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Ruotsalainen päivälehti Expressen julkaisi maaliskuussa 1976 Astrid Lind-
grenin tarinan Pomperipossa i Monismanien1. Tarina on pistävä kritiikki valtaa 
pitäneelle sosiaalidemokraattiselle puolueelle. Pomperipossa-niminen hahmo 
kuvaa Lindgreniä itseään, joka pitää arvossaan kansankodin palveluja ja sitä, 
kuinka jokainen saa oman oikeudenmukaisen osansa yhteisestä kakusta. Hän 
kuitenkin huomaa, että lisätyön tekeminen itseasiassa vähentää käteen jääviä 
tuloja. Menolisäysten rahoittamiseksi marginaaliveroasteita oli paisutettu yli 
sadan prosentin. Tarina kirvoitti laajan yhteiskunnallisen keskustelun ahke-
ruuden, yrittäjyyden ja laajan julkisen sektorin yhteydestä. Keskustelu johti 
osaltaan sosialidemokraattien tappioon saman vuoden parlamenttivaaleissa 
ja hallitusvallan menettämiseen ensimmäistä kertaa noin 40 vuoteen.

Sittemmin Ruotsissa on puolueväriin katsomatta vallinnut yhteisymmärrys 
laajojen hyvinvointipalveluiden ylläpidon edellytyksistä. Ahkeruuden kannus-
timia on varottu latistamasta ja vireästä markkinataloudesta on pidetty huolta. 
Valtio ei ole valinnut voittajia, vaan elinkeinot ovat saaneet kasvaa ja uudistua 

1   Pomperipossa i Monismanien, Lindgren A. (alkuperäinen 1976), Expressen  
https://www.expressen.se/noje/pomperipossa-i-monismanien/
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omassa tahdissaan. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakenteita on uudistettu 
määrätietoisesti ajan mukanaan tuomien haasteiden mukaisesti. 2020-luvulle 
tultaessa eroavaisuudet Suomeen ovat silmiinpistäviä.

Suomen talous ei ole bruttokansantuotteella mitattuna kasvanut finanssi-
kriisin jälkeen vuoteen 2020 mennessä juuri ollenkaan2. Itseasiassa maailmassa 
on vain kahdeksan valtiota, joiden kasvu on finanssi- ja koronakriisien välillä 
ollut hitaampaa kuin Suomessa. 3 Ruotsissa talous on kasvanut samassa ajassa 
lähes 20 %. Suomessa kotitalouksien varallisuus on ollut koko 2000-luvun 
matalampaa kuin ruotsissa. Vuonna 2020 Ruotsalainen kotitalous oli keksi-
määrin noin kaksi kertaa rikkaampi kuin suomalainen. Rahoitusvarallisuutta 
länsinaapurilla on keskimäärin kolminkertaisesti. 4 Valtiovarainministeriön 
arvion mukaan Ruotsin työikäinen väestö ja tuottavuus jatkavat kasvuaan 
myös tulevan vuosikymmenen, kun taas Suomessa kehitys on lievästi sanoen 
tahmeaa. Erot maiden välillä kasvavat koko tulevan vuosikymmenen.5

Ruotsin tiukalla talouspolitiikalla on varmistettu, ettei hyvinvointipalveluiden 
rahoituspohja murene. Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen on painumassa alle 35 prosentin pian koronakriisin jälkeen 
ja suunta jatkuu alaspäin.6 Suomen velkasuhde ylittää koronakriisissä 
70 prosenttia, ja valtiovarainministeriö ennustaa, että velkaantuneisuuden 
kasvu jatkuu kiihtyvänä koko ennustejakson ajan.7 Työllisyysastetta on Ruot-
sissa pidetty korkealla lukuisilla reformeilla. Ruotsin avoin maahanmuutto-
politiikka – monista ongelmistaan huolimatta – on ylläpitänyt tervettä työ -
ikäisen väestön suhdetta huollettaviin. Ruotsin valtiovarainministeriö arvioi 
työllisyysasteen nousevan lähes 83 prosenttiin vuonna 2023, kun Suomi jää 

2    Tilastokeskus, Bkt volyymi-indeksi https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ 
StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_11sf.px/table/tableViewLayout1/

3   Suomen talouskasvu lähes maailman heikointa – ”Valtion täytyy miettiä roolinsa uusiksi”, linjaa 
tiedon kaivanut Johnny Åkerholm https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomen-talouskasvu-
lahes-maailman-heikointa-valtion-taytyy-miettia-roolinsa-uusiksi-linjaa-tiedon-kaivanut-johnny-
akerholm/9e474cf2-2b0d-4f9f-b146-bfe3493dfae1

4  Global wealth report 2021 (7/2021), Credit Suisse Research Institute

5   Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa: Lähtökohdat, suunnat ja ratkaisut (2021), 
Valtiovarainministeriö https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162830

6   https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-finance/ 
central-government-budget/ministry-of-finance-economic-forecasts/

7   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163513/VM_2021_51.
pdf?sequence=6&isAllowed=y
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74 prosenttiin. Ero on siis häkellyttävät yhdeksän prosenttiyksikköä. Ruotsi 
on suuntaamassa monella tavalla vahvassa iskussa kohtaamaan 2020-luvun 
ilmastonmuutoksen ja väestön demografisten muutosten kaltaiset haasteet. 

Suomessa 2020-luvun alku näyttää haastavalta. Takanamme on finanssi-
kriisistä alkanut matalan kasvun jakso. Kuluttajateknologian huima kehitys 
ja nopeat muutokset globaaleilla markkinoilla ajoivat Nokia-vetoisen tekno-
logiaklusterin ja metsäsektorin alamäkeen. Samaan aikaan työikäinen väestö 
alkoi supistua ja huoltosuhde heikentyä. Suomeen ei siis iskenyt vain yhtä, 
vaan pikemminkin kolme samanaikaista negatiivista shokkia. 2000-luvun alku-
puolen nopea kasvu ei kenties ollutkaan normaalia, vaan täysin poikkeuksel-
lista. Kun rahaa tulvi verottajan pankkitileille, jäivät uudistukset työmarkki-
noilla ja markkinatalouden rakenteissa tekemättä. Kun tyytyy, niin hyytyy.

Suomessa ei 1970-luvun Ruotsin tapaan tietenkään ole aivan sadan prosentin 
marginaaliveroasteita (muuten kuin aivan poikkeustapauksissa). Meiltä 
kuitenkin puuttuu vastaava yhteiskunnallinen havahtuminen ahkeruuden 
ja kasvun kannustimien puutteisiin. Suomi uhkaa valua hitaan ja tuskallisen 
näivettymisen tielle. Supistuvat työikäiset ikäluokat ja kyvyttömyys kääntää 
hitaasti kriisiytyvän julkisen talouden näkymää positiiviseksi, eivät varsinai-
sesti luo lupaavaa maaperää investoinneille ja uuden luomiselle.

Pomperipossan opetus ei ole ainoastaan verotuksessa, vaan yhteiskunnan 
kannustavuudessa ylipäänsä. Meidän on kysyttävä, millainen maa Suomi 
on tehdä työtä ja yrittää. Kannattaako täällä ottaa riskiä ja investoida? Miten 
yhteiskunta kohtelee, kun epäonnistuu? Entä sitten, kun onnistuu? Kannat-
taako Suomeen tulla muualta tekemään töitä ja yrittämään?

Tämä kirja on yritys hahmottaa vastauksia niihin muutoksiin, joita Suomessa 
tulisi toteuttaa tulevalla vuosikymmenellä. Ehdotuksissa liikutaan yksittäisen 
ihmisen säästämisen ja sijoittamisen kannustimista aina suuren linjan talous-
politiikan sääntöihin. Niiden yhteisenä nimittäjänä on muutos; ne vastaavat 
kysymykseen millaisia uudistuksia Suomessa tarvitaan, jotta kuihtumisen 
kierre voidaan katkaista.
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Mitä kenkä puristaa?

Suomi on sääntelyn ja hallinnoinnin luvattu maa. Valtion tulee miettiä roolinsa 
uudelleen. OECD arvioi ylikireän sääntelyn yhdeksi syyksi, miksi häviämme 
investoinneissa keskeisille kilpailijamaille. Järjestön arvion mukaan olimme 
jo vuosikymmen sitten jäljessä muita Pohjoismaita ja Baltiaa. Vuosikymme-
nessä olemme silti onnistuneet menettämään asemiamme entisestään.8 
OECD suositteli Suomelle lukuisia keinoja keventää sääntelyä, joustavoittaa 
työmarkkinoita ja helpottaa markkinoille pääsyä. Suomessa on edelleen sään-
telyn suojaamia toimialoja, valtion suorassa omistuksessa tai valtion tiukassa 
ohjauksessa olevia toimialoja ja monopoliyrityksiä, joiden tehtävät tavallisissa 
länsimaissa on jätetty markkinoiden hoidettaviksi jo vuosikymmeniä sitten.

Valtion roolia ja keinovalikoimaa yksityisten investointien vauhdittajana tulee 
uudelleenarvioida. Yksityisten investointien osuus bruttokansantuotteesta ei 
ole palautunut koskaan 1990-luvun laman jälkeen. Investointien määrän lisäksi 
ongelma on niiden suuntautumisessa. Suhteessa Ruotsiin, investoinnit aineet-
tomaan pääomaan ovat huomattavasti pienemmät. Jos tulevaisuus rakentuu 
osaamiselle, on Suomen investointien painottuminen rakennuksiin hyvin 
huolestuttava. Julkiset suorat yritystuet olivat vuonna 2019 lähes puoli miljardia 
euroa9. 2010-luvun alussa valtion takaus- ja takuuvastuut olivat noin 23 miljardia 
euroa, kun 2021 niiden määrä on paisunut jo 62 miljardiin10. Valtiota on vaikea 
syyttää liian vähäisestä osallistumisesta. Suomalaisessa liiketoimintaympäris-
tössä vaikuttaa olevan jotain sellaista, joka saa pääomat karttamaan maata.

Investointien ohella tuottavuuskehitys on törmännyt lasikattoon 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen lopulla (esim. Tuottavuuslautakunta 202011). 
Euroopan Unionin jäsenyyden alkutaipaleella metsäalan ja Nokia-keskittyneen  

8   Sääntelyn vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin Suomessa (2021), OECD https://www.oecd.org/
daf/inv/investment-policy/The-Impact-of-Regulation-in-International-Investment-in-Finland-
Highlights-FI.pdf

9   Tilastokeskus, Yritystukitilasto 2019 https://www.stat.fi/til/yrtt/2019/yrtt_2019_2020-08-14_
tie_001_fi.html

10   Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin, syksy 2021, Valtiovarainministeriö  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163679

11   Tuottavuus ja kilpailukyky Suomessa Mistä kilpailukyky koostuu ja mihin sitä tarvitaan? (2021), 
Tuottavuuslautakunta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162574/
VM_2020_81.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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teknologiaklusterin veto riitti 2000-luvun loppupuolelle saakka. Teollisuuden 
tuotantokapasiteetti oli hyvässä käytössä ja teknologinen kehitys ripeää. 
Kenties yleiseen palkkatasoon ja julkisen vallan kirstuun valunut, sinänsä 
toivottava jakovara heikensi päättäjien kannustimia toteuttaa uudistuksia, joita 
muissa protestanttisissa Pohjois-Euroopan talouksissa määrätietoisesti vietiin 
läpi. Vanha sanonta taisi käydä toteen; jos tyytyy, niin hyytyy.

Tuottavuuskasvu syntyy tuotannon uusiutumisesta: yritykset keksivät uutta, 
uudet yritykset murtautuvat markkinoille ja heikosti kannattavat liiketoi-
minnot karsiutuvat kilpailussa. Julkisessa keskustelussa tutkimus- ja tuote-
kehityspanosten määrä ja niiden suhde talouden kokoon saavat suuren 
painoarvon. Vähemmälle huomiolle jää se tosiasia, että laskevasta trendistä 
huolimatta Suomen panostukset bkt:n on Ruotsin ohella olleet edellisen vuosi-
kymmenen EU-maiden korkeinta tasoa12. Keskeinen ongelma onkin niiden 
ohjautumisessa yksityiselle sektorille disruptiivisille aloille ja uutta luovaan 
toimintaan. TKI-intensiteetin suunnan muuttaminen ja oikea kohdentaminen 
ovat varmasti parhaimpia keinoja, mutta tyytyminen tähän tuskin riittää.

Kestävyysvaje haastaa hyvinvointipalveluita

Julkinen talous on ollut alijäämäinen finanssikriisistä asti yhtäjaksoisesti yli 
kymmenen vuotta. Edellä mainittu kolmoisshokki kasvatti julkisia menoja ja 
vähensi tuloja rakenteellisesti. Sipilän hallituksen aikana kestävyysvajeen 
kurominen otettiin tavoitteeksi vaalikausi samankaltaisella talouspolitiikan 
virityksellä olisi vienyt julkisen talouden lähelle tasapainoa. Marinin hallitus 
reagoi voimakkaalla menoelvytyksellä koronapandemiaan. Julkisen talouden 
velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi noin kymmenen prosentti-
yksikköä, mikä on nopein nousu sitten 1990-luvun laman. 

Kestävyysvajeongelman ratkaisemisen mittakaava ei ole mahdoton, mutta 
sen tekeminen on välttämätöntä. Julkista taloutta on sopeutettava noin 

12   Eurostat (2021), https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_
gerdtot&lang=en
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3–4 prosenttia suhteessa bkt:n.13 Keinoina on sekä julkisten menojen vähen-
täminen että tulojen kasvattaminen. Menoja voidaan vähentää reformoimalla 
julkisia palveluja ja tulonsiirtoja. Korkean kokonaisverorasituksen vuoksi 
tulojen hankkimisessa työllisyyden nostaminen on ainoa järkevä keino. Työlli-
syysasteen nostamisessa olennaista on, että keinot todella vahvistavat julkista 
taloutta. Marinin hallituksen tavoite on, että työllisyystoimet vahvistavat 
julkista taloutta 1–2 miljardilla14, mutta tähän mennessä tehdyt keinot yltävät 
vain noin 160 miljoonaan euroon kymmenen vuoden aikana.15 Mikäli työlli-
syysastetta nostamalla ei onnistuta vahvistamaan julkista taloutta, on sopeu-
tettava menoja vieläkin voimakkaammin.

Kroonisesta alijäämästä huolimatta poliittisessa keskustelussa hyvinvoinnin 
mittapuuksi päätyvät julkisten menojen tai tulonsiirtojen määrä. Poliittisen 
päätöksentekojärjestelmän kannalta ajattelu on ymmärrettävää. Poliitikot 
haluavat tulla valituksi uudelle kaudelle, joten käsillä olevista keinoista lisä-
eurojen lupaaminen tuntuu konkreettisimmalta. Hyvinvointiyhteiskunnan 
palveluiden kannalta ajatusvääristymä on kuitenkin hyvin ongelmallinen.

Kelpo esimerkkejä löytyy lähihistoriasta. Opiskelijat päätettiin siirtää opinto-
tuen asumislisän piiristä yleiselle asumistuelle vuonna 2015. Yksilökohtainen 
opintotukeen sidottu, kenties määrältään alimitoitettu tuki muuttui ruoka-
kuntakohtaiseen ja eri tulorajoilla toimivaan tukeen. Sittemmin opiskelijoille 
maksetut yhteenlasketut asumistuet ovat kasvaneet lähes 260 miljoonalla 
eurolla lähes kaksinkertaisiksi.

Millaista yhteiskunnallista kehitystä on havaittavissa? Opiskelijoiden työssä-
käynti ei ole vähentynyt.16 Opiskelijoiden yksin asuminen ennen korona-
epidemiaa yleistyi voimakkaasti. Pienten asuntojen vuokratasot yliopisto-
kaupunkien keskustoissa ovat jatkaneet kohoamistaan. Todistusaineisto 

13   Julkisen talouden arvio 2021 – Finanssipolitiikassa edessä paluu tulevaisuuteen (2021), Suomen 
Pankki. https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/5/julkisen-talouden-arvio-2021-finanssipolitiikassa-
edessa-paluu-tulevaisuuteen/

14   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163068/VN_2021_43.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

15   Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan 
raportti 2021 (2021), Valtiontalouden tarkastusvirasto. https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/12/
vtv-erilliskertomus-eduskunnalle-finanssipolitiikan-valvonnan-raportti-2021-fi-k222021vp.pdf

16   Tilastokeskus (2021) https://www.stat.fi/til/opty/2019/opty_2019_2021-03-12_tie_001_fi.html
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osoittaa ikävään johtopäätökseen: satojen miljoonien tulonsiirtojen lisäyk-
sellä saavutettiin satoja miljoonia suuremmat julkisen talouden menot. 
Hyödyksi voitaneen laskea opiskelijoiden mahdollisuus asua useammin 
yksiöissä hieman lähempänä kaupunkien keskustoja. Olisiko nämä sadat 
miljoonat voitu käyttää koronan ja mielenterveyskriisin aikana paremmin?

