18	  esiEämiä	  	  käsitemääritelmiä	  	  ja	  

tulkintoja	  	  

•  Alin	  tuloryhmä=	  pienituloisin	  viidennes	  ko5talouksista,	  ylin	  
tuloryhmä=	  suurituloisin	  viidennes	  ko5talouksista.	  Vakioin5:	  
Ko5talouden	  ensimmäinen	  aikuinen	  =1,	  muut	  yli	  13	  vuo5aat	  jäsenet	  
kukin	  =	  0.5	  ja	  alle	  14	  vuo5aat	  kukin	  =	  0.3;	  	  

•  Tuloeroista	  huolimaEa	  ruokaostosten	  osuus	  kulutuksesta	  on	  
pienentynyt	  ja	  asumisen	  sekä	  liikkumisen	  osuudet	  kasvaneet.	  

•  KulEuurin	  ja	  vapaa-‐ajan	  sekä	  ravintoloiden	  ja	  hotellien	  meno-‐osuudet	  
kulutuksesta	  ovat	  pysyneet	  lähes	  muuEumaEomina	  
tarkastelujaksolla,	  vaikka	  niissä	  tarjonta	  on	  kasvanut	  huomaEavasI.	  

•  Tietotekniikan	  halpeneminen	  on	  estänyt	  Ietoliikennemenojen	  
kulutusosuuden	  kasvun.	  

•  Muutosten	  samankaltaisuus	  tuloryhmissä	  on	  hämmästyEävää.	  



Asumisen	  suurempi	  kulutusosuus	  

•  Tilastokeskuksen	  mukaan	  asuntojen	  määrä	  kasvoi	  
2000-‐2014	  noin	  2,5	  miljoonasta	  noin	  3	  miljoonaan,	  
muEa	  asuntojen	  keskikoko	  ei	  kasvanut	  juuri	  
lainkaan	  (76,5-‐>80m²).	  Koko	  vähäinen	  kasvu	  
seliEyi	  omakoItalojen	  pinta-‐alan	  noin	  10%	  
kasvulla	  	  

•  Asumisen	  tulo-‐osuuden	  kasvu	  liiEynee	  erityisesI	  
muuEoon	  suuriin	  kaupunkeihin	  ja	  erityisesI	  
yliopistokaupunkeihin	  sekä	  matalaan	  korkotasoon	  



Keskimääräisen	  neliöhintojen	  valtavat	  erot	  vuonna	  2018	  

Lähde:	  hEp://www.asuntojenhinnat.fi/myytyjen-‐asuntojen-‐Ilastot/	  

•  Helsinki	  	  4900	  
•  Espoo	  	  	  	  	  	  3500	  
•  Tampere	  	  2600	  
•  Turku	  ja	  Järvenpää	  	  n.	  2400	  
•  Kuopio,	  Oulu	  ja	  LahI	  n.	  2000	  
•  Kotka	  ja	  Pori	  n.	  1300	  
•  Kouvola	  ja	  Mäntyharju	  n.1000	  

•  Varkaus	  	  	  800	  
•  Ilomantsi	  500	  



Rahankäytön	  kannalta	  keskeinen	  kysymys:	  missä	  
asuu	  rikas/keskituloinen/varaton	  2030	  –luvulla?	  

Keskituloisen	  vaihtoehtoja	  tulevaisuustauluun:	  
Pienessä	  kerrostaloasunnossa	  metropolissa	  

Keskisuuressa	  rivitalossa	  kasvukeskuksessa	  

VäljäsI	  nyt	  taantuvalla	  alueella	  

Halvalla	  huonojen	  liikenneyhteyksien	  päässä	  

Vaihtaen	  asuinpaikkaa	  





Mistä	  koItalouksien	  tulot	  
muodostuvat?	  (Lähde:	  Tilastokeskus)	  



Mistä	  kansan	  pienituloisemman	  puoliskon	  tulot	  2030	  
–luvulla	  muodostuvat?	  

Ehdotus	  tulevaisuustauluun:	  
EnsisijaisesI	  työtuloista	  

PuoliEain	  työtuloista	  ja	  puoliEain	  tulonsiirroista	  

Ensisijassa	  kansalaispalkasta	  



KoItaloudet	  ovat	  viime	  vuosina	  
keskimäärin	  selväsI	  vaurastuneet	  

•  Vaurastuminen	  näkyy	  etenkin	  suurituloisimman	  
tulokymmenyksen	  bruEotuloissa,	  joista	  nykyisin	  runsaat	  15	  
prosen1a	  tulee	  omaisuudesta	  osinko-‐	  ja	  korko-‐	  ja	  
vuokratulojen	  muodossa.	  1980-‐luvun	  lopulla	  vastaava	  osuus	  
oli	  ainoastaan	  muutaman	  prosenIn	  luokkaa.	  	  

