
KATSAUS 2019
Hannu Isotalo



• Päivän puheenaiheet: Trump, Brexit, Syyria, Venezuela, kauppasodat, pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, polarisoituminen, monenkeskisten sopimusten maailman 

hajoaminen

Nationalismi vakiintunut,  populistit vaikuttavat, reviirin puolustaminen.

Uusien johtajien aaltoa yhdistää piittaamattomuus ihmisoikeuksista, demokratia-

vihamielisyys, median mustamaalaaminen, ulkopoliittinen vainoharhaisuus sekä 
itsekkäät taloudelliset vaikuttimet. (Esim. USA:ssa Republikaanit<>Demokraatit)

• Kansakunnat jakautuvat ja vastakkainasettelu on kasvanut.

Maailma pyörteissä



Maailma pyörteissä

• Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, väkiluvun kasvu Aasiassa ja Afrikassa

• Kiina nousee johtavaksi maailmanvallaksi sekä sotilaallisesti että
investoinneilla erityisesti Afrikkaan. Kiinan talouskasvu hidastuu. 

• Kiinan investoinnit ja yritysten yhteys tiedusteluun (Huawei) arveluttavat

• Maailmanlaajuisesti suhdanteet kääntymässä laskuun, kuitenkin taloudet kasvavat. 
Kiina voi yllättää taantumalla. 



• Ilmastomuutokseen vaikuttaminen on valtavirtaa.  
Tekoja odotetaan muilta. Suomalaiset kaupungit pyrkivät hiilineutraaleiksi 2025-2050 mennessä.

• Internet (tekoäly, robotiikka, automaatio, some) muuttaa maailmaa nopeutuvasti. 
40 % nykyisestä työstä automatisoitu 2030 mennessä (?)

• Rauhattomuus ja jännitteet 
Uudet ydinohjukset, Ukraina ja Krim, talouspakotteet,  Afganistan, Iran ja Lähi-itä, Korea

• Eri alat rakennemuutoksen kourissa 
Kauppa è verkkokauppa, autoteollisuus (Saksassa), energiatuotanto, maatalous

Maailma pyörteissä



Maailma pyörteissä

• Maailma on entistä vauraampi ja pääoma etsii tuottokohteita.
• Ennustettavuus heikkoa,  yllätykset ja nopeat muutokset todennäköisiä. 
• Kasvava varaus aiheuttaa uusia haasteita
• Suomi sai maailman parhaan maan tunnustuksen 

Davosissa (the Good Country). Eri tutkimuksissa olemme yleensä 10 parhaan maan joukossa.



Suomesta käsin on 
muutosten 
mittakaavaa vaikea 
havaita. Betonin 
käyttö: USA 100 
viime vuotta çè
Kiina 3 viime vuotta



Talouden kasvu hidastuu



Ostopäälliköt alavireisiä, kasvu hidastuu



Suomessa luottamusindikaattorit kääntymässä laskuun. 
Ei äkkipysähdystä

Kuluttajien luottamus omaan talouteen 

KK

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen 



Suomen kustannuskilpailukyky lähes Eu-tasolla

Suomessa palkat nousivat 
vuonna 2018 keskimäärin 
2,1%

Suomessa



Valtion velka pieneni 2018

VM:n ennusteen mukaan rakenteellinen alijäämä vuonna 2019 
painuu 0,7 prosenttiin eli lähelle EU:n edellyttämiä lukuja. 
Suomi sai 2017 anottua itselleen jousto-varan ylittää puolen 
prosentin alijäämäluku 0,6 prosentilla. 
2017 rakenteellinen alijäämä oli 0,4 % ja 
2018 se nousi 1,1 %:iin. Valtion velka kasvaa 2019 budjetissa 
1,5 mrd €. Seuraavan hallituskauden säästötarve 2 mrd €. 



Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusongelmat odottavat ratkaisua 
(Sote, Sosiaaliturva ja toimeentulo) = Kestävyysvaje = Rakenteellinen 

alijäämä

• Pystytäänkö Sotessa säästämään?
• Paljonko maksetaan perus-turvaa 

niille, jotka eivät työllisty?
• Perusturvakokeilu epäonnistui 

(2000 henkilöä sai 560 €/kk), 
joskin tuloksia selvitellään.

• Onko hyvinvointivaltio saavuttanut 
käännepisteen? 

• Vanhustenhuollon kustannukset 
kaksinkertaistuvat seuraavan 
20 vuoden aikana. 

• Vuonna 2018 noin 200 kuntaa teki 
tappiollisen tuloksen 
eli noin 2/3 kunnista



Työllisyysaste ratkaisee talouden

Työttömyyden laaja 
kustannusvaikutus 
yhteiskunnalle 
vuonna 2016 
oli noin 10,7 mrd €. 
Siitä puolet on 
työttömyyden suoraa 
kustannusta.



Auttavatko aktivointitoimet? 
”Helposti” työllistyvät ovat saaneet töitä

Työllisyyden tavoitetason pitää olla >75%, jotta rakenteellinen alijäämä selätetään ja 
rahat riittävät kehittämiseen (esim. nopeat radat Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja Kouvolaan). 