Monien muidenkin ongelmien ratkomiseen ensimmäinen ehdotus on turhaut-
tavan usein uudet menot. Jos investoinnit ovat matalalla tasolla, tarjotaan 
investointitukia. Kun TKI-panokset ovat matalalla, tarjotaan lisää TKI-tukia. 
Suomessa on syytä huomata, että valtio ja julkinen sektori osallistuvat jo 
tällä hetkellä veronmaksajien rahoilla huomattavasti laajemmin ihmisten ja 
yritysten ongelmien ratkomiseen kuin suurimmassa osassa muuta maailmaa. 
Vuonna 2020 julkiset menomme suhteessa talouden kokoon olivat 53,3 %:lla 
OECD-maiden neljänneksi suurimmat.17 On itseasiassa hankalaa löytää 
sektoria, jolla Suomen valtion rooli ei olisi kansainvälisesti arvioituna erittäin 
laaja tai jopa suurin maailmassa. 18 Julkisen sektorin roolin kasvattaminen ei 
ole ratkaissut ongelmiamme tähänkään saakka. On vaikea ajatella, että asia 
muuttuisi laajentamalla julkista sektoria entisestään.

On siis selvää, että julkisten menojen lisäämisellä ei suoraviivaisesti saavuteta 
yhteiskuntapolitiikalle asetettuja tavoitteita. Julkisen talouden heikko kunto 
ei todellisuudessa anna menojen lisäämiselle edes realistista mahdollisuutta. 
Ajattelua tulee muuttaa. Entä, jos emme enää jokaisen ongelman kohdalla 
miettisikään, miten voimme käyttää veronmaksajien rahoja enemmän? Entä, 
jos sen sijaan miettisimmekin, miten voimme tehdä asioita paremmin? Tämä 
on reformiajattelun ydin. Motivaatio muutokselle pitäisi olla jokaiselle poliiti-
kolle ja puolueelle sisään rakennettuna. Jos julkisen talouden vahvistami-
sessa reformeilla ja työllisyysastetta nostamalla ei onnistuta, ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin supistaa julkista palvelulupausta. Tähän tuskin haluamme 
mennä. 

17   OECD Data, General government spending https://data.oecd.org/gga/general-government-
spending.htm

18   Kohti tehokkaampaa julkista sektoria (2018), Suomen Yrittäjät https://www.yrittajat.fi/
wp-content/uploads/2021/07/suomi2025_julkinen_talous-1.pdf
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Miten tähän on tultu?

Suomen bruttokansantuote asukasta kohden oli vuoden 2021 alussa samal la 
tasolla kuin vuonna 2006. Takana on menetetty vuosikymmen, joka oli mo-
nessa suhteessa vaikea. Ruotsin talous on vastaavana aikana kasvanut noin 
20 prosenttia enemmän. Heikkoon talouskasvuun on useita eri tekijöitä, jotka 
ovat varsin hyvin tiedossa. Useat talouskriisit sekä kustannustason karkaaminen 
ennen finanssikriisiä heikensivät Suomen suhteellista asemaa. Lisäksi vuonna 
2007 työikäinen väestö alkoi pysyvästi vähentyä ensi kertaa Suomen historiassa.

Tässä kurimuksessa julkisten palvelujen rahoitus on tapahtunut velkarahoi-
tuksen keinoin. Olosuhteet Suomen julkisen talouden velkaantumiselle ovat 
olleet suotuisat, sillä korot ovat laskeneet globaalisti hyvin matalalle tasolle.

Iso demografinen muutos tapahtuu hitaasti, mutta varmasti. Työikäisen 
väestön väheneminen näkyy jo nyt pulana ammattitaitoisesta työvoimasta. 
Korona kriisin jälkeen yritysten myynnin ja tuotannon kasvun kannalta osaavan 
työvoiman saatavuus on nousemassa nopeasti ongelmaksi. Suomessa 
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maahan  muutto on ollut vähäistä eikä se ole onnistunut hidastamaan, saati 
kääntämään työikäisen väestön kehityskulkua. Samaan aikaan syntyvyys on 
vähentynyt monen muun maan tavoin. Työvoiman määrässä ikärakenteen 
muutos on alkanut vasta näkyä, koska työvoiman määritelmä kattaa ikäluokat 
aina 74 vuotta täyttäneisiin asti.

Suomen julkisen velan suhde kasvoi koronakriisin seurauksena selvästi aiem-
paa korkeammalle tasolle. Velkasuhde nousee lähivuosien aikana kohti 75 pro-
senttia ja se on noin kaksinkertainen verrattuna Ruotsin velkasuhteeseen. On 
sanomattakin selvää, kummalla maalla on enemmän liikkumavaraa seuraavan 
talouskriisin iskiessä päälle.

Miltä näyttää tulevaisuus?

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä vähintään 
65 vuotta täyttäneitä henkilöitä on Suomessa 261 376 enemmän kuin vuonna 
2020. Vastaavasti 25–64-vuotiaita on 7 057 vähemmän. Väestön ikääntyminen 
lisää julkisen talouden menopainetta yli 500 miljoonalla joka vuosi. Viimei-
simmän Tilastokeskuksen ennusteen perusteella Suomen väkiluku alkaisi 
vähentyä jo reilun 10 vuoden kuluttua vuonna 2032. Sittemmin syntyvyys on 
kehittynyt odotettua paremmin, joten tarkka vuosi voi vielä elää. Samaan 
aikaan Suomi erottuu muista Pohjoismaista paitsi ikääntymisen, myös vähäisen 
maahanmuuton ja jäljessä tulevan kaupungistumiskehityksen myötä.

Työikäisen väestön väheneminen voi voimistua ennustettuakin nopeammin 
nuorten maastamuuton seurauksena, kun Suomen talouden pitkän aikavälin 
näkymä on heikko ja Suomi on jäämässä entistä selvemmin jälkeen muista 
Pohjoismaista. Nuorten ikäluokkien maastamuuton lisäksi työikäisten määrää 
vähentää myös matalalle pudonnut syntyvyys. Suomen väestön ikään tymisen 
vaikutukset kasaantuvat ennen kaikkea nykyisten nuorien ikäluokkien 
harteille. Jos uudistuksia ei saada tehtyä, kustannukset kasvavat entisestään 
ja yksilön kannustimet äänestää jaloillaan lisääntyvät. Nyt jo on tiedossa, että 
tulevien sukupolvien asema heikkenee, jos veroasteen nousu ja velkaantu-
minen jatkuvat (Valkonen ja Lassila 2021).
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Väestön ikääntyminen heijastuu myös inhimilliseen pääomaan. Suomen Pankin 
(2021) laskelmien mukaan inhimillinen pääoma alkaa Suomessa pienentyä noin 
15 vuoden kuluttua. Tällä on suuria vaikutuksia tuottavuuskasvun edellytyksiin 
sekä Suomen kilpailukykyyn suhteessa muihin maihin. Koska inhimillinen pää-
oma on seurausta väestörakenteesta sekä väestön koulutustasosta, ei tilanteen 
kääntäminen tapahdu nopeasti parempaan. Ilman merkittäviä muutoksia näkö-
piirissä todennäköisesti onkin näivettymisen kierre, jota ei saada loppumaan.

Suomen julkisen talouden korjaustarve on suuruusluokkana 10 miljardia 
euroa. Kesällä 2020 Valtiovarainministeriö arvioi, että koronakriisin myötä 
velkasuhteen vakauttaminen tällä vuosikymmenellä vaatisi viiden miljardin 
sopeutuksen ja velkasuhteen painaminen alle EU:n 60 prosentin tavoitetason 
vuoteen 2035 mennessä toiset viisi miljardia (Valtionvarainministeriö 2020). 
Kokonaisuutena tilanteen ennallistaminen vaatisi siis 10 miljardin euron sopeu-
tuksen. Vastaavasti joulukuussa 2020 Suomen Pankki arvioi Suomen kestävyys-
vajeen olevan 10 miljardia euroa. Täten sekä velkasuhteen palauttaminen että 
kestävyysvajeen hoito onnistuvat molemmat noin 10 miljardin urakalla. Arviot 
voivat vaihdella ajassa, mutta suuruusluokka on tuota luokkaa.

Velkaantuminen on ollut viime vuosina helppoa. Suomen velanhoitokustan-
nukset ovat laskeneet ennätyksellisen alas matalan korkotason seurauksena. 
Korkojen laskusta saatava hyöty julkiseen talouteen on kuitenkin jo syöty ja 
suunta on nyt pikemminkin ylöspäin. Velanhoitokyvyn kannalta olennaista 
on koron ja talouskasvun välinen erotus. Blanchard (2019) osoitti, että Yhdys-
valtojen taloushistoriassa tämä erotus on usein ollut negatiivinen ja se mahdol-
listaisi periaatteessa rajattoman velkaantumisen. Suomessa tämä erotus on 
kuitenkin vaihdellut viimeisten vuosien aikana ja vaihtelu tulee jatkumaan 
myös tulevaisuudessa (Hytönen ja Tamminen 2021). Tämän seurauksena 
Suomen korkeampi velkasuhde lisää riskejä haitallisesta kehityksestä.

Nykyisen ennusteen valossa Suomen julkinen velkasuhde on vuonna 2025 
75 % ja nousee siitä tasaisesti 125 % vuoteen 2050 mennessä. Tämä kehitys 
tapahtuu, mikäli nimellinen korko on prosenttiyksikön pienempi kuin nimel-
linen talouskasvu. Mikäli asetelma onkin toisin päin vuodesta 2025 vuoteen 
2050 eli korko on yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin talouskasvu, nousee 
Suomen velkasuhde jo 250 prosenttiin vuonna 2050 (Hetemäki 2021). Siksi 
julkisen velkaantumisen kanssa on syytä olla hyvin tarkkana.
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Velkaantumiseen vaikuttavat tekijät eivät ole vain omissa käsissä. Maailman-
talous palautuu koronakriisistä nopeaa vauhtia ja tämä johtanut jo nyt pitkien 
korkojen nousuun. Reaalikoroilla on tapana määräytyä globaalisti. Reaali-
korkojen nousu maailmantalouden rivakan elpymisen seurauksena voi ajaa 
Suomen nopeasti ongelmiin julkisen talouden hoidon suhteen. Kukaan ei 
tiedä varmuudella kuinka todennäköistä tämä on, mutta valtiontalouden 
näkökulmasta on parempi toimia liian varovaisesti kuin riskialttiisti. Suomen 
heikko kasvupotentiaali ei anna myöskään aihetta juhlaan.

Mitä pitää tehdä?

Suomi on velkaantunut viimeisen 14 vuoden ajan ja koronakriisi on nostanut 
julkisen velkasuhteen entistä korkeammalle. Tulevaisuudessa velkaantu-
miskehitys on yhä hallitsemattomalla uralla. Ensisijaisen tärkeää olisi saada 
aikaan uskottava suunnitelma julkisen talouden kuntoon saattamiseksi. Uskot-
tava suunnitelma on velkasuhteen tasoakin tärkeämpi, koska se määrittää 
miten kestämätön tilanne aiotaan korjata tulevina vuosina. Hallituksen puoli-
väliriihi huhtikuussa 2021 oli menetetty mahdollisuus korjata tilannetta. Eikä 
päätösten tekeminen ole muutamasta päivästä kiinni. Koko koronakriisi tarjosi 
Suomelle mahdollisuuden uusiutua, mutta se jätettiin valitettavasti hyödyntä-
mättä. Tämän seurauksena tulevaisuudessa tehtävät välttämättömät toimen-
piteet ovat entistäkin vaikeampia.

Ensimmäisenä askeleena tulisikin laatia kokonaisvaltainen toimenpidesuunni-
telma aikatauluineen, miten talouden tuotantopotentiaalia saadaan nostettua 
ja julkinen velkaantuminen lasku-uralle kasvun edellytykset turvaten. Julkisen 
talouden kestävyysvajeeseen auttavia toimia on useita. Näistä tehokkaimmat 
ovat sote-palveluiden parempi tuottavuus, korkeampi työllisyysaste yksityisen 
sektorin turvin sekä ikääntyneiden sote-palveluiden tarpeen myöhentyminen. 
Myös nettomaahanmuuton lisääminen auttaa kestävyysvajeen selättämisessä.

Finanssipolitiikan harjoittamiseen tarvittaisiin myös paremmin sitovia periaat-
teita. Näiden suhteen mallia voidaan ottaa Ruotsista, joka on hoitanut julkista 
talouttaan esimerkillisesti.
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•  Laaditaan uskottava suunnitelma sisältäen konkreettiset toimenpiteet 
ja aikataulu niiden toteuttamiseen. Riski siitä, että julkista taloutta 
vahvistetaan liikaa, on pieni verrattuna siihen, että Suomen julkinen talous 
jatkaa kestämättömällä velkaantumisuralla.

•  Soteratkaisun tulisi säästää kustannuksia ja hintaohjauksen tulisi aidosti 
ohjata palveluiden laatua. Kalliimpien sote-alueiden pääseminen edes 
nykyiseen koko maan kustannusten keskiarvoon säästäisi jo yli puoli 
miljardia euroa vuodessa.

•  Työllisyyttä pitää saada ylös ja työllisyysasteen tulisi olla noin 78 prosentin 
tasolla eli hyvää Pohjoismaista tasoa. Työllisyyden lisäys on tehtävä 
julkistaloutta vahvistaen, joten julkisen sektorin työllisyyden lisääminen 
ei voi olla keinovalikoimassa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
mm. työttömyysturvan uudistamista, työnteon vastaanottamisen 
kannustimien parantamista, paikallista sopimista sekä toimivampaa 
perhevapaauudistusta. Mitään tehokasta keinoa ei ole varaa jättää 
käyttämättä.

•  Nettomaahanmuuttoa on lisättävä huomattavasti nykyisestä. Yritykset 
kokevat jo nyt suurta pulaa osaavasta työvoimasta ja nykymenolla tilanne 
tulee vain pahenemaan. Konkreettisina toimenpiteinä on lupaprosessien 
selvä nopeuttaminen nykyisestä sekä resurssoinnin parantaminen.

•  Julkisen talouden hoidossa mallia Ruotsista ja käyttöön neljä periaatetta, 
1) julkisen talouden ylijäämätavoite 0,3 % BKT:sta yli suhdannesyklin, 
2) 35 % velka-ankkuri julkisen velan suhteelle, irtaantuminen ja 
palautuminen perusteltava nopeasti suunnitelmalla, 3) menokatto 
tuleville vuosille Suomen menokehys -periaatteen mukaan ja 4) kuntien 
velvoite korjata epätasapainoinen talous kolmessa vuodessa.  
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Työeläkejärjestelmä 
tarvitsee tuekseen 
toistuvaa tuunausta 
ja avointa 
keskustelua 

Suvi-Anne Siimes

Toimitusjohtaja, valt.lis



Suomen työeläkejärjestelmä ei ole kriisissä. Se selvisi hämmästyttävän kuivin 
jaloin myös toivottavasti pian taakse jäävästä koronapandemiasta. Pidemmän 
ajan rakenteellisista muutoksista kehkeytyviä huolia siintää silti taivaan-
rannassa: korkotaso on ollut pitkään hyvin matala, ja maamme syntyvyys 
alentui poikkeuksellisen voimakkaasti 2010-luvun aikana. 

Alhainen korkotaso on leimannut koko 2000-lukua. Se on heikentänyt eläke-
laitosten sijoitustuottoja matalariskisissä sijoituskohteissa. Siksi tuottojen 
saaminen on vuosi vuodelta suuremman työn takana. Syntyvyyden alentu-
minen vähentää puolestaan työikäisten ihmisten määrää entisestään tulevina 
vuosikymmeninä. Se muuttaa myös vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaisia 
näkymiä kaukaisemmassa tulevaisuudessa siintävän työeläkemaksun nousu-
paineen johdosta.

Tulevaisuus on toki aina epävarma, eikä kukaan meistä tiedä, miltä maailma 
näyttää edes 10–15 vuoden kuluttua. Kaukaisempaa tulevaisuutta täytyy 
silti ajatella. Eläkejärjestelmässä siihen täytyy myös varautua tavalla tai 
toisella.
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Myös työeläkejärjestelmän muuttaminen kokonaan toisenlaiseksi on mahdol-
lista, ja ihmisten omalle vastuulle kasattavien riskien määrääkin voidaan 
lisätä. Isoihin periaatteellisiin uudistuksiin tulee kuitenkin ryhtyä vain laaja-
alaisen keskustelun ja sen avulla haettavan riittävän konsensuksen sekä niitä 
seuraavan avoimen valmistelun pohjalta. Pelkkä taustalla tapahtuva teknisten 
yksityiskohtien tuunaus ei sellaiseksi riitä. 

Avoin keskustelu ja laajan konsensuksen rakentaminen toimivat ison vaka-
varaisuusuudistuksen tienviittoina eläkejärjestelmän mallimaana pidetyssä 
Hollannissa. Niitä kannattaa mielestäni käyttää kehittämisen kulmakivinä 
myös Suomessa.