•  MakseEujen	  tulonsiirtojen	  osuus	  koItalouksien	  bruEotuloista	  
oli	  vuonna	  2016	  keskimäärin	  25,4	  prosen1a	  ja	  sama	  kuin	  
vuoEa	  aikaisemmin.	  Pienituloisimmassa	  tulokymmenyksessä	  
osuus	  oli	  10,3	  prosen1a,	  mikä	  on	  sama	  kuin	  vuoEa	  
aikaisemmin.	  Suurituloisimmassa	  tulokymmenyksessä	  
bruEotulo-‐osuus	  oli	  33,5	  prosen1a.	  VuoEa	  aikaisemmin	  se	  oli	  
kaksi	  prosenIn	  kymmenystä	  enemmän.	  



Varallisuuserot	  ovat	  selväsI	  
lisääntyneet(	  Lähde:	  Tilastokeskus)	  

Varallisuus-‐
kymmenys	   1994	   2009	   2013	   2016	  

I–V	  	  
(vähä-‐

varaisin	  50	  %)	   6,9	   6,4	   6,7	   6,1	  

VI	   8,2	   6,9	   6,8	   6,5	  

VII	   10,9	   9,7	   9,5	   9,2	  

VIII	   14,5	   13,6	   12,9	   12,7	  

IX	   20,3	   19,4	   18,6	   18,8	  

X	  (varakkain	  10	  %)	   39,2	   43,9	   45,5	   46,8	  

Yhteensä	   100	   100	   100	   100	  



Asunto	  on	  varallisuuden	  selväsI	  
tärkein	  muoto	  

•  KoItalouksien	  yleisimmin	  omistamat	  varallisuuslajit	  olivat	  
talletukset,	  kulkuvälineet	  (73	  %	  koItalouksista),	  oma	  
asunto	  (66	  %)	  sekä	  pörssiosakkeet	  ja	  suorat	  
rahastosijoitukset	  (41	  %).	  Varallisuuden	  arvolla	  mitaEuna	  
oma	  asunto	  oli	  selväsI	  merkiEävin	  varallisuuserä,	  sillä	  sen	  
osuus	  kokonaisvaroista	  oli	  noin	  puolet.	  

•  Velkaa	  oli	  kolmella	  koItaloudella	  viidestä	  (58	  %).	  Noin	  18	  
prosenIlla	  velkaantuneista	  koItalouksista	  velan	  määrä	  oli	  
yli	  kolminkertainen	  vuosituloihin	  nähden	  vuonna	  2016.	  
Vastaavia	  oli	  vielä	  1990-‐luvun	  lopussa	  vain	  muutama	  
prosen1	  velkaantuneista.	  



Tuloihin	  verraEuna	  paljon	  omistamista	  
Lähde:	  Tilastokeskus	  vrt.	  PikeEy	  2016	  



Kuka	  omistaa	  Suomen	  2030-‐luvulla?	  

Tulevaisuustauluun:	  
Suomalaiset	  yhdessä	  (erityisesI	  valIo)	  

Suomalaiset	  rikkaat	  

Ulkomaiset	  rikkaat	  mm.	  yritykset	  

Suomalaiset	  yhdessä	  ulkomaalaisten	  kanssa	  
(erityisesI	  EU)	  



a	  
Arvonluon8verkostot	  poten8aalisimpine	  transformaa8oineen	  

AVID	   ArvonluonIverkosto	   Valtaregiimi	   Haastajaregiimi	  
1	  Henkilöliikenne	   KuljeEajallinen	  yksityisauto,	  julkinen	  joukkoliikenne	   KuljeEajaton	  liikenne	  palveluna	  

2	  Tavaraliikenne	   KuljeEajallinen	  liikenne,	  toisteinen	  
kuormausautomaaIo	  

KuljeEajaton	  liikenne,	  älykäs	  kuormausroboIikka	  

3	  Tavaroiden	  valmistus	   Teollinen,	  keskiteEy,	  toisteinen	  valmistus	   RoboIsoitu,	  hajauteEu,	  yksilöllinen	  valmistus	  

4	  Ravinto	   Maanviljelys,	  elintarviketeollisuus,	  jakelu	   Kaupunkiviljely,	  robo1lähikei1ö	  

5	  Energia	   Keskitetyt	  ja	  fossiiliset	  energialähteet,	  säätövoima	   Uusiutuvat,	  hajautetut	  energialähteet	  ja	  -‐varastot	  

6	  Materiaalit	   Kaivannaiset,	  energiarikas	  prosessiteollisuus	   Kiertotalous,	  uusiutuvat	  materiaalit	  

7	  RakenneEu	  ympäristö	   Perinteinen	  rakentaminen	  ja	  kunnossapito	   Rakentamisen	  ja	  kunnossapidon	  roboIsaaIo	  

8	  Vaihdanta	   Brändit,	  fyysiset	  kauppapaikat,	  hierarkiat,	  B2B2C	   Peukut,	  verkkokauppa,	  vertaisuus,	  C2B2C	  