Työllisyysasteet %:

Viro 74,0 
Britannia      74,7 
Tanska 75,0 
Saksa 75,6 
Ruotsi 77,2 



Koulutus ei enää houkuttele kaikkia? 

Oppivelvollisuus 18 ikävuoteen? Rahan lisäys koulutukseen?



Nuorten (25-34-vuotiaiden) työttömyys?
Työllisyysasteet ikäryhmittäin 1993-2017

Työttömäksi jäävä nuori aiheuttaa yhteiskunnalle 250 000 – 400 000 €:n kulun. 
Työvoimareserviä erityisesti 55-65 ja 25-35 -ikäluokissa. 

Finanssikriisi alkaa



Tarvitaan todella paljon uusia työpaikkoja

Työpaikkoja syntyi 2018 
>65000. 

Työllisyysasteen nousu 
75 %:iin edellyttää  
>100 000 uutta työpaikkaa.



Suomessa haasteet kohdistuvat seuraaviin asioihin:
• Työllisyysasteen nostaminen, erityisesti nuoret ikäluokat

Elinkeinoelämän kehitys
Tuottavuuden kehitys ja vienti
Työmarkkinoiden jäykkyys

• Rakenteellinen alijäämä
Sote-uudistus
Sostu-uudistus

• Työperäinen maahanmuutto
<> Turvapaikanhakijat

• Alhainen syntyvyys
• Polarisoituuko yhteiskunta?

Tuloerojen kasvu?
Eriarvoisuus?
Työssä çè Työtön

2018 vaihtotase kääntyi negatiiviseksi



• Helppoa ostajalle,   
niin asunnonostajalle 
kuin sijoittajillekin.

• Riskitön 
rakennusliikkeelle.

• Lisää tarjontaa.
• Riskitön lainan 

antajalle, pitkä    laina-
aika.

• Osakkaiden 
keskinäinen takaus 
lainalle.

• Korkoriski.
• Tonttirahastot?
• Onko 70 %:n lainoitus 

suomalainen 
sovellutus subprime-
luotosta

Asuntoyhtiöiden 70 %:n lainoitus



Asuntoyhteisöjen lainakanta 
kolminkertaistunut 10 vuodessa



Vanhojen asuntojen hintakehitys epävakaa
Muutos % 2018



Yksityiset sijoitukset lisänneet vuokra-asumista

Asuntorahastot ovat 
kasvaneet nopeasti. 

Myös yksityisten 
omistamien vuokra-
asuntojen määrä kasvaa.



Kerrostaloasuntojen rakentaminen kasvanut

Kerrostalot

Rivitalot
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Omakoti- ja rivitalojen rakentaminen vähentynyt voimakkaasti



Uudisasuntojen myyntivarasto alhainen, mutta..
RT:n jäsenillä

Omakotitalojen myynti on vaikeutunut ja hinnat laskeneet. Kysyntä voi puuttua kokonaan joillakin alueilla.  
Rautavaaralla omakotitalo maksaa 20 000 €.



Uudisasuntojen myyntivarasto alhainen, mutta se kasvaa (Ptt)

Rakenteilla PKS              Valmiina PKS            Rakenteilla muu maa           Valmiina muu maa



Rakentaminen kustannukset nousivat suhdanteen myötä

i

Uudisrakentamisen hintaan vaikuttavat suhdanteet, mutta myös jatkuvasti ”kalleuttavat” rakennusmääräykset

Asuminen noin 5 % EU:n keskiarvoa kalliimpaa Suomessa 
(suhteessa kotitalouksien kulutukseen)



Asuntorakentaminen kääntyy laskuun
Asuntojen rakentaminen Suhteessa 
keskiarvoon vuodesta 1990

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2018 syys-marraskuun aikana 7,3 miljoonalle kuutiolle. Määrä väheni 29,6 % 
vuodentakaisesta. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna lupakuutiomäärä väheni merkittävästi 

liike- ja toimistorakennuksissa eli 47,1 %. Myös asuinrakentamiseen ja teollisuus- ja varastorakentamiseen myönnetyt kuutiomäärät 
vähenivät runsaasti vuodentakaisesta.



Ulkomaalaisille sijoittajille valtaosa kiinteistösijoituksista
Hoivakiinteistöihin 
sijoittavat rahastot ovat 
saaneet sijoittajia. 
Niiden rahoittamana 
hoivakiinteistöt on voitu 
rakentaa nopeasti koko 
maahan.

Ulkomaiset sijoittajat 
siirtyneet myös 
asuntoihin. 

Suomi koetaan 
turvallisena 
sijoituskohteena.

Kauppakeskusten 
rakentaminen 
takanapäin



Erityisesti asuntojen korjausrakentaminen kasvaa

Ennen 1990-luvun puolta väliä rakennettujen kerrostalojen viemärit on uusittava 
noin 50 vuoden iässä (putkiremontti)



KIITOS!