*
Työeläkeala ei voi itse vaikuttaa yleiseen korkotasoon eikä inflaatioon. Sama 
koskee koko Suomea. Siksi vaihtoehdoksi jää lähinnä sen pohtiminen, voiko 
työeläkesijoittamiselle sallitun riskinoton sääntelyä kehittää niin, että se 
mahdollistaisi nykyistä suuremman riskin ottamisen ilman, että järjestelmän 
perusperiaatteisiin kajottaisiin samalla.

Yksityisen sektorin työeläkelaitoksille sallitun riskinoton määrää säädellään 
vakavaraisuuslainsäädännön avulla. Se asettaa raamit myös niiden sijoitus-
toiminnassa tavoiteltaville tuotoille. Julkisten alojen eläkelaitosten sijoitus-
toimintaa ohjataan pääosin niiden omissa päätöksentekoelimissä tehtävillä 
päätöksillä. Sääntelyn erot johtuvat yksityisen sektorin eläkelaitosten väli-
sestä kilpailusta ja niiden keskinäisestä konkurssiyhteisvastuusta.

Yksityisen sektorin eläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä uudistettiin perus-
teellisesti 2010-luvulla. Vuosien 2011 ja 2013 uudistuksien tavoitteena oli 
vahvistaa eläkelaitosten riskinkantokykyä niin, että ne voivat tavoitella hyviä 
tuottoja myös heikon talouskehityksen aikana. Vuoden 2017 uudistuksessa 
säännöksiä uudistettiin niin, että ne ottavat huomioon kaikki olennaiset 
työeläkevakuuttamisen riskit aiempaa tarkemmin ja kattavammin, ja myös 
mittaavat niitä johdonmukaisesti.

Sijoitustoiminnan sääntelyn uudistustarpeita on ideoitu vuoden 2017 jäl-
keenkin vilkkaasti useissa Eläketurvakeskuksen selvityksissä ja julkaisuissa 
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(mm. Jukka Rantala (2019): Esiselvitys yksityisen sektorin työeläkevarojen 
sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista; Mikko Kautto (toim.) (2019): 
Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus; Eeva Poutiainen ja Sanna Tenhunen 
(toim.) (2020) Sijoitustoiminta Suomen eläkejärjestelmässä.). Rahoituksen 
uudistustarpeita sivuttiin myös Telan teettämässä kilpailuselvityksessä. (Jari 
Sokka ja Reijo Vanne (2020): Työeläkekilpailu TyEL-järjestelmän taloudessa, 
https://www.tela.fi/kilpailuselvitys).

Tarve parantaa eläkevakuuttajien riskinkantokykyä sai lisäpontta korona-
pandemian sijoitusmarkkinoilla keväällä 2020 aiheuttamasta osakekurssien 
nopeasta alentumisesta. Se heikensi nopeasti myös eläkelaitosten vakava-
raisuutta. Finanssivalvonta teki siksi maaliskuun 2020 puolivälissä sosiaali- 
ja terveysministeriölle voimassa olevan sääntelyn mukaisen ilmoituksen 
finanssimarkkinoilla vallitsevista poikkeuksellisista olosuhteista. Ministeriö 
harkitsi ja osin myös toteutti sen johdosta lainsäädännöllisiä ja muita toimen-
piteitä. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta vahvistettiin mm. niin kutsutulla 
täydennys kertoimen väliaikaisella nollauksella. 

Lisäksi STM ja työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmikantaisesti toimen-
piteistä, joilla olisi voitu tarvittaessa vahvistaa työeläkevakuuttajien vakavarai-
suutta koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. STM valmisteli 
asiasta lausunnoille laitetun lakiehdotuksen. Sitä ei kuitenkaan viety koskaan 
eduskunnan käsiteltäväksi, koska sijoitusmarkkinoiden tilanne normalisoitui 
kevään 2020 aikana nopeasti. 

Kesäkuussa 2021 työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä teki 
STM:lle ehdotuksen vanhuuseläkerahastojen täydentämistä koskevia muutos-
ehdotuksia valmistelevan työryhmän perustamisesta. Ajatuksena on pohtia, voi-
daanko työeläkkeiden rahastointia joustavoittaa siten, että rahastoonsiirtovelvoi-
te olisi huonojen sijoitustuottojen oloissa nykyistä pienempi ja hyvien tuottojen 
oloissa vastaavasti sitä suurempi. (https://www.etk.fi/ajankohtaista/tyomarkkina-
jarjestojen-elakeneuvotteluryhma-esittaa-tyeln-rahoitusta-kasittelevan-tyoryhma-
tyon-kaynnistamista/). Ryhmän työ käynnistyy elo-syyskuussa 2021.

Työeläkealan omassa piirissä on ollut toiveita myös laajemman rahoitus-
uudistuksen valmistelun käynnistämisestä. Asiassa on toistaiseksi tehty lähinnä 
teknisiä taustaselvityksiä.
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*
Työeläkelaitosten sijoitustoimintaan liittyvän sääntelyn kehittämistarpeita 
on mielestäni hyvä arvioida säännöllisesti. Samalla pitää pohtia myös sitä, 
onko nykyinen nollakorkojen aika pysyvä olotila vai onko myös inflaation ja 
korkeampien korkojen paluu mahdollista. Niiden paluun yhtenä mahdollista-
jana on pidetty läntisten teollisuusmaiden ja Kiinan väestörakenteen nopeaa 
muutosta (Goodhart ja Pradhan (2020): The Great Demographic Reversal). Myös 
Yhdysvaltain keskuspankin politiikka voi muuttua mm. voimakkaan koronael-
vytyksen aiheuttaman inflaation kiihtymisen takia. 

Työeläkejärjestelmässä on kuitenkin muitakin kehittämistarpeita, sillä eläke-
varoilla ja niiden tuotoilla rahoitetaan vain osa nykyisistä ja tulevista työeläk-
keistä. Pääosa rahoituksesta tulee vuosittain kerättävistä työeläkemaksuista. 

Työeläkemaksun kulloinenkin taso on osa työvoiman käytön kokonaiskustan-
nusta ainakin työnantajan maksuosuuden osalta. Siksi eläkkeiden rahoituksen 
ja talouden tulonmuodostuskyvyn välillä on takaisinkytkentöjä. Osa niistä liittyy 
kysymykseen siitä, pidetäänkö työeläkemaksua verona vai ei. (Timo Viherkenttä 
(2020): Mitä eläkemaksut ovat ja onko niiden käsittely julkisen talouden tunnus-
luvuissa ennallaan? Kansantaloudellinen Aikakauskirja 3/2020) 

2010-luvulla tapahtunut syntyvyyden alentuminen kiihdyttää joka tapauksessa 
väestön ikääntymistä.  Lisäksi se supistaa työvoiman määrää aiempaa voimak-
kaammin erityisesti 2050-luvulta lähtien. Työeläkemaksuun kohdistuu sen 
johdosta Eläketurvakeskuksen vuonna 2019 laatiman PTS-ennusteen mukaan 
useiden prosenttiyksikköjen suuruinen nousupaine vuodesta 2060 eteenpäin 
(ETK 2019, http://urn.fi/URN:978-951-691-003-4).

Syntyvyyskin on asia, johon työeläkelaitokset eivät voi vaikuttaa suoraan itse. 
Myös valtion mahdollisuudet vaikuttaa perheen perustamista koskeviin päätök-
siin ovat rajallisia. Väestö voi kuitenkin kasvaa syntyvyyden ohella myös positii-
visen nettomaahanmuuton johdosta. Työperäisen maahanmuuton lisääminen 
onkin nähty yhtenä keinona parantaa työeläkkeiden rahoitusta. Nettomaahan-
muuton vaikutukset eläkejärjestelmän kestävyyteen riippuvat kuitenkin osin 
siitä, millaisen inhimillisen kehityksen indeksin omaavista lähtömaista ihmiset 
Suomeen muuttavat (Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläke-
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järjestelmän kestävyyteen, Eläketurvakeskuksen raportteja 9/2019). Ikääntyvä 
Suomi ja sen työeläkejärjestelmä hyötyisivät silti aktiivisesta väestöpolitiikasta, 
jossa myös työperäisen maahanmuuton lisääminen olisi mukana. 

Väestön määrään vaikuttaminen on kuitenkin vaikeaa ja hidasta, eikä siinä 
onnistumisesta ole pysyviä takeita. Siksi supistuva työvoima heikentää eläk-
keiden rahoituksen tulevaa maksupohjaa ainakin jonkin verran joka tapauk-
sessa. Tähän muutokseen voidaan sopeutua nostamalla eläkemaksuja tai 
tarkastelemalla eläke-etuuksia siitä hetkestä eteenpäin, jolloin työllisten 
määrä alkaa pienentyä. Molemmille asioille voidaan myös tehdä jotain jo 
lähivuosina. 

Yksi varsin vähän huomiota saanut vaihtoehto tuleville maksunkorotuksille 
tai eläke-etuuksien heikennyksille on eläkkeiden rahastoinnin lisääminen. 
Lisäyksen voisi kohdistaa kaikkiin sukupolviin, jotka hankkivat vähemmän 
lapsia. Vaihtoehtoa on ehdotettu mm. Etlan tuoreessa Valtioneuvoston tutki-
mus- ja selvitysyksikölle laatimassa tutkimuksessa (Tarmo Valkonen ja Jukka 
Lassila (2021): Väestön ikääntymisen taloudelliset vaikutukset). Myös Telan 
johtava ekonomisti Risto Vaittinen nosti asiaa esiin blogissaan jo vuoden 2019 
alussa (https://www.tela.fi/blogi/1/0/alhaisen_syntyvyyden_vaikutuksia_elake-
varoihin).

*
Ajattelen itse, että eläkevaroille saatavien sijoitustuottojen hankintamahdol-
lisuuksia on syytä vahvistaa. Samalla pitää varmistaa se, että työeläkevaroja 
käytetään tulevaisuudessakin ainoastaan nykyisten ja tulevien eläkkeiden 
rahoittamiseen. Ajattelen myös, että eläkkeiden ennakkoon tapahtuvaa rahas-
tointia kannattaisi lisätä tavalla, joka ottaa huomioon syntyvyyden kehityksen 
eli sen, missä määrin eri sukupolvet hankkivat lapsia. Näin myös 2010-luvulla 
ja sen jälkeen syntyneet pienet ikäluokat pääsisivät nauttimaan työeläkkeiden 
osittaisen rahastoinnin eduista siinä vaiheessa, kun he ovat itse työiässä. 
Tämä etu syntyy siitä, että rahastot ja niiden tuotot pitävät vuosittain perit-
tävät eläkemaksut alempina kuin ne olisivat siinä tapauksessa, että työeläk-
keet rahoitettaisiin yksinomaan eläkemaksujen avulla. Tämän vaikutuksen 
suuruusluokka on tänä vuonna noin 2,8 prosenttiyksikköä.
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Eläkkeiden rahastoinnin sitominen syntyvyyteen tarkoittaisi sitä, että tulevia 
eläkkeitä varten kerättäisiin nykyistä enemmän varoja jo ennakkoon. Varat 
ja niille ajan kuluessa saatavat sijoitustuotot keventäisivät nyt syntyneiden 
pienempien ikäluokkien ja heidän tulevien työnantajiensa tulevaa maksura-
situsta nykytilaan verrattuna. Varat rahastoinnin lisäämiseen saataisiin korot-
tamalla työeläkemaksua hiukan jo lähivuosina. Tämä tasaisi syntyvyyden 
alentumisen maksuvaikutuksia sukupolvien välillä. Toinen vaihtoehto olisi 
korottaa alinta eläkeikää vuodella ja käyttää niin säästyvät varat rahastoinnin 
lisäämiseen. Sitä Etlan tutkijatkin tuoreessa selvityksessään esittivät. Myös 
näiden kahden vaihtoehdon yhdistäminen olisi mahdollista.

Monet tahot vastustavat kategorisesti kaikkia eläkemaksuihin tehtäviä koro-
tuksia. Tähän joukkoon kuuluvat mm. Elinkeinoelämän keskusliitto, Kokoo-
muksen Nuorten Liitto, Kokoomusopiskelijat (Tuhatkunta) ja Suomen Yli op-
pilaskuntien liitto SYL. Lisäksi joukko suomalaisia luottaa eläkejärjestelmään 
ylipäätään heikosti (https://www.etk.fi/ajankohtaista/elakebarometri-kolme-nel-
jasta-suomalaisesta-luottaa-eläkejarjestelmaan). Myös julkisessa keskustelussa 
korostuvat usein haaveet maailmasta, jossa vanhuudenturvasta voisi vastata 
säästämällä ja sijoittamalla itse, ja jossa riskejä ei tarvitsisi jakaa ainakaan itsen 
kanssa eri ikäisten ihmisten kesken. 

Maailmaan mahtuu ajatuksia ja toiveita. Myös eläkejärjestelmän muutosta 
saa tahtoa ja haluta. Mutta jos kantaa huolta 2010-luvulla ja sen jälkeen synty-
neiden pienten ikäluokkien kohtalosta, pelkkä yksilön oman vastuun- ja riskin-
kannon korostaminen ei riitä, sillä yksilölliseen säästämiseen ja sijoittamiseen 
perustuvissa järjestelmissä ei ole säätönuppeja ylisukupolvisen vastuun kanta-
miselle eikä varsinkaan sen tuunaamiselle. Ne löytyvät vain kaikille pakol-
lisista eläkejärjestelmistä. Siksi valinnanvapauden ja yksilön oman vastuun 
nimiin pitkään vannonut OECD:kin on muuttanut ääntä kellossa ja nostaa nyt 
esiin sitä, että pakko voi sittenkin olla paras konsultti muuttuneille työmarkki-
noille tulevien uusien sukupolvien riittävän vanhuuden turvan varmistamisen 
kannalta (Pensions at a Glance (2019) https://www.oecd.org/pensions/oecd-
pensions-at-a-glance-19991363.htm).

Mielestäni on oikein ok, jos ihmiset haluavat varautua omaan tulevaisuuteensa 
säästämällä ja sijoittamalla myös itse. Eri yhteyksissä on ideoitu Ruotsin 
mallin mukaista mahdollisuutta irrottaa palanen nykyisestä eläkemaksusta 
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omilla päätöksillä sijoitettavaksi myös täällä Suomessa. Itse en sitä kannata. 
Näen sen lähinnä tapana jakaa uudelleen sitä, kuka voi saada palvelumaksuja 
eläkemaksujen sijoittamisesta ja niille saatavista tuotoista. Säästämisen koko-
naismäärää se ei itsessään lisäisi. 

Ruotsissakin tuo itse sijoitettavissa oleva osuus on hyvin pieni. Lisäksi vain 
noin prosentti tämän sijoitusmahdollisuuden saavista uusista palkan saajista 
käyttää sitä hyväkseen ylipäätänsä. Kaikki muut antavat yleisen (oletus)
rahaston tehdä sijoitustyön puolestaan. Ruotsissa on myös ryhdytty karsi-
maan eläkevaroja sijoittavien yksityisten rahastojen määrää varsin rajusti, sillä 
niiden hallinnossa ja varojen käytössä on ollut vuosien varrella lukuisia epäsel-
vyyksiä ja jopa suoranaisia väärinkäytöksiä. (https://www.tela.fi/blogi/1/0/
totuuksia_koirista_ja_eläkkeista). 

Suomessa on jo pitkään haikailtu ns. yhden luukun periaatteen perään sosiaa-
liturvan kehittämisessä. Harva tietää, että yhden luukun periaate toteutuu jo 
nyt työeläkkeiden kohdalla. Työeläkkeen myöntää se eläkelaitos, jossa työn-
tekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle siirtymistään. Koko työuran 
aikana kertynyt työeläke myös maksetaan kuukausittain yhdellä tilisiirrolla 
eläkkeensaajan pankkitilille. Eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvä muiden 
työeläkevakuuttajien rahoitusvastuut hoidetaan ns. back office -toimintona 
Eläketurvakeskuksen hoitaman kustannustenjaon avulla.

Ruotsissa näin ei ole. Siellä henkilön ansioeläke muodostuu useasta keskenään 
eri perustein kertyvästä palasta. Eläke myös maksetaan saajalleen useasta 
eri paikasta. Siksi tilisiirtojen ja maksajien määrä lisääntyisi myös Suomessa, 
jos mahdollisuus sijoittaa osa työeläkemaksusta itse olisi olemassa. Samalla 
sijoitusriskin kantaminen tästä pienestä osasta olisi ihmisellä itsellään niin 
hyvässä kuin huonossakin tapauksessa. Itse sijoitettavaan maksunosaan perus-
tuva osuus tulevasta eläkkeestä ei olisi myöskään eläkelaitosten keskinäisen 
konkurssiyhteisvastuun piirissä

*
Eläke-etuuksiin liittyvä sääntely on ollut Suomessa perinteisesti hyvin tarkka-
rajaista. Ansioeläkkeiden kertymisen periaatteista on säädetty suoraan laissa, 
samoin työeläkelaitosten vakavaraisuudesta (Laki eläkelaitosten vakavaraisuus-
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rajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta). Lainsäädäntö on kuitenkin 
jätetty täysin tarkoituksella hennommaksi etenkin työeläkemaksun tarkemman 
määräytymisen osalta. Kyse on vallan jaosta. Päätösvalta työeläkemaksun 
tasosta ja sen eri komponenteista on haluttu pitää yhtäältä työmarkkinakes-
kusjärjestöjen ja toisaalta maksun riittävyydestä viime kädessä vastaavien yksi-
tyisen sektorin työeläkevakuuttajien käsissä. Työntekijän maksettavaksi tuleva 
osuus on kuitenkin säädetty lailla yhtä suureksi kaikkien palkansaajien osalta.