9	  EtävaikuEaminen	   Puhelin,	  televisio,	  internet,	  some	   VR/AR,	  eIäiset	  ja	  muu	  kauko-‐ohjaus	  

10	  Työn	  korvaus	  koneilla	   KeskiteEy,	  konevoimaan	  ja	  ihmisälyyn	  perustuva	   HajauteEu,	  koneälyyn	  ja	  joukkoistukseen	  perustuva	  

11	  Työ	  ja	  ansainta	   Palkkatyö	  erikoistumiseen	  ja	  vaihdantaan	  liiEyen	   Yhteistyö,	  omavaraisuus,	  mikroyriEäminen	  

12	  Terveys	   Terveydenhuollon	  järjestelmä,	  yleiset	  suositukset	   ItsediagnosIikka,	  pelillistäminen,	  yksilöllinen	  ravinto	  

13	  Toimintakyvyn	  avusteet	   Laitos-‐,	  avo-‐	  ja	  omaishoito,	  halvat	  apuvälineet	   RoboIikka,	  tekoäly,	  eIäiset,	  keinoelimet,	  joukkoistus	  

14	  Havainnot	  ja	  Ietäminen	   SerIfioidut	  tutkimukset,	  raporIt,	  uuIset	   Keinoäly,	  joukkoistus,	  yksilön	  havaintovälineet	  

15	  Osaaminen	  ja	  sen	  näyEö	   Oppilaitokset	  ja	  niiden	  tutkinnot,	  työssä	  oppiminen	   KäänneEy	  ja	  itseoppiminen,	  AI,	  osaamisen	  näyEö	  

16	  Elämykset	   TuoEaja-‐kuluEajapainotus,	  massaviihde,	  turismi	   Pelit,	  jaeEu	  VR-‐todellisuus,	  AR,	  vuorovaikutus,	  AI	  

17	  Turvallisuus	   Aineellinen	  yhteiskunnan	  turvallisuus,	  sosiaaliturva	   HajauteEu,	  yksilöllinen	  ja	  joukkoisteEu	  turva	  

18	  Yhteistyökyky	   Viranomaisten,	  brändien,	  hierarkioiden	  takaama	   VertaisluoEamus	  alustojen	  ja	  läpinäkyvyyden	  kauEa	  

19	  Tarkoituksellisuus	   Työ,	  asema,	  sosiaalinen	  verkosto	   Aikaansaannokset,	  peukut,	  osallisuus,	  yhteisöllisyys	  

20	  Valtarakenteet	   Alueellinen	  valtarakenne,	  läpinäkymätön	  valta	   Asiapohjainen	  subsidiaritee1,	  paikasta	  
riippumaEomuus	  



Erityisesti oppivat neuroverkot, ylivoimainen 
ykkönen uudessa arvioinnissa 

Mitä neuroverkot jo osaavat (Antti Merilehto 2018: Tekoäly): 
  Tunnistaa ihmiskielellä mitä on kuvissa ja kuvailla, mitä 

videolla tapahtuu: ”koira kävelee rannalla” 
  Kääntää kieliä 
  Muuttaa puhetta tekstiksi 
  Muuttaa kuvia maalarin mallin mukaiseksi 
Merilehdon kuulema asiantuntija: olisin muutama vuosi sitten 
vastannut kieltävästi, jos tällaisia väitetty 
Lisäksi: Tunnetilojen analysointi kasvojen ilmeistä, äänestä ja 
muusta ihmisen elekielestä 



Google Cloud Vision API:n tunnistama kone 



Tässä ei API:n mukaan ole konetta 



Tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys: 
Kenen puolella tekoäly on? 

  Suurten toimijoiden Googlen, IBM:n, Microsoftin, Facebookin, 
Amazonin tms. yliote  oppivan tekoälyn kehittämisessä ja 
sovelluksissa 

  Keskeisen tärkeää: kuinka kansalainen hallitsee tietoa 
itsestään ja siihen perustuvaa tekoälyä (ns. My Data) 

  Ilman luotettavan tekoälyn tukea on vaikea toimia 20 vuoden 
kuluttua 

  Tulisiko käynnistää pitkäjänteinen projekti, missä jokaiselle 
suomalaiselle luodaan lapsen tavoin opetettava 
”sivupersoona”, johon hän voi luottaa ja  joka auttaa 
selviämään yhä vaikeammin hallittavassa maailmassa? 



Vuorovaikutuksen kansalaisen ja älykkään 
koneen kesken tulee tapahtua ”kasvokkain” 
ihmiskielellä!! 

  Erikielisten tekstien tunnistus internet-lähteistä tai kuvista ja 
kääntäminen toisille kielille Big Datan tarjoaman 
vertailuaineiston perusteella (Google) 

  Vastausten etsiminen tarkasti kielellisesti spesifioituihin 
kysymyksiin internetistä tai muusta luonnollisella kielellä tai 
numeerisesti esitetystä Big Datasta (edelläkävijänä IBM 
Watson) 

  Käyttäjälle relevantin aineiston hakeminen internetistä ja 
muusta Big Datasta (Google, Facebook)  

  Kasvoista emootioiden tunnistus (mm. Microsoft Azure) 