Työeläkemaksun keskimääräisestä tasosta neuvotellaan työmarkkinakes-
kusjärjestöjen asettamassa eläkeneuvotteluryhmässä. Neuvottelu käydään 
yhtäältä Eläketurvakeskuksen ja toisaalta Telan laskuperustejaoksen ja lasku-
perusteasiain neuvottelukunnan piirissä valmistellun asiantuntijatiedon 
pohjalta. Työeläkeyhtiöt hakevat neuvottelutuloksen mukaiset laskuperusteet 
sosiaali- ja terveysministeriöltä. STM hyväksyy tai hylkää hakemukset, mutta 
se ei voi muuttaa niiden sisältöä. Kulloinkin vahvistetut yhteiset laskuperus-
teet ovat kuitenkin julkisia, ja ne löytyvät mm. Eläketurvakeskuksen säädös-
palvelun sivuilta (http://www.saadospalvelu.fi/fi/perusteet/index).

Myös isommista uudistuksista neuvotteleminen on ollut Suomessa työmark-
kinaosapuolten käsissä. Neuvotteluja on tyypillisesti edeltänyt kattava selvi-
tystyö. Tuorein esimerkki on eduskunnalle loppuvuodesta 2020 annettu esitys 
perhe-eläkkeiden muuttamisesta. Sen pääkohdat perustuivat työmarkkina-
keskusjärjestöjen 11.6.2019 saavuttamaan neuvottelutulokseen (Sopimus 
vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista) ja sitä 
edeltäneeseen vuosia kestäneeseen selvittelytyöhön (Eläketurvakeskuksen 
raportteja 03/2013: Katsaus perhe-eläkkeeseen; Eläketurvakeskuksen raport-
teja 04/2014: Näkökulmia perhe-eläkkeiden kehittämistarpeisiin; Perhe-elä-
keselvitys: Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja, 
STM Raportteja ja muistioita 2017:19)

Tällä normaalista parlamentarismista poikkeavalla vallanjaolla on haluttu 
suojella työeläkevaroja ja pitää niiden käyttöön liittyvät yksityiskohdat poissa 
poliitikkojen pöydiltä. Menettely on mahdollistanut myös työeläkemaksun 
aikauran tasaamisen maksun eri osien tietyissä rajoissa tapahtuvan säätä-
misen avulla. Vallanjako juontaa juurensa työeläkejärjestelmän syntyhisto-
riasta. Vallanjako on toiminut suhteellisen hyvin, sillä Suomen työeläkejärjes-
telmää on kyetty tuunaamaan ja uudistamaan varsin vastuullisesti maailman 
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muuttumisen mukana. Myös järjestelmän kestävyys ja kattavuus ovat euroop-
palaisittain hyvällä tasolla. 

Mennyt menestys ei ole kuitenkaan koskaan tae tulevasta. Aivan oma haas-
teensa on se, missä määrin 2010-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden ja synty-
mässä olevien pienten ikäluokkien edut kyetään ottamaan edes periaat-
teessa huomioon eri päätöksentekijöiden pöydissä, mukaan lukien STM. 
Tämän päivän pikkulasten tuleva työura on vielä kaukana, eikä kukaan 
meistä tiedä, missä ja millaisten työnantajien palveluksessa he tulevat aika-
naan tekemään työuransa ja millaisissa muodoissa. Jos työeläkkeiden rahoi-
tusta koskevat uudistuksia tehdään vain nykyisten työikäisten ja heidän jo 
olemassa olevien työnantajiensa ehdoilla, 2010-luvulla ja sen jälkeen synty-
neiltä viedään helposti pois ne edut, joista nyt jo työiässä olevat nuoremmat 
ikäluokat ovat saaneet nauttia. Yksi näistä eduista on se, että työeläkevarat 
ja niille saatavat tuotot alentavat keskimääräistä työeläkemaksua merkittä-
västi pelkkään jakojärjestelmään verrattuna. Vuonna 2021 tuo vaikutus on 2,8 
prosentti yksikköä. 

Suosituksia

•  Mahdollistetaan hiukan suuremman riskinoton sallimisella 
työeläkevaroille nykyistä parempi tuotto erityisesti matalien korkojen 
aikoina.

•  Lisätään eläkkeiden rahastointia joko korottamalla työeläkemaksua 
hiukan jo lähivuosina tai korottamalla alinta eläkeikää vuodella ja 
käyttämällä siitä syntyvä liikkumavara rahastoinnin lisäämiseen.

•  Varmistetaan, että työeläkevaroja voidaan tulevaisuudessakin käyttää vain 
nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoittamiseen.
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Keskustelussa markkinataloudesta törmää joskus käsitteisiin ”pro business” 
ja ”pro market”, joista ensin mainittu termi voitaisiin korvata myös esimer-
kiksi sanalla ”kaverikapitalismi”. Kysymys kiteytyy valtion ja politiikan rooliin 
suhteessa elinkeinotoimintaan ja markkinoihin. 

Pro business -henkisessä politiikassa hyvin järjestäytyneet talouden etu-
ryhmät tavoittelevat ja saavat hankittua poliittiselta päätöksenteolta etuja 
kuten verohelpotuksia sekä suoria ja välillisiä tukia ja itselleen suotuisia 
sääntelyratkaisuita, jotka esimerkiksi hankaloittavat uusien kilpailijoiden 
markkinoille pääsyä tai estävät sen kokonaan. Voittajat eivät näin valikoidu 
reilussa kilpailussa vaan tosiasiassa poliittisilla päätöksillä. Pro business 
-ajattelun kannattajiksi tunnustautuvia on vaikea löytää. Tähän syynä voi olla, 
että jotakin tiettyä alaa suosivat ratkaisut usein pyritään esittämään yleistä 
etua edistäviksi.

Pro market -linja puolestaan tarkoittaa, että valtio päinvastoin poistaa kil-
pailun esteitä ja huolehtii siitä, että verotus ja sääntely kohtelevat erilaisia 
toimijoita mahdollisimman tasapuolisella tavalla ketään suosimatta. Ajatte-
lussa lähtökohtana on, että markkinoilla tapahtuva kilpailu ilman vääristäviä 
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politiikka toimia johtaa ajan myötä tehokkuuden kasvuun ja sitä kautta suu-
rempaan aineellisen hyvinvoinnin määrään yhteiskunnassa. 

Tämä kirjoitus käsittelee esimerkinomaisesti muutamaa aihealuetta, joilla on 
tunnistettavissa mahdollisuuksia pro market -henkisille uudistuksille. Esitys 
ei pyri olemaan kattava vaan pikemminkin keskustelunavaus. Kirjoituksen 
ensimmäisessä osiossa huomio on kilpailupolitiikassa ja sääntelyratkaisuissa. 
Jälkimmäisessä osiossa tarkastellaan verojärjestelmän eräitä osa-alueita 
tehokkuusnäkökulmasta ekonomistien ehdotuksia ja kansainvälisiä suosituk-
sia vasten.

Lisää markkinoita markkinoille

Suomessa on viime vuosina toteutettu uudistuksia, joiden yhtenä tavoitteena 
on ollut kilpailun lisääminen esimerkiksi markkinoille pääsyn helpottamisen 
tai sääntelyn muunlaisen keventämisen kautta. Esimerkkeinä tästä taksialan 
vapauttaminen, kaupan suuryksikkörakentamisen pinta-alamääräysten hel-
pottaminen, päivittäistavarakaupan ja parturi-kampaamoiden liikeaikasään-
telyn kumoaminen, osakeyhtiön perustamisen vähimmäispääomavaatimuk-
sen poistaminen, alkoholisääntelyn laaja-alainen keventäminen sekä monien 
lupamenettelyiden keventäminen tai muuttaminen ilmoitusmenettelyiksi. 
Toki kilpailun lisääminen ei ole ollut ”normitalkoiden” ainoa tavoite, vaan 
muutoksilla on pyritty aikaansaamaan myös esimerkiksi tuottavuuden kasvua 
ja erilaisten transaktiokustannusten kevenemistä. 

Kokemukset toimenpiteistä ovat olleet vaihtelevia. Esimerkiksi kaupan aukiolo-
sääntelyn poistamisen seurauksena vähittäiskaupan alalla työn tuottavuus 
(tuotos työtuntia kohti) kasvoi vuoden 2015 tasosta kolmessa vuodessa 9,6 
prosenttia (vrt. kaikki yritykset 4,3 %).1 Alkoholilainsäädännön pienten vapau-
tusten varoitettiin kasvattavan kulutusta ja sen myötä haittoja, mutta alko-
holin kokonaiskulutus on uudistuksen jälkeen jatkanut laskevalla trendillä.2 

1   Tilastokeskus: Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain.  
https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/sq/66052eb3-bcd5-4bac-ba9f-0a91fcf65ff5  

2  Findikaattori: Alkoholin kokonaiskulutus. https://findikaattori.fi/fi/55 
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 Taksialan sääntelyn vapauttamisen jälkeen on sen sijaan havaittu erilaisia  
lieve ilmiöitä, joihin on sittemmin ryhdytty puuttumaan eräillä korjaavilla toi-
menpiteillä. Toimialan tilastotiedot kuitenkin kertovat, että lupasääntelyn 
vapautumisen seurauksena avoimena olevien työpaikkojen määrässä tapah-
tui jyrkkä nousu, ja tarjolla olevien työpaikkojen määrä on heilahtelusta huo-
limatta jäänyt pysyvän oloisesti aiempaa korkeammalle tasolle. Taksilupien 
määrä on myös kasvanut jokaisessa maakunnassa. 

Suomessa toimii edelleen joillakin aloilla voimakkaasti säädelty tai koko-
naan estetty markkinoille pääsy. Valtionyhtiön yksinoikeutena järjestetään 
yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäiskauppaa sekä rahapelejä. 
Yksityisten yritysten toimintana mutta tiukasti säännellyllä markkinalla taas 
toimii lääkkeiden vähittäisjakelu. Kaikki nämä alat ovat viime vuosina olleet 
vaihtelevasti julkisen keskustelun kohteina, ja nykymalliin kohdistuu muutos-
paineita.
 
Alkoholikaupassa on törmätty ristiriitaan, joka koskee EU-lainsäädännön 
kautta sallittua etämyyntiä, jota sosiaali- ja terveysministeriö kuitenkin on 
Alkon monopoliin vedoten väittänyt Suomessa kielletyksi. Asiasta on tätä 
kirjoitettaessa meneillään ns. EU Pilot -menettely, jossa komissio pyrkii 
saamaan jäsenmaalta tarkempia tietoja asiantilasta, ennen kuin ratkaistaan, 
siirrytäänkö varsinaiseen rikkomuskannemenettelyyn. Sipilän hallituksen 
kaudella sosiaali- ja terveysministeriö yritti säädättää etämyyntiä laissa kiel-
letyksi kahteenkin otteeseen, mutta molemmilla kerroilla komissio esti tämän 
yksityiskohtaisella lausunnolla. Komissio myös suositteli toiminnan järjestä-
mistä lainmukaiseksi ja ehdotti tähän noutopistemallia. 3 Mihinkään toimiin 
tällaisen tai muunkaan laiseen etämyynnin selkeästi sallivan sääntelyn aikaan-
saamiseksi myös kansallisessa laissa ei kuitenkaan ole ryhdytty. 

Rahapelien yksinoikeusjärjestelmä ja Veikkaus OY ovat joutuneet julkisen 
kritiikin kohteiksi, kun kysymys rahapelihaitoista on noussut laajaan keskus-
teluun. Asiasta tekee poliittiselle päätöksenteolle hankalan se, että raha-
pelien tuotoista saadaan vuosittain runsaasti rahaa jaettavaksi. Niin sanotulle 

3   Komission yksityiskohtainen lausunto. https://stm.fi/documents/1271139/7849669/
Komission+lausunto+alkoholin+et%C3%A4myynnist%C3%A4+suomeksi.pdf/42a2bcab-e398-4fad-
9da1-299d016ef437/Komission+lausunto+alkoholin+et%C3%A4myynnist%C3%A4+suomeksi.pdf.
pdf 
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kansalais yhteiskunnalle on toisaalta muodostunut riippuvuus veikkaus-
voittovaroista, ja avustusten saaminen on varsinaisen toiminnan sijaan 
alkanut näyttäytyä päämääränä itsessään. 

Jopa jotkut edunsaajatahojen vastuuhenkilöt ovat alkaneet pitää tilannetta 
kestämättömänä. Esimerkiksi Työväen Urheiluliiton entinen puheenjohtaja, 
emeritusprofessori Kimmo Suomi sanoi vuonna 2020, että ”[TUL:a] ei tarvita 
valtakunnallisena liittona. 1,4 miljoonan euron valtionapua ei tarvita tällaisen 
organisaation pyörittämiseen, ellei sitten haluta muistella, millainen TUL 
joskus oli.” 4 Professori Suomi ei suostunut allekirjoittamaan TUL:n valtiona-
puhakemusta, koska ei voinut hyväksyä mm. toiminnan määrän paisuttelua 
eikä rahan käyttöä suurelta osin tehottoman organisaation kuluihin. 

Suomalaisen rahapelijärjestelmän uskottavuus pelihaittojen hillitsijänä onkin 
romahtanut samalla, kun Veikkauksen tuotoilla rahoitettujen tahojen toiminta 
ja kytkökset poliittiseen päätöksentekoon on nostettu yhä tarkemman kriit-
tisen tarkastelun kohteeksi.

Apteekkitoiminnan kilpailullisuuden lisäämistä on ehdottanut monien poliit-
tisten toimijoiden lisäksi esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirasto. 5 Apteekkialaa 
kohtaan esitetty kritiikki on viime vuosina koskenut esimerkiksi markkinoille 
pääsyn esteiden suojissa kerättäviä ylituottoja 6, liian harvaa apteekkiverkkoa 
(erityisesti Uudellamaalla) 7 ja apteekkareiden huomattavan korkeaa tulotasoa 
muihin ammattiryhmiin verrattuna sekä alalle päässeiden harjoittamaa jarru-
tustoimintaa uusien apteekkilupien perustamista kohtaan. Lääkkeiden kustan-
nukset ovat trendinmaisesti kasvaneet samalla, kun apteekkien määrä on 
pysynyt käytännössä samana. 8 Apteekkialaa koskevia kehittämistoimia on tehty 
runsaasti, ja tälläkin hetkellä käynnissä on vuoteen 2031 (!) ulottuva ”tiekartta”, 
jonka yhteydessä ei kuitenkaan olla tehokkaasti puuttumassa esimerkiksi 

4  YLE:n uutinen TUL:n epäselvyyksistä. https://yle.fi/urheilu/3-11639686 
5   KKV: Apteekkimarkkinoiden kehittäminen. https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/

ajankohtaista/tiedotteet/2020/11.11.2020-apteekkimarkkinoiden-kehittaminen---taustamateriaali.
pdf 

6   Professori Ari Hyytisen blogi: http://blog.hse-econ.fi/?p=7407 sekä http://blog.hse-econ.fi/?p=7495 
7   Esimerkiksi KKV:n raportti https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2020/

kkv-selvityksia-5-2020-apteekkimarkkinoiden-kehittaminen.pdf 
8   Espoossa uuden apteekin avaaminen vei kuusi vuotta. Helsingin uutisten juttu.  

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3628054 
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markkinoille pääsyn esteisiin eikä niiden myötä muodostuneisiin vääristymiin. 
9 Apteekkitoiminta on jatkossakin pysymässä tarveharkinnan ja sijaintisääntelyn 
takana, ja itsehoitolääkkeet poissa normaalista päivittäistavarakaupasta. 

Alkoholikaupan, rahapelien ja apteekkitoiminnan osalta pro market -henkiset 
uudistukset olisivat omiaan ratkaisemaan edellä esitettyjä kysymyksiä. 
Ensinnäkin valtion monopoliyhtiöiden aseman puolustaminen on selvästi 
johtanut tai johtamassa tilanteeseen, jossa Suomi saattaa joutua purkamaan 
monopolin pakon edessä. Alkon tapauksessa tähän saattaa johtaa itsepäinen 
pitäytyminen tulkinnassa, jonka mukaan kaikkialla EU:ssa täysin normaalia 
toimintaa oleva etämyynti olisikin Suomessa kansallisen lain perusteella 
kiellettyä. Veikkauksen kohdalla riskinä on monopolin EU-oikeudellisten 
perusteiden eli mm. pelihaittojen torjunnan osoittautuminen epäuskottavalla 
tavalla hoidetuksi, kun tosiasialliseksi motivaattoriksi näyttää paljastuvan 
tuottojen saaminen ja järjestömaailman pitäminen rahoitettuna. 

Alkon monopoli kannattaisi suunnitelmallisesti purkaa ja samalla säätää 
selkeästi sallituksi sekä etämyynti toisesta EU-maasta että toimitusmyynti 
kotimaisille alkoholielinkeinojen toimijoille. Tietyt turvallisuuskysymykset 
kuten vastaanottajan iän tarkastaminen olisivat yksinkertaisilla lakimuutoksilla 
ratkaistavissa. Etämyyntiin (ja kotimaan toimitusmyyntiin) liittyvien implisiit-
tisten kaupanesteiden purkamisella olisi myönteisiä vaikutuksia ennen kaikkea 
kotimaisten alkoholielinkeinotoimijoiden kilpailukykyyn ja näiden alojen työl-
lisyyteen.

Rahapelijärjestelmän osalta tarvittavia uudistuksia olisivat ainakin pelihait-
tojen torjunnan nostaminen oikeasti kärkitavoitteeksi, mikä käytännössä 
tarkoittaisi esimerkiksi nykyisen pelikoneiden hajasijoittelun lopettaminen, 
esimerkiksi asettamalla pelipisteille vaatimus erillisestä tilasta, johon pääsyä 
kontrolloidaan ja joihin ei ole ulkopuolelta suoraa näköyhteyttä. Etenkin 
verkko maailman puolelta tuleva haaste ulkomailla toimivien pelintarjoajien 
taholta puolestaan voitaisiin kohdata siirtymällä nettipelien osalta Ruotsin 
mallin kaltaiseen lisenssijärjestelmään. Näin toiminnasta huomattava osa 

9   STM: Lääkeasioiden kokonaisuus ja tiekartta. Esitys 5.4.2019  
https://stm.fi/documents/1271139/1423351/P%C3%A4ivitetty_L%C3%A4%C3%A4keasioiden+koko
naisuus+ja+tiekartta.pdf/704815b3-aa8f-ba04-cebc-0b2cdc1472f8/P%C3%A4ivitetty_L%C3%A4%C
3%A4keasioiden+kokonaisuus+ja+tiekartta.pdf 
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saataisiin Suomen sääntelyn piiriin ja kilpailu tapahtumaan reiluilla pelisään-
nöillä ja toimijat maksamaan Suomeen lisenssituloja. Lisäksi lisenssin mene-
tyksen uhka toimisi tehokkaana kannusteena pysytellä regulaatiolla asetet-
tujen reunaehtojen sisällä. 

Uudistukseen kuuluisi luonnollisesti tuottojen ohjaaminen normaalin 
budjetti prosessin kautta siten, että edunsaajatahot, päätöksenteko ja valvonta 
erotetaan toisistaan tiukasti. Aiempaa pienemmän avustuspotin uusjako 
tulisi tehdä täysin läpinäkyvien kriteerien mukaisesti puhtaalta pöydältä, 
eikä järjestöjen kytköksillä poliittisiin päättäjiin saisi olla vaikutusta tulevaan 
rahoitukseen. Osa nykyisin rahapelituotoilla ylläpidettävästä toiminnasta on 
muutenkin sellaista, että se kuuluisi joka tapauksessa normaalin budjettipro-
sessin piiriin.

Apteekkien suhteen ei ole kilpailu-uudistuksille samanlaista ulkoista painetta 
kuin alkoholi- ja rahapelialoilla, koska asiassa ei ole vastaavaa EU-rajapintaa 
kuin valtion monopoliyhtiöiden tapauksessa on. Sen sijaan esiin nousevat 
kysymykset kustannuksista ja nykymallin yleisestä hyväksyttävyydestä. Yhteis-
kunnan lääkekulut kasvavat; toisaalta lääkkeet ovat voimakkaasti verovaroin 
subventoituja sekä lääkekorvausten että alv-verotuen kautta. 

Apteekkialan oman edunvalvontaretoriikan mukaan apteekit ovat osa tervey-
denhuoltoa. Toisaalta ne kuitenkin toimivat liikeyrityksinä, jotka ovat erittäin 
hyvin kannattavia ja varsinkin samoissa tiloissa toimivien rinnakkaisyhti-
öiden takia omistajilleen suoranaisia kultakaivoksia. Alalle pääsyn vapautta-
minen (säädetyn kelpoisuuden eli proviisorin tutkinnon hankkineille) sekä 
joidenkin itsehoitolääkeryhmien vapauttaminen päivittäistavarakauppaan 
toisivat tervetullutta kilpailua. Lääketurvallisuuden edellyttämä ammatti-
neuvonta itsehoitolääkkeiden osalta voitaisiin toteuttaa myymälöihin asen-
nettavilla digitaalisilla järjestelmillä. Apteekkipalveluiden saatavuus syrjäi-
semmillä alueilla voitaisiin turvata tarvittaessa tätä varten luotavan erillisen 
tukipalkkion avulla. Voinee kuitenkin pitää melko epätodennäköisenä, että 
alueille, joilla asuu keskimääräistä ikääntyneempää, enemmän sairastavaa 
ja enemmän lääkkeitä käyttävää väkeä, ei riittäisi apteekkaria, mikäli lupien 
tarveharkinta poistettaisiin. 
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Ehdotukset tiivistettyinä:

•  Puretaan Alkon monopoli hallitusti, luodaan EU-lainsäädännön 
kanssa yhteensopiva sääntely etämyynnille ja myös kotimaiselle 
toimitusmyynnille.

•  Rajataan Veikkauksen monopoli Ruotsin mallin mukaisesti 
kuponkipeleihin ja raha-automaatteihin, jotka ovat erillisissä tiloissa; 
perustetaan verkkopelaamiselle lisenssijärjestelmä ja aletaan kerätä 
yksityisiltä rahapelitoimijoilta lisenssimaksuja.

•  Puretaan apteekkilupien tarveharkinta, vapautetaan itsehoitolääkkeitä 
päivittäistavarakauppaan ja mahdollistetaan tarvittavan neuvonnan 
järjestäminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Tehokas ja mahdollisimman vähän  
hyvinvointitappiota aiheuttava verotus

Verotuksella ajatellaan fiskaalisen tarkoituksen lisäksi olevan myös muita 
päämääriä kuten tulojen tasaaminen, ulkoishaittojen hinnoittelu sekä käyt-
täytymisen ohjaaminen. Suomen verojärjestelmässä on monia osia, jotka 
ovat omiaan aiheuttamaan tehottomuutta ja voimavarojen epäoptimaalista 
allokaatiota, vähentämään taloudellista toimeliaisuutta ja vääristämään 
käyttäytymistä sekä markkinoiden toimintaa.

Joissakin tapauksissa käyttäytymistä vääristetään tai markkinoita häiritään 
nimenomaan joidenkin tavoiteltujen vaikutusten aikaansaamiseksi. Ilmeisim-
pänä esimerkkinä tällaisesta on tupakkavero, jonka säännöllisellä kiristämi-
sellä tähdätään siihen, että tupakointi loppuisi Suomessa ennen pitkää koko-
naan. Tosin sen tuotto on niin merkittävä, että tupakkaveron kiristys on usein 
nähty maininta erilaisilla puolueiden listoilla, kun etsitään keinoja valtion-
talouden tasapainon vahvistamiseen. 
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Toinen, hieman erilainen esimerkki on ruoan alennettu arvonlisäverokanta. 
Suomessa yleinen alv-kanta on nykyään 24 %, ja elintarvikkeet ovat 14 pro-
sentin alv-kannassa. Vuonna 2009 elintarvikkeet päätettiin siirtää silloisesta 
17 prosentin alv-kannasta 12 prosentin kantaan, ja vuonna 2013 arvonlisäve-
rokantoihin tehtiin korotukset, joiden myötä elintarvikkeiden alv nousi nykyi-
seen 14 prosenttiin. 

OECD suosittaa Suomelle yleisen arvonlisäverokannan käytön laajentamista 
verojärjestelmän tehokkuuden vahvistamiseksi.10 Esimerkiksi elintarvikkeiden 
alennetusta arvonlisäverokannasta voitaisiin luopua, ja samaa voitaisiin 
harkita myös joidenkin muiden hyödykkeiden kohdalla. Ruoan alennettua 
alv-kantaa kuulee perusteltavan sosiaalisilla syillä. Jos ruoan alennettua 
arvonlisäveroa ajatellaan sosiaalitukena vähävaraisille ja pienituloisille, se 
on siinä tarkoituksessa harvinaisen tehoton. Saman ”tuen” kun saa jokainen 
ruokaa ostava, miljonääreihin asti. Epäilyksille altis on myös veroalennuksen 
hyödyn jakautuminen. Kun kilpailu suomalaisilla päivittäistavaramarkki-
noilla on keskittymisen myötä puutteellista11, ei välttämättä ole täysin varauk-
setta syytä luottaa siihen, että alv-alennus on todella ohjautunut kuluttajien 
hyödyksi vastaavana hintatason alentumisena. 

Edunvalvonnallisten savuverhojen taakse katsoen kyse on ennen muuta 
satojen miljoonien elinkeinotuesta kaupalle, elintarviketeollisuudelle ja 
alkutuotannolle. Valtiovarainministeriön verotukiselvityksen mukaan elin-
tarvikkeiden ja rehujen alennetun alv-kannan arvo vuonna 2021 on yli 1,3 
miljardia.12 Elintarvikkeet ovat niin sanottuja välttämättömyyshyödykkeitä, 
joiden kysyntä on suhteellisen joustamatonta. Siksi niiden verottaminen ylei-
sellä alv-kannalla ei aiheuta merkittäviä vääristäviä vaikutuksia. Alennetun 
alv-kannan poiston myötä syntyvän liikkumavaran turvin voitaisiin lieventää 
muita verojärjestelmän ongelmia esimerkiksi keventämällä työn verotusta 
ja madaltamalla sen progressiota. Osa voitaisiin suunnata myös vähimmäis-

10   OECD: Economic policy reforms 2021. Going for growth. Country Notes / Finland.   
https://www.oecd.org/economy/growth/Finland-country-note-going-for-growth-2021.pdf 

11   Euroopan Komissio: The economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food 
sector https://ec.europa.eu/competition/publications/KD0214955ENN.pdf 

12   Valtiovarainministeriö: Verotuet 2019-21. https://vm.fi/documents/10623/15806635/
Verotuet+2019+-+2021.pdf/375d25d2-31da-0a5a-3dbe-db50a817a137/Verotuet+2019+-+2021.
pdf?t=1601893185351 
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etuuksien korotuksiin, mikä olisi huomattavasti tehokkaammin kohdentuva 
sosiaalinen toimenpide kuin elintarvikkeiden alennettu alv-kanta. 

Vastaavaa tarkastelua voidaan soveltaa myös esimerkiksi lääkkeisiin, jotka 
nyt ovat 10 prosentin alv-kannassa. Siirtäminen yleiseen alv-kantaan mahdol-
listaa liikkumavaraa siihen, että paljon sairastavat pienituloiset henkilöt 
voivat saada kompensaation vähimmäisetuuksien ja lääkekorvausjärjes-
telmän tarkistusten kautta, ja nyt tehottomasti kaikille valuva tuki ohjautuisi 
sinne, missä sille on todellinen tarve. Tämä on yksi keskeinen peruste myös 
ekonomistikoneeseen vastanneiden ekonomistien näkemyksille: enemmistö 
puoltaa siirtymistä yhtenäiseen alv-kantaan. 13 

Suomessa on myös verrattain raskas ja progressioltaan kireä työn verotus 
esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, mikä on ilmeisellä tavalla omiaan heiken-
tämään kannusteita tehdä enemmän työtä tai tavoitella vaativampia ja 
paremmin palkattuja tehtäviä. Työn verotuksen ja sen progression keventämi-
seen tarvittavaa liikkumavaraa voitaisiin osittain hakea arvonlisäverotuksen 
tehokkuuden lisäämisestä OECD:n suosittamalla tavalla. OECD:n suosituksiin 
kuuluu myös työhön kohdistuvan verotuksen keventäminen. 

Arvonlisäverotuksen ja ansiotuloverotuksen lisäksi kiinnitän huomiota varain-
siirtoveroon, jota kerätään kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kaupasta. 
Varainsiirtoveroa pidetään hyvin haitallisena, ja sen kielteiset vaikutukset 
ovat ekonomistikunnan keskuudessa laajasti tunnistettuja.14 Varainsiirtovero 
vähentää tehtyjen asuntokauppojen määrää, ja sen takia osa ihmisistä asuu 
sekä oman elämäntilanteensa että työmarkkinoiden näkökulmasta epäop-
timaalisessa paikassa. Erityisesti tilanteessa, jossa samaan aikaan on suuri 
määrä ihmisiä työttömänä ja yrityksillä kasvavia vaikeuksia löytää työnteki-
jöitä, tällaiset työvoiman liikkuvuuden esteet ovat vahingollisia.  

Varainsiirtovero olisikin perusteltua poistaa kokonaan. Syntyvä aukko vero-
tuotoissa voitaisiin kattaa esimerkiksi osin kiinteistöverolla, osin asunnon 
myyntivoiton verovapauden kaventamisella ja osin sillä verotuottojen 

13   Ekonomistikone: Alennetut alv-kannat. http://www.ekonomistikone.fi/niukka-enemmisto-
luopuisi-alennetuista-alv-kannoista/ 

14   Ekonomistien kommentteja varainsiirtoverosta. https://www.verkkouutiset.fi/typera-haitallinen-
epareilu-nain-ekonomistit-sanovat-varainsiirtoverosta/ 
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 kasvulla, joka syntyy veron poiston myötä lisääntyvästä taloudellisesta toi-
meliaisuudesta. Vaihtoehtoinen tapa vähintään lieventää varainsiirtoveron 
aiheuttamia haittoja on veron jaksottaminen pidemmälle aikavälille niin 
sanotun Terviö-tasauksen tyyppisellä järjestelyllä. 15  

Ehdotukset tiivistettyinä:

•  Siirrytään elintarvikkeiden ja lääkkeiden osalta yleiseen 
arvonlisäverokantaan. Kompensoidaan hintojen nousua osin 
vähimmäisetuuksien korotuksilla ja lääkekorvausjärjestelmän 
tarkistuksilla, osin työn verotuksen keventämisellä.

•  Poistetaan asuntokaupan varainsiirtovero ja kompensoidaan osa 
verotulomenetyksestä kiinteistöveron ja myyntivoittoveron korotuksilla. 
Vaihtoehtoisesti luodaan varainsiirtoveron ajallisesti jaksottava 
tasausjärjestelmä.

15  Marko Terviö: Ehdotus muuttoveron tasaamiseksi. http://blog.hse-econ.fi/?p=4730 
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Suomalaiset ovat hyviä säästäjiä ja maailmanluokan uhkapelaajia. 
Kuinka ominaisuutemme yhdistetään rakentavasti niin, että yhä useampi 
voi vaurastua vakaasti osakesäästäjänä? Osakesäästötilin myötä mark-
kinoille on astunut sijoittajien uusi sukupolvi. Enää ei odoteta siihen, että 
asuntolaina on maksettu pois, vaan nyt osakesäästäminen aloitetaan jo 
opiskeluiässä. Nuoret sijoittajat ovat kiinnostuneita sekä vaurastumisesta 
että vaikuttamisesta. Maailmalta nähdään jo esimerkkejä sosiaalisen 
median sijoittajayhteisöjen aktivoitumisesta ja vähemmistösijoittajien 
heräämisestä yhtiökokousten omistajavallan käyttäjinä. Nyt on aika tehdä 
Suomessa linjauksia kansankapitalismin edistämiseksi.

Suomalaiset pörssiyhtiöiden osakkeenomistajina

Jo seitsemäntoista prosenttia suomalaisista eli yli 920 000 henkeä omistaa 
pörssiosakkeita. Jokaisella kotimaisella osakkeenomistajalla on tili arvopape-
rikeskuksessa, joten omistajien kokonaismäärää, taustatietoja ja näiden kehi-
tystä voidaan tarkastella Euroclear Finlandin tietokannoista. Omistajien suora-
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rekisteröinti on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellinen malli, joka tekee 
pörssiyhtiöiden omistajuudesta Suomessa läpinäkyvää ja on myös luonut 
pohjan korkeatasoiselle sijoittajatutkimukselle.

Yksi kotimaista sijoittaja-aineistoa hyödyntäneistä on Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun professori Matti Keloharju. Hän on todennut tyypillisen osak-
keenomistajan olevan rannikkoseudulla asuva 60-vuotias mies. Tutkimusten 
mukaan sijoittajien keski-ikä on laskenut jatkuvasti vähitellen ja sijoittajien 
lukumäärä on lisääntynyt. 

Keloharju on tutkinut yhdessä Antti Lehtisen kanssa myös sijoitusten pitoai-
koja. Tutkimuksessa selvisi, että naiset ovat merkittävästi pitkäaikaisempia 
osakkeenomistajia kuin miehet. Onkin todettu, että naisten osakesalkut 
menestyvät säästyneiden kaupankäyntikustannusten ansiosta hieman miesten 
salkkuja paremmin. Osakkeiden pitoaika riippuu tutkimuksen mukaan merkit-
tävästi taustatekijöiden lisäksi myös siitä, kuinka henkilö on saanut osakkeen. 
Lahjaksi saatuja osakkeita säilytetään pisimpään. Myös listautumis- tai muussa 
osakeannissa hankittuja osakkeita sekä esimerkiksi puhelinyhtiöiden osakkeita 
säilytetään pidempään kuin itse pörssistä muuten ostettuja osakkeita.

Lottokansasta osakesäästäjiksi (nykytila vs. tavoite)

Osakkeenomistajien määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja vähi-
tellen lähestytään miljoonan osakkeenomistajan rajapyykkiä. Samalla yksi-
tyishenkilöiden yhteenlaskettujen osakesijoitusten arvo on kasvanut Suomen 
Pankin tilastojen mukaan jo yli 50 miljardiin euroon. Ovatko nämä luvut suuria? 

Osakesijoitusten arvoa on hyvä verrata kotitalouksien talletusten määrään, 
jonka kehitystä Suomen Pankki myös tilastoi. Kotitalouksilla oli kesällä 2021 
talletuksia noin 108 miljardin euron edestä. Korkotason ollessa inflaatiota 
matalampi, nämä säästöt menettävät vähitellen ostovoimaansa. Mikäli osa 
talletuksista sijoitettaisiin, säästäjät saisivat varoilleen tuottoa ja valtio saisi 
verotuloja. Lisäksi yritykset saisivat kasvuunsa rahoitusta ja yksityishenki-
löiden painoarvo omistajina kasvaisi.
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Suomalaisten ylivoimaisesti suurin omaisuuserä ovat kiinteistöt. Niiden koh-
dalla haasteita luovat suuret yksikköhinnat eli omistuksen keskittyminen 
käytännössä usein vain yhteen yksikköarvoltaan merkittävään kiinteis-
töön, omaan kotiin. Lisäksi haasteita aiheuttaa kiinteistön sijainnin vaikutus 
arvonkehitykseen – kasvukeskuksissa kiinteistöjen arvot ovat nousseet, kun 
taas haja-asutusalueilla arvonkehitys on ollut osin negatiivinen. Historial-
lisesti asuntosäästäminen on ollut meille tutuin tapa kartuttaa omaisuutta. 
Kaupungistumisen myötä kotien arvot eivät kuitenkaan kehity tasaisesti eri 
puolilla Suomea. Näin ollen olisi hyvä kannustaa ihmisiä hajauttamaan omis-
tuksiaan sijoittamalla eri omaisuuseriin. Kiinteistöjen ja talletusten rinnalla 
osakeomistusten painoarvo on vielä vaatimaton ja sen kasvattaminen johtaisi 
paremman hajautuksen kautta parempaan riskinhallintaan ja myös parem-
piin tuottoihin.

Suomalaiset ovat hyviä säästäjiä, mikä luo pohjan sijoittamiselle. Osa talle-
tussäästöistä tulisi muuttaa osakesäästöiksi. Moni pitää suomalaisia riskin-
karttajina. Todellisuudessa suomalaiset ovat kansainvälisesti verrattuna poik-
keuksellisen kovia riskinottajia. Riskinotto ei kuitenkaan ilmenny niinkään 
sijoittamisessa vaan rahapeleissä.

Siinä missä lähes miljoona suomalaista omistaa pörssiosakkeita, arviolta 
kolme miljoonaa suomalaista pelaa vuosittain veikkauspelejä. Tyypillisessä 
rahapelissä voiton odotusarvo on noin neljäkymmentä prosenttia eli pelaa-
malla satasen päätyy saamaan käteensä neljäkymppiä. Sen sijaan osakesi-
joittamisessa odotusarvo on positiivinen, satasen sijoittaneella on vuoden 
lopussa todennäköisesti kädessään yli satanen. Siinä missä pelaaminen 
perustuu puhtaasti tuuriin, osakesijoittamisessa osaamisesta on hyötyä. 
Muutenkaan en rinnastaisi sijoittamista pelaamiseen. Henkilömäärien osalta 
vertailu on kuitenkin herättävä. 

Olemme siis hyviä säästäjiä ja aktiivisuudessa maailman huipputason raha-
pelaajia. Seuraavaksi kyky säästää ja halu ottaa riskiä tulee yhdistää. Meidän 
pitäisi oppia säästäväisistä pelureista kärsivällisesti vaurastuviksi osakesääs-
täjiksi.
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Tasa-arvoiset valmiudet vaurastumiseen jo koulusta

Talousasenteiden on tutkittu periytyvän kotoa. Asteittain kouluopetukseen on 
lisätty talousasioita osana yhteiskuntaoppia, matematiikkaa ja kotitaloutta. 
Silti varsinaista osakesijoittamista ei juuri opeteta koulussa. Jotta jokaisella 
olisi tasavertainen mahdollisuus vaurastua, tulisi koulussa opettaa budje-
tointia, kertoa korkoa korolle -ilmiöstä ja tehdä yhdessä ensimmäinen luonnos 
omasta sijoitussuunnitelmasta.

Osakkeenomistajista vain kolmasosa on naisia. Yksityishenkilöiden euromää-
räisestä osakevarallisuudesta vielä pienempi osuus on naisilla. Naiset elävät 
miehiä pidempään ja heillä on keskimäärin pienemmät tulot. Pienet tulot 
osittain vähentävät naisten mahdollisuutta sijoittaa, mutta ristiriitaisesti juuri 
pienemmät eläkkeet ja pidempi ikäisyys ovat syitä miksi naisten kannattaisi 
sijoittaa. Yhteiskunnassa peräänkuulutetaan pitkäaikaisia omistajia. Tutki-
mustulosten perusteella olisi siis yhteiskunnallisesti perusteltua pyrkiä lisää-
mään nimenomaan naisten määrää omistajina.

Helpoin tapa vähentää sukupuolien välistä kuilua ja muutenkin tasapuolistaa 
sijoittajakuntaa, olisi talousopetuksen lisääminen ja erityisesti sijoittamisen 
opettaminen kaikille yhteisenä (pakollisena) oppisisältönä. Nykyään sijoitus-
kursseja tarjotaan yhä enemmän vapaaehtoisina valinnaisina. Kaikille yhteiset 
sisällöt olisivat varmin tapa tasapuolistaa vaurastumista.

Nuoret ovat yhä kiinnostuneempia sijoittamisesta. Teknologian kehitys tuo 
uusia sijoitusmahdollisuuksia jokaisen ulottuville. Sosiaalisessa mediassa 
keskustellaan vertaisasiantuntijoiden kesken sijoittamisesta enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Hankenin tutkijoiden Hanna Silvolan ja Emilia Vähä-
maan selvityksen mukaan ”Internetin asiantuntijat” ovatkin monen yksityis-
sijoittajan pääasiallinen tietolähde. Vertaiskeskustelujen rinnalle kaivataan 
talousopetusta. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja riskien välttäminen edel-
lyttävät talousosaamista.
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Osakesäästötilin kehittäminen

Yli 200 000 suomalaista avasi ensimmäisen puolentoista vuoden aikana osake-
säästötilin. Euroclearin tilastojen mukaan avaajista yli kolmasosa oli alle 
30-vuotiaita ja yhteensä noin kaksikolmasosaa alle 40-vuotiaita. Osakesäästö-
tililainsäädäntö oli kansankapitalismin edistämisen kannalta merkittävin tällä 
vuosituhannella tehty politiikkapäätös. Omistajien lukumäärä on kasvanut 
nopeasti ja ikäprofiili nuorentunut. Yhtäkkiä uusi sukupolvi on löytänyt osake-
säästämisen. Enää osakesäästämistä ei aloiteta sitten kun asuntolaina on 
maksettu, vaan nyt yhä useampi aloittaa sijoittamisen pienillä summilla jo 
parikymppisenä opiskelijana. Pitkän sijoitusajan ansiosta he pääsevät aidosti 
hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä.

Veroporkkanan lisäksi myös tarjonnalla ja hinnoittelulla on suuri käytännön 
merkitys. Digitalisaatio on tuonut kustannuksia alaspäin niin että sijoittamisen 
voi aidosti aloittaa pienillä summilla. Osa palveluntarjoajista on siirtynyt pro-
senttihinnoitteluun, jossa osakkeen osto- ja myyntipalkkiolla ei ole enää euro-
määräistä alarajaa, vaan palkkio on korkeintaan prosentin. Toisaalta yksittäisten 
merkittävien toimijoiden hidastelu osakesäästötilin tarjoamisessa on vaikutta-
nut asiakaskunnan valintoihin. Palveluntarjoajien kannalta monimutkaisemmat 
sijoitustuotteet kuten aktiivisesti hallinnoidut rahastot tai sijoitusvakuutukset 
ovat houkuttelevampia, koska niissä palveluntarjoajan saama kate on parempi.

Syksyllä 2021 ilmeni, että osalle aloittavista osakesäästäjistä lainsäädäntö oli 
ollut epäselvä. 200 henkilöä oli avannut vahingossa useamman tilin, vaikka 
tämä oli laissa kielletty. Kielto liittyy osakesäästötilille asetettuun talletus-
kattoon, tilille saa siirtää korkeintaan 50 000 euroa, ja on ajateltu, että rajan 
täyttymistä on helpompi seurata, jos tilejä sallitaan vain yksi. Tämä rajaus 
kuitenkin jähmettää kilpailua ja aiheuttaa aloitteleville sijoittajille ylimää-
räisen selvitystaakan. Muuten osakesäästötili on rakenteena yksinkertainen ja 
mallin tarkoitus on nimenomaan helpottaa aloittamista.

Osakesäästötilille saatavia tuottoja verotetaan kuten sijoitusrahastojen tuot-
toja. Olisi tärkeää varmistaa, että nämä kaksi sijoitusmuotoa ovat keskenään 
verotuksellisesti täysin neutraaleja eli samanlaisia. Näin myös nykyinen talle-
tuskatto tulisi poistaa, ja mahdollistaa aito kilpailu sallimalla useiden osake-
säästötilien avaaminen.
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Osakesäästötilin talletuskaton poistaminen johtaisi todennäköisesti uusien 
sijoitusvakuutusten määrän merkittävään pienentymiseen ja vähitellen myös 
nykyisten vakuutussijoitusten osittaiseen siirtymiseen läpinäkyvämpään 
suoran omistamisen muotoon osakesäästötileille. Osakesäästötilillä henkilö 
on itse osakkeenomistaja, kun taas rahastojen ja vakuutusten kohdalla omis-
tajan oikeudet ovat finanssilaitoksella. Yksilön kannalta merkittävää on 
lähinnä kulurakenne, mutta yhteiskunnan tasolla omistajanoikeuksien pysy-
minen yksilöillä on tärkeää. Vaihtoehtojen tulisi olla verotuksellisesti neutraa-
leja tai jos jompaankumpaan malliin kannustetaan, tulisi sen ennemmin olla 
läpinäkyvä suora omistajuus.

On myös ehdotettu, että jokaiselle vastasyntyneelle tulisi avata oma lapsen 
osakesäästötili. Valtio tallettaisi tietyn summan, esimerkiksi 300 euroa, jokai-
selle tilille ja tällä ostettaisiin pörssiosakkeita. Tililtä ei saisi nostaa varoja 
ennen täysi-ikäisyyttä. Tilin varoja ei myöskään huomioitaisi sosiaalietuuk-
sien kohdalla. Vanhemmat hallinnoisivat tiliä ensin ja henkilö itse täytettyään 
esimerkiksi viisitoista vuotta. 

Elämän taitekohdissa tukea myös talousosaamiseen

Kaiken ikäiset tarvitsevat taloustaitoja. Taloustaitojen vahvistamiseksi voidaan 
hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita.

Mikäli vastasyntyneille avattaisiin osakesäästötilit, voisi näiden käytön tuke-
miseksi tuoreille vanhemmille jakaa materiaalipaketteja neuvolan kautta ja 
äitiyspakkauksen yhteydessä. Tyypillisesti henkilöt ovat alttiita vastaanotta-
maan uutta tietoa suuremman elämänmuutoksen yhteydessä. Myös koulu-
järjestelmä ja armeija ovat hyviä mahdollisia tietokanavia. Pankki on erityi-
sesti aikuisväestölle ja ikääntyneemmille usein myös keskeinen tietolähde. 
Palveluntarjoajien toimiessa talousosaamisen edistämistehtävässä, tulee 
varmistua annetun tiedon riippumattomuudesta.
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Verotuksen rakenne ja ennustettavuus

Omistajien lukumäärän kehitystä tarkasteltaessa huomataan, että omistajien 
määrään vaikuttavat kaksi asiaa: osakekurssien kehitys ja verotus.

Yksityishenkilöiden lukumäärä osakkeenomistajina kasvoi sekä finanssikriisin 
että koronakriisin aikana osakekurssien laskiessa. Koska kotitaloudet ovat 
lähtökohtaisesti pitkäaikaisia omistajia, moni näkee kurssilaskun mahdolli-
suutena ostaa osakkeita edullisemmalla hinnalla instituutioiden myydessä. 
Toistaiseksi oletus vaikuttaa järkevältä.

Osakkeenomistajien määrä kääntyi laskuun 2000-luvun alkupuolella kun 
luovuttiin sijoittajille edullisesta yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä. Vastaa-
vanlainen lasku nähtiin kymmenen vuotta myöhemmin kun osinkoverotusta 
kiristettiin. Myönteinen muutos oli sen sijaan osakesäästötilin käyttöönotto 
vuonna 2020, jonka seurauksena omistajamäärä nousi nopeasti yli sadallatu-
hannella hengellä.

Verotuksen rakenteen tulisi tukea laajapohjaista, läpinäkyvää omistajuutta. 
On myös tärkeää, että verotus on ennakoitavaa. Vuonna 2010 voimaan tullut 
pitkäaikaissäästämistili on esimerkki epätoivottavista äkillisistä veromuutok-
sista, jotka saivat säästäjät pian menettämään kiinnostuksen koko tiliin.

Suomessa osinkoverotus riippuu täysin siitä, onko osinkoja jakava yritys 
pörssi yhtiö vai listaamaton yritys. Varakkaat listaamattomat yritykset voivat 
jakaa edullisemmin verotettuja osinkoja. Tämä aiheuttaa listautumis-
kynnyksen ja lisää yksityishenkilöiden kiinnostusta tehdä pieniäkin sijoi-
tuksia sijoittajan suojan ulottumattomiin listaamattomiin yrityksiin. Lisäksi 
moni kokee epäoikeudenmukaisena sen, että suuret omistajat, joilla on yli 
10 prosentin omistus pörssiyhtiöstä, voivat nostaa osingot edullisemmalla 
verokohtelulla listaamattoman sijoitusyhtiön kautta. Neutraali osinkoverotus, 
jossa kaikkien yritysten jakamia osinkoja verotettaisiin samalla tavalla, pois-
taisi epätoivotut ohjausvaikutukset.
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Vastuullinen sijoittaminen ja omistajana vaikuttaminen

Tutkimusten perusteella erityisesti nuoret ja naiset ovat kiinnostuneita vastuul-
lisesta sijoittamisesta (Silvola ja Vähämaa, Hanken 2021). Monelle on tärkeää 
sekä vaurastuminen että vaikuttaminen. Sijoituspäätösten pohjaksi kaivataan 
vertailukelpoista, standardoitua, helposti saatavilla olevaa vastuullisuustietoa. 
Vastuullisuustrendi on tuonut mukanaan myös avoimuusvaatimuksen. Sijoit-
tajat haluavat ymmärtää mistä tuotot tulevat ja haluavat yhä useammin itse 
valita sijoituskohteet. Samaan suuntaukseen liittyy myös aikaisempaa aktiivi-
sempi omistajuus. Halu olla omistaja ja vaikuttaa omistajana. Exxonin vuoden 
2021 yhtiökokous, jossa hallitukseen valittiin vähemmistöomistajan ehdot-
tamana vastuullisuusasiantuntijoita, on hyvä esimerkki pienten omistajien 
mahdollisuudesta vaikuttaa yhdessä.

Jotta yksityishenkilöiden halua vaikuttaa omistajina voidaan palvella, tulee 
yhtiökokouksien tehdä digiloikkaus. Yhtiökokouksiin tulee voida osallistua 
hybridimuodossa eli oman valinnan mukaan läsnä- tai etäosallistujana, 
täysin omistajan oikeuksin. Yhteiskunnan kannalta omistajien aktivoiminen 
varmistaa sen, että kansalaisten ääni kuuluu ja arvot näkyvät yritystoimin-
nassa. Tulevaisuudessa ei välttämättä tarvita erillisiä lakeja vastuullisuusvaa-
timuksiin liittyen, kunhan omistajien oikeudet säädetään riittävän vahvoiksi. 
Tutkimusevidenssi osoittaa, että omistajat vaikuttavat yritysten vastuullisuus-
valintoihin esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä vähentävästi.

Kansankapitalismin yleistyessä kansalainen ei ole enää vain työläinen ja kulut-
taja. Me olemme merkittävien yritysten merkittäviä omistajia. Yritysten menes-
tyessä saamme omistajana osamme tuotoista ja käytämme yhtiökokousten 
kautta yhdessä omistajavaltaa.  

52



Suositukset kansankapitalismin edistämiseksi

1.  Lisätään seuraavan opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä 
talousopetuksen määrää sekä peruskoulussa että toisella asteella joko 
omana oppiaineena tai osana muiden aineiden opetusta. Tuodaan 
mukaan erityisesti osakesäästämiseen, sijoitussuunnitelman tekemiseen 
ja laajapohjaiseen omistajuuteen (kansankapitalismi) liittyviä sisältöjä.

2.  Poistetaan osakesäästötilin talletuskatto, yhtenäistetään rahastojen ja 
osakesäästötilien tuottojen verokohtelu.

3.  Avataan jokaiselle vastasyntyneelle oma lapsen osakesäästötili, 
jolle valtio siirtää 300 euroa. Tarjotaan riippumatonta sijoitustietoa 
äitiyspakkauksen, neuvolan ja koulujärjestelmän kautta.

4.  Säädetään neutraali osinkoverotus, jossa kaikkien yritysten (pörssiyhtiöt 
ja listaamattomat yritykset) jakamia osinkoja verotetaan samalla tavalla, 
nykyiset negatiiviset ohjausvaikutukset poistaen.

5.  Edistetään Euroopan Unionin tavoitteita tuoda yksityissijoittajille 
helposti saataville standardoitua vastuullisuustietoa sijoituskohteista.

6.  Osana oikeusministeriön yhtiökokouslainsäädännön kehittämisprojektia, 
edellytetään pörssiyhtiöiltä hybridiyhtiökokouksia, joihin voi 
osallistua reaaliaikaisesti etänä samoilla täysillä omistajan oikeuksilla 
(osallistuminen, puhe- ja kyselyoikeus, äänestäminen) kuin fyysisesti 
paikan päältä.
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Suomi on kehittynyt yhteiskunta, jonka nopean kasvun vuodet ovat toistai-
seksi takanapäin. Menneinä vuosikymmeninä Suomi on saanut aikaan paljon 
hyvää peruskoulusta kattavaan eläkejärjestelmään. Viime vuosisadalla väestö 
ja sitä kautta työvoima kasvoi, eikä sosiaaliturvan rahoituksesta tarvinnut 
kantaa erityistä huolta. Lisäksi vaikka Suomen ”työttömyysongelmasta” on 
puhuttu vuosikymmeniä, niin työttömyyden määrä ja laatu ovat muuttuneet 
radikaalisti ajan kuluessa. Nykyinen noin seitsemän prosentin rakennetyöttö-
myys on erikoinen konsepti 1960-luvun näkövinkkelistä, jolloin nykysenkal-
taista työttömyyttä ei oikeastaan tunnettu.

Taulukko 1  
Keskimääräinen talouskasvu Suomessa menneinä vuosikymmeninä.  
Lähde: AMECO.

Vuosikymmen Keskimääräinen talouskasvu
1960-luku 4,5 %
1970-luku 4,2 %
1980-luku 3,7 %
1990-luku 1,9 %
2000-luku 2,1 %
2010-luku 1,2 %
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Suomalaisen yhteiskunnan kypsymisen aikana on kuitenkin tehty virheitä, 
jätetty päätöksiä tekemättä, ja se heijastuu nykyiseen talous- ja sosiaalipoliit-
tiseen keskusteluun. Toistuvia keskustelunaiheita ovat mm. korkea veroaste 
ja työmarkkinoiden joustamattomuus. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
tarkastella edellä mainittuja asiakokonaisuuksia.

Miksi Suomi tarvitsee lisää työtä eli työllisten määrän ja työtuntien tuloa? 
Vastauksia voi hakea esimerkiksi työn itseisarvosta tai inhimillisen pääoman 
karttumisesta, mutta keskeisin syy on kuitenkin hyvinvointivaltion rahoitus. 
Suomen julkiset menot ovat yhdet maailman korkeimmista ja menojen rahoit-
tamiseksi myös tulotason on oltava korkea.1 Jotta yksilökohtainen verotus ei 
kiristyisi liikaa, tulisi mahdollisimman monen työkykyisen olla työelämässä. 
Vuonna 2019 noin 43 prosenttia koko väestöstä oli työelämässä. 

Suomessa onkin yksi maailman korkeimmista kokonaisveroasteista verojen 
kokonaismäärän ollessa 42 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Tilannetta vaikeuttaa se, että väestö vanhenee – vuonna 2030 odotetaan olevan 
noin 500 000 yli 65-vuotiasta enemmän kuin vuonna 2010.2

Yhteiskunnan harmaantuminen tarkoittaa julkisten menojen ”automaattista” 
nousua tulevaisuudessa. Kestävyysvaje on laskentatavan mukaan 3–5 prosent-
tia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli 7–11 miljardin euron luokkaa. Toisin 
sanoin julkisen sektorin tuloja pitäisi lisätä tai menoja leikata pysyvästi 7–11 
miljardilla eurolla, jotta julkinen talous olisi pitkän aikavälin tasapai nossa.

Velkaa ei voi ottaa loputtomiin ja löysän rahapolitiikan aika loppuu ennen 
pitkää. Suomessa verotus on jo nykyisellään paitsi kansainvälisesti vertaillen 
niin yksilön näkökulmasta kireää. Huomioiden verotuksen kvadraattisesti 
kasvavat hyvinvointitappiot, jokaiseen veronkorotusehdotukseen on syytä 
suhtautua varauksella. Ihmisten pitkän aikavälin hyvinvoinnin kannalta veron-
kiristyksillä on myös vaihtoehtoja.

1   Vuonna 2019 Suomen julkiset menot olivat reilu 53 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä 
on OECD-maiden toiseksi korkein bkt-suhde.

2   Vuonna 2010 Suomessa oli 940 000 yli 65-vuotiasta, vuonna 2020 heitä oli 1 257 000 ja vuonna 
2030 vanhusväestöä odotetaan olevan 1 462 000

56

https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm


Näkökulmasta riippuen, valitettavasti tai onneksi, kehittyneen yhteiskunnan 
päätöksenteko on usein jähmeää. Tässä kirjoituksessa tarjotaan aineksia 
päätöksenteon tueksi, jotta suomalainen hyvinvointivaltio voitaisiin säilyttää 
eheänä vielä tulevaisuudessakin. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta politiikan 
tehtävä on valita parhaat vaihtoehdot rajallisten resurssien maailmassa. 
Kaikkia ei voi miellyttää koko ajan, tai lopputulos ei miellytä ketään. 

Kireä verotus kiristää palkansaajia

Suomessa verotus, erityisesti ansiotuloverotus on kireää. Keskuskauppaka-
marin 2.9.2020 jäsenilleen tekemässä kyselyssä käy ilmi, että kilpailukyvyn ja 
työllisyyden näkökulmasta verojen alentaminen ja paikallisen sopimisen lisää-
minen olisivat ylivoimaisesti tehokkaimpia toimia. Saman suuntainen viesti 
tulee myös palkansaajilta EVA:n arvo- ja asennetutkimuksista.

Kuvio 1 Yritysten näkemys siihen, mikä auttaisi kilpailukyvyn ja työllisyyden 
parantamiseksi. Lähde: Keskuskauppakamarin kysely 2.9.2020
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Suomessa ansiotuloja verotetaan verrattain kevyesti matalilla tulotasoilla, 
mutta sen jälkeen verotus kiristyy jyrkästi. Jo 2700 euron kuukausituloilla 
100 euron lisätienestistä joutuu maksamaan liki 50 euroa veroja ja maksuja. 
Lisäksi työnantaja joutuu bruttopalkan lisäksi tilittämään reilun 20 prosentin 
vakuutusmaksut. Kuviosta 2 voi lukea keskimääräisen veroasteen, rajavero-
asteen sekä verokiilan palkkatulojen funktiona. 

Kuvio 2  
Palkansaajan rajaveroaste, keskimääräinen veroaste ja verokiila*. 
 Lähde: Omat laskelmat ja Keskuskauppakamarin verokiilalaskuri.
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*  Verokiila on sekä työntekijän että työnantajan maksamien verojen ja maksujen suhde 

työvoimakustannukseen.

Kuvio 2 näyttää työllistämiseen liittyvät suorat kustannukset. Käytännössä 
palkanmaksuun liittyy paljon epäsuoria kustannuksia aina työvälineistä tili-
toimistoon liittyviin kustannuksiin. Lisäksi lomat ja lomarahat on kuviossa 
sisällytetty osaksi bruttopalkkaa. Kun tarkastelee suomalaisen palkansaajan 
veroprofiilia, on mahdollista todeta ansiotuloverotuksen olevan kireää. 

Onko Suomen verotus kireää verrattuna muihin maihin? Suomi on EU:n 
keskiarvon yläpuolella, kun tarkastellaan nk. implisiittistä työn veroastetta3. 
Kireintä suomalainen verotus on kuitenkin rajaveroasteen nousun näkö-

3   Työn implisiittinen veroaste on työhön kohdistuvien verojen summa jaettuna mahdollisella 
veropohjalla.

58



kulmasta (kuvio 3). Suomessa ylin rajaveroaste saavutetaan suhteellisen 
matalilla tuloilla; ylimmän mahdollisen veroluokan piiriin (n. 60 %) ”pääsee” 
tienaamalla alle kaksi kertaa keskitulon verran. Monissa muissa maissa ylin 
rajaveroaste on matalampi ja sen piiriin joutuu vasta korkeammilla tuloilla. 
Ylimmän rajaveroasteen ja sen tulorajan yhteyden perusteella korkean 
progression maihin voidaan lukea Belgia, Suomi, Ruotsi, Tanska, Italia, Irlanti 
sekä Hollanti. Näissä maissa ylin rajaveroaste on yli 50 prosenttia ja sen piiriin 
siirtyy tienaamalla alle kolme kertaa keskipalkan verran. Esimerkiksi Norjassa 
ylin rajaveroaste on alle 50 prosenttia ja Ruotsikin on viime vuosina lähestynyt 
50 prosentin rajapyykkiä.4

Kuvio 3  
Korkein rajaveroaste ja siihen liittyvä tuloraja.  
Lähde: OECD Tax Database, Taulu I.7.
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Konkreettisia perusteluja ansiotuloverotuksen korkeimpien rajaveroasteiden 
laskemiselle on useita. Nykyisen osinkoverojärjestelmän puitteissa kireä 
verotus kannustaa, mahdollisuuksien niin salliessa, muuntamaan palkkatu-
loja osingoiksi (VM, 2017). Toiseksi korkeat rajaveroasteet heikentävät työnteon 
kannusteita etenkin niin, ettei verojärjestelmä tue lisätöiden tekemistä. Kolman-
neksi yleisesti ottaen korkea ansiotuloverotus tarkoittaa yrityksille korkeampaa 

4   Ruotsi kevensi ansiotuloverotusta vuodesta 2020 alkaen siten, että ylin rajaveroaste aleni viidellä 
prosenttiyksiköllä ja on nyt 52,2.
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työvoimakustannusta ja sitä kautta pienempää työn kysyntää. Neljänneksi 
verotuksen kireys vaikuttaa myös kansainvälisesti liikkuvan työvoiman aset-
tumispäätöksiin ja osaltaan edistää aivovuotoa. Viidenneksi ja tärkeimpänä 
liian kireä verotus on kyseenalainen asia modernien demokratioiden pohjana 
olevan klassisen liberalismin näkökulmasta, jonka mukaan ihmiselle itselleen 
tulisi antaa merkittävä valta omien palkkatulojensa käytössä. Korkea rajave-
roaste alkaa olla ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Lisäksi liiallinen valtion 
interventio syö veronmaksuhaluja ja murentaa järjestelmän legitimiteettiä.

Suositukset

• Korkeimpia rajaveroasteita tulisi alentaa.
• Verotuksen painopistettä tulisi muuttaa pois työn verottamisesta.

Jähmeät työmarkkinat suosivat sisäpiiriläisiä

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa samat säännöt koskevat kaikkia yhtä-
läisesti. Näin ei kuitenkaan aina ole – varsinkaan työmarkkinoita sivuavissa 
asioissa. Esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei ole oikeutta 
muilla kuin työttömyyskassojen jäsenillä – huolimatta siitä, että vain 5,5 
prosenttia menoista rahoitetaan kassojen jäsenmaksuilla (ks. Kotamäki, 2018). 
Ongelma on kärjistynyt korona-aikana, jolloin pelkästään lomautettuna oli 
130 000 ihmistä ja työttömyys oli muutoinkin nousussa. Seurauksena työttö-
myyskassojen jäsenet putosivat ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle, mutta 
muut kuin kassojen jäsenet joutuivat tyytymään keskimäärin puolet pienem-
pään peruspäivärahaan.

Toinen epätasa-arvo liittyy työmarkkinoiden sopimusjärjestelmään. Suomessa 
yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työntekijöiden ja työnantajien tekemä työeh-
tosopimus laajennetaan koskemaan kaikkia kyseisen toimialan työntekijöitä 
ja yrityksiä – järjestäytymättömien yritysten henkilökuntaa. Yleissitovuus on 
toinen työmarkkinoiden toimintaa heikentävä tekijä5, mutta ennen kaikkea 

5  Yleissitovuuden negatiivisista työllisyysvaikutuksista ks. esim. Magruder (2012) tai Martins (2014).
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järjestelmä asettaa yritykset ja sitä kautta palkansaajat eriarvoiseen asemaan. 
Ensimmäinen huomio on, että yleissitovuus pakottaa liittojen sopiman työeh-
tosopimuksen koskemaan sellaisia yrityksiä ja työntekijöitä, jotka eivät liit-
toon kuulu. Toinen ja paljon merkittävämpi epäkohta liittyy siihen, että järjes-
täytymättömät yritykset eivät välttämättä pääse työehtosopimusten joustojen 
piiriin. Toisin sanoin järjestäytyneillä yrityksillä on rakenteellisesti parempi 
markkina-asema. Sopimisen kiellot, joita on yhteensä noin 50, ovat ongelmal-
lisia sekä kilpailun reiluuden että yhdistymisvapauden kannalta.6 On tärkeää 
myös muistaa, että 80 prosenttia työnantajayrityksistä ei ole järjestäytyneitä, 
mikä tarkoittaa, että pieni osa toimijoista sopii suuren osan puolesta.

Edellä mainittujen lisäksi Suomen työmarkkinamallissa on yleissitovuuden 
päälle monia yksityiskohtia, joita tulisi tarkastella kriittisesti. Esimerkkejä ovat 
yhteistoimintalain soveltamisala, laittomien lakkojen sanktiointi, poliittisten 
lakkojen rajat sekä työnteon ja ennen kaikkea työn teettämisen kannustavuus.

Suositukset

•  Ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi muuttaa universaaliksi ja 
yhdistymisvapautta kunnioittavaksi.

•  Lievennetään yleissitovuutta ja poistetaan sopimisen kiellot.
•  Mahdollistetaan avaamislausekkeet ts. sallitaan laajempi paikallinen 

sopiminen työajan ja palkan suhteen tukalassa taloudellisessa tilanteessa.

Korona-ajan jälkeinen riski  
on kustannuskilpailukyvyn murentuminen

Suomen kustannuskilpailukyky rapautui finanssikriisiä edeltäneen nousu-
kauden aikana ja ongelma tuli konkreettisesti näkyviin finanssikriisin jälkeen. 
Erityisesti vientisektori kärsi sen supistuessa finanssikriisin jälkeen enemmän 
kuin yhdessäkään muussa verrokkimaassa. Lauri Kajanoja arvioi vuonna 2015 
Suomen kustannuskilpailukykyvajeen olevan 10–15 prosenttia, joskin kilpailu-

6  Sopimisen kielloista lisää ks. Suomen Yrittäjät (2020) Markkinataloutta työmarkkinoille
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kyvyn rapautuminen oli luonnollisesti pantu merkille jo aiemminkin (ks. esim. 
Euro & Talous (2010) tai Kajanoja, 2012). Kustannuskilpailukyky rapautui 
toisaalta nousukaudella tehtyjen suurten palkkakorotusten takia, mutta 
toisaalta siksi, ettei finanssikriisin jälkeen Suomen kansantalous pystynyt 
sopeutumaan uuteen talousympäristöön. Kuvaavaa on, että vuosien 2012–
2015 talouskasvu oli keskimäärin –0,5 prosenttia.

Ei ole tavatonta, että nousukaudella palkat ja muut elinkeinotoiminnan kustan-
nukset nousevat – oikeastaan näin hyvin toimivassa yhteiskunnassa kuuluu 
ollakin. Ongelmat näyttäytyvät, jos kustannuskilpailukyky ei sopeudu muut-
tuvaan talousympäristöön tai kustannuskilpailukyky heikkenee muihin maihin 
verrattuna liikaa. Esimerkiksi Saksassa on tehty viimeisen 25 vuoden aikana 
mittavia työmarkkinareformeja, jotka ovat lisänneet joustoja ja mahdollista-
neet kustannuskilpailukyvyn vaalimisen. Seurauksena finanssikriisi jäi Saksan 
kansantalouden näkökulmasta varsin maltilliseksi eikä esimerkiksi työttömyys 
noussut merkittävästi.

Koronakriisi ei ole vielä ohi, mutta taloudellisessa mielessä sen negatiiviset 
vaikutukset ovat pääosin takanapäin. Edessä on globaali noususuhdanne, 
kun koronakuoppaa kurotaan umpeen ja toisaalta valtioiden mittavat elvytys-
toimet nostavat kysyntää. Talouskasvu tulee olemaan suotuisaa lähivuosina 
niin maailmalla kuin Suomessakin. Riskinä on jälleen kerran kustannuskilpai-
lukyvyn rapautuminen tai pikemminkin se, ettei se Suomen nykyisen työmark-
kinamallin puitteissa palautuisi kestävälle tasolle.

Viime vuosikymmenellä Suomen kustannuskilpailukyky palautettiin ainakin 
osin pääministeri Sipilän ideoiman kilpailukykysopimuksen avulla. Muutos 
tuli kuitenkin liian myöhään ja oli prosessina riitaisa. Koko yhteiskunnan, 
niin palkansaajien, työnantajien kuin muidenkin näkökulmasta olisi järkevää 
kehittää jo etukäteen mekanismi, jolla kustannuskilpailukyvystä voitaisiin 
huolehtia etupainotteisesti ja pienemmällä porulla.
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Suositukset

•  Kehitetään lainsäädännöllisesti tai kolmikannassa tulevaisuutta varten 
mekanismi, jolla rapautunut kilpailukyky voidaan palauttaa.

Lopuksi

Maailmassa on maita, joissa on korkea kustannustaso, mutta suhteellisen jous-
tavat työmarkkinat (esim. Tanska). Toisaalta on maita, joissa kustannustaso on 
matalampi, mikä yleensä tarkoittaa kapeampaa yhteiskunnan turvaverkkoa 
(esim. Yhdysvallat). Suomessa on samanaikaisesti sekä korkea kustannus-
taso että jäykät työmarkkinat. Lisäksi elämme rakenteellisesti yli varojemme, 
kun julkisen talouden alijäämä on pysyvästi pakkasen puolella. Yhdistelmä 
aiheuttaa harmaita hiuksia.

Suomalaisen yhteiskunnan tilanne on monella tavalla hyvä ja tavoittele-
misen arvoinen. Täydellinen se ei kuitenkaan ole ja maailman muuttuessa 
myös yhteiskuntien tulisi muuttua sen mukana. Suomi ei valitettavasti ole 
pystynyt uudistamaan hyvinvointivaltion mallia. Varsinkin työmarkkinauudis-
tukset ovat jääneet vähäisiksi. Lyhyellä aikajänteellä moni nyt vallan kahvassa 
roikkuva järjestö hyötyy uudistusten tekemättä jättämisestä, mutta niin ei 
voi jatkua loputtomiin. Yhteiskunnan on uudistuttava – mieluiten ihminen 
keskiössä riippumatta mihin järjestöön hän tai hänen yrityksensä sattuu 
kuulumaan.

Paljon on tehtävää yhteiskunnan rakenteiden korjaamisessa. Seuraava todel-
linen uudistaja tulee myös kohtaamaan voimakasta vastarintaa. Status quon 
heiluttajat eivät välttämättä ole ansainneet poliittisia glooriaa omassa ajas-
saan. Jonkun olisi kuitenkin ravisteltava vallitsevaa tilaa Suomessa liberaalin 
ja demokraattisen järjestelmän kunnioittamiseksi. Onnea hänelle, kuka hän 
ikinä tulee olemaankaan.  

63



Päätäntö: 
Saadaanko 
positiivinen 
kierre liikkeelle?

Mikko Martikkala

Ekonomisti, KTM



Paikalleen jämähtämällä ajaudumme varmasti näivettymisen tielle. Heikke-
nevä ikärakenne, supistuvat työikäiset ikäluokat, kiristyvät verot ja kriisiytyvä 
julkinen talous luovat pahan kierteen, jonka katkaiseminen muuttuu vaikeam-
maksi joka vuosi. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa ei 
kuitenkaan ole kysymys kamreerimaisesta nihilismistä, vaan sen uudelleen-
luomisesta. Mitä vahvemmin saamme luotua kasvua ja vahvistettua hyvin-
vointivaltiota, sitä paremmin pystymme turvaamaan meille tärkeät palvelut: 
koulut, vanhustenhoidon, oikeudenhoidon ja niin edelleen.

Yhteiskuntapolitiikan perusmekaniikasta kertoo paljon valtiovarainministe-
riön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman investointien vauhdittamista 
pohtineen työryhmän ehdotukset. Ensimmäinen ehdotus investointien vauh-
dittamiseksi koskee julkisen talouden vakauttamista. Intuitiivisesti ehdotus 
käy järkeen. Kriisiytyvä julkinen talous ja kyvyttömyys korjata suuntaa eivät 
luo vuosikymmenien investoinnilla varmaa pohjaa. Sen sijaan tasapainottuva 
julkinen talous, kasvava osaava työvoimareservi ja laskevat verot luovat uskoa 
tulevaisuuteen. On saatava aikaan positiivisuuden kierre.
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Moderni kasvuteoria korostaa tuottavuuden kasvussa luovaa tuhoa ja markki-
noiden toimintaa. Tuottavuuslautakunnan mukaan keskeinen haaste Suomessa 
on tuotannontekijämarkkinoiden jäykkyydet.1 Työ- ja pääomat eivät etsiydy riit-
tävän tehokkaasti tuottavampiin kohteisiin. Modernien vapaiden pääomamark-
kinoiden aikana eurot liikkuvat todella tehokkaasti, mikä korostaa kannustimia 
niin hyvässä kuin huonossa. Sari Lounasmeren esittämät ehdotukset pureu-
tuvat juuri tähän ongelmaan. Yksilötason vahvat kannustimet säästämiseen ja 
sijoittamiseen laittavat pankkitileillä makaavat, arvoaan hiljalleen menettävät 
eurot liikkeelle. Samalla muutos tutustuttaa kotitaloudet laajemmin säästämi-
seen ja sijoittamiseen – ja sitä kautta yritysten toimintaan. Neutraali ja tervei-
siin kannustimiin pohjaava verojärjestelmä antaa ihmisille yhtäältä mahdol-
lisuuden kerryttää vaurautta, mutta samalla antavat pääomaruiskeen sitä 
tarvitseviin investointeihin. Lounasmeren ehdotukset ovat erinomainen alku 
pääomamarkkinoiden kehittämiselle, jotta useamman investoinnin ja idean 
toteuttamiseen on riittävästi ja riittävän monimuotoisesti pääomia.

Merkittävin pääoma-allokaatioon vaikuttavista Lounasmeren ehdotuksista 
kuitenkin lienee neutraali pääomatuloverotus. Listatuille ja listaamattomille 
yrityksille eriytetty verotus vääristää yritysten päätöksiä, jolla on vaikutuksia 
tuotantopanosten jakautumiseen, joka edelleen hidastaa tuottavuuskehitystä 
(esim. Määttänen ja Ropponen, 20162). Verotuksen neutraalisuuteen tähtää 
myös Antti Vesalan edotus yhtenäisestä arvonlisäverokannasta. VATT arvioi jo 
2015, että julkisen talouden kannalta neutraali arvonlisäverokanta asettuisi 
noin 16 prosentin tasolle. Tutkijoiden mukaan Alennetut alv-kannat lisäävät 
yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ja 
niiden avulla tavoiteltu tulonjaon tasaaminen on kallista.3 

Erityisesti työmarkkinoiden heikko joustavuus ja työvoiman jähmeä liike 
hidastaa tuottavuuden kasvua. Maailman talousfoorumin mukaan maail-
massa on vain kaksi maata, jossa palkanmuodostus on jäykempää kuin 
Suomessa. Työmarkkinoiden kokonaisjoustavuudessa olimme 2019 sijalla 44, 

1   Tuottavuus ja kilpailukyky Suomessa Mistä kilpailukyky koostuu ja mihin sitä tarvitaan? (2020), 
Tuottavuuslautakunta. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162574/
VM_2020_81.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2   Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus, tuotantopanosten allokaatio ja tuottavuus (2016). 
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-56.pdf

3   Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta (2015), VATT  
https://www.doria.fi/handle/10024/148805
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aivan Georgian, Beninin ja Nigerian kannoilla.4 Mauri Kotamäen ehdotukset 
paikallisen sopimisen kieltojen purkamisesta pureutuvat osaltaan tähän 
ongelmaan. Samaa keinoa alleviivasi myös valtiovarainministeriö tulevai-
suuden talouskasvun tekijöitä selvittäneessä raportissa 20215. Myös Vesalan 
ehdotus varainsiirtoveron korvaamisesta pureutuu samaan problematiik-
kaan hieman eri kulmasta. Muuttoveroa pidetään ekonomistien parissa ylei-
sesti yhtenä haitallisimmista veroista työvoiman liikkuvuudelle ja sen vaiku-
tuksista on Suomessakin tuoretta tutkimustietoa (esim. Eerola ja Lyytikäinen, 
20216). Yrityksen kannalta ei ole merkitystä mistä työvoima on peräisin. 
Suomessa monille aloille ei kotimainen osaamisreservi yksinkertaisesti riitä. 
Sami Pakarisen ehdotus nettomaahanmuuton lisäämiseksi ei ole ainoastaan 
huoltosuhde- tai työllisyysaste-, mutta myös tuottavuuskysymys.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltio on olemassa vain vapaan ja vireän markki-
natalouden kanssa. Kilpailu- ja elinkeinopolitiikan 2020-luvun keskeiseksi 
tavoitteeksi tulisikin asettaa OECD:n suositusten7 mukaisesti markkinoiden 
toimintaa estävän sääntelyn purkaminen. Keskeistä on antaa ihmisille ja 
yrityksille tilaa toimia. Vesalan ehdotukset niin apteekkien, Veikkauksen 
kuin Alkon sääntelyn päivittämisestä 2020-luvulle ovat hyvin linjassa tavoit-
teen kanssa. Regulaation suunnalla ja tavoitteilla on keskeinen signaalivai-
kutus markkinoille. OECD:n raportissa ja Vesalan tässä kirjassa esittämät 
ovat merkittäviä, mutta eivät suinkaan ainoita kohtia, joissa sääntelyä tulisi 
tarkastaa. Suomessa tulisikin toteuttaa uudelleen laaja sääntelyn purkamisen 
kierros tai kehitellä uusia välineitä yksityisen ja julkisen sektorin mahdolli-
suuksille oppia toisiltaan ja kasvaa. 

4   Global Competitiveness Report (2019), World Economic Forum. 
 https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019

5   Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa – lähtökohdat, suunnat ja ratkaisut (2021), 
Valtiovarainministeriö https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162830/
VM_2021_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6  Asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutus muuttoliikkeeseen (2021), Eerola E. ja Lyytikäinen T. 
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/12/KAK_4_2021_WEB-24-34.pdf

7   The Impact of Regulation on International Investment in Finland (2021), OECD.  
https://www.oecd.org/finland/the-impact-of-regulation-on-international-investment-in-finland-
b1bf8bee-en.htm
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Tulonsiirtojen ja kannustimien päivittäminen 2020-luvulle

Julkisen talouden saattaminen tasapainoon Sami Pakarisen esittämällä 
tavalla on välttämätöntä, jos haluamme taata edes nykyisen laajuiset julkiset 
palvelut tuleville sukupolville. On huomionarvoista, että ehdotuksessa julkisen 
talouden tasapainottamisesta ei ole uusi. Sen välttämättömyyttä ovat muistut-
taneet niin valtiovarainministeriö, talouspolitiikan arviointineuvosto, Suomen 
Pankki kuin lukuisat muut arvovaltaiset tahot jo vuosikausia. Merkityksellisen 
velkakestävyyskeskustelusta tekee kuitenkin se, että julkisuudessa on jopa 
pääministeri Marinin toimesta väläytelty ajatuksia, että velkaantumista pitäisi 
päinvastoin helpottaa. Perusteena käytetään vihreän siirtymän investointeja. 
Julkisessa keskustelussa viitataan toistuvasti myös kansainväliseen keskuste-
luun, vaikka kotimaiset asiantuntijat ovat pikemminkin jyrkentäneet äänen-
painojaan julkisen talouden tasapainottamisen puolesta. Sopii kysyä, eivätkö 
velkasääntöjen helpottamista ajavat tahot usko, että Suomen parhaat talouden 
asiantuntijat seuraavat ajankohtaista talouspoliittista keskustelua? 

Julkisen talouden tasapainottaminen ei ole vaihtoehto kunnianhimoiselle 
ilmastopolitiikalle. On pikemminkin niin, että vihreän siirtymän investoin-
tien edellytys on vahva julkinen talous. Valtion ja kuntien budjetista sekä 
takausvaltuuksia hyödyntämällä julkinen sektori tukee lukuisia investointeja 
vuosittain jo nyt. Vihreän siirtymän investointien tuotto tulee todennäköi-
sesti jäämään pienemmäksi, mikä perustelee nimenomaan kulkemista Paka-
risen ehdotusten tavoin tiukempaan suuntaan (esim. Wessman, 20218). Liian 
helppo velanotto ei ole tunnetun taloushistorian aikana ole ollut ongelma 
vielä kertaakaan – liiallinen velanotto sen sijaan on.

Pakarinen, kuten hyvin harvat muutkaan julkisen talouden kestävyydestä 
huolissaan olevat, eivät esitä suoria menoleikkauksia, joilla hankaloitetaan 
heikoimmassa asemassa olevien asemaa entisestään. Pointtihan on, että 
julkisen talouden vahvistaminen nimenomaan tekee mahdolliseksi sen, että 
tukea voidaan kohdentaa ja vahvistaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. 
Esimerkiksi kelpaa Kotamäen ehdotus kaikkien puolueiden kannattamasta 

8   Ilmastonmuutos ei anna syytä rikkoa menokehystä ja ottaa lisää velkaa, vaikka Sanna Marin 
vihjasi toisin https://www.mustread.fi/blogit/ilmastonmuutos-ei-anna-syyta-rikkoa-menokehysta-
ja-ottaa-lisaa-velkaa-vaikka-sanna-marin-vihjasi-toisin/
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yleisestä ansioturvasta. Pakarisen edotuksen keskeinen keino on julkisen 
hallinnon sekä palveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden tavoittelu. 
Julkinen ja yksityinen palvelutuotanto on saatava pelaamaan yhteen tuotta-
vuushyötyjen läikkymiseksi sektorilta toiselle. Palvelutuotannon sääntelyllä ja 
rahoituksella tulee rakentaa kannustimet, jotka ajavat laatuun ja kustannus-
tehokkuuteen. Nykyisen näkymän mukaan keskuspankki tarjoaa suojasäätä 
reformeille vielä muutamiksi vuosiksi. Tätä mahdollisuutta ei ole varaa jättää 
käyttämättä. 

Pakarinen nostaa täsmälleen oikein kunnianhimoisemman työllisyysasteen 
nostamisen keskeiseksi keinoksi talouskasvun vauhdittamiseksi ja julkisen 
talouden vakauttamiseksi. Valtiovarainministeriön mukaan työikäisen väestön 
supistuminen alkaa vaikuttaa potentiaaliseen talouskasvuun negatiivisesti jo 
2023 alkaen.9 Toisaalta työllisyysasteen nostaminen on välttämätöntä julkisen 
talouden tasapainottamistavoitteen kannalta. Parhaimmillaan keinot vahvis-
tavat samanaikaisesti julkista- että yksityistä taloutta. Sosiaaliturvan kannus-
tinloukkujen purkaminen nostaa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
summaa. Työllisyyden nostamisessa tulee samanaikaisesti toteuttaa työmark-
kinoita reilusti joustavoittavat uudistukset, muutosturvan parantaminen, työt-
tömyysturvan tiukka ehdollisuus ja kannustavuus sekä kattavat ja yksilölliset 
työvoimapalvelut. Mallia voimme ottaa Tanskan Flexicurity-mallista, jossa 
mainitut elementit toteutuvat jo nyt.

Kenties keskeisin päivitettävä tulonsiirtomekanismi on eläkejärjestelmä. 
Eläketurvakeskuksen tilaamassa kansainvälisessä selvityksessä ehdotettiin 
(Andersen, 202110) Suomelle laadittavaksi pidemmän aikavälin strategia, jolla 
varmistetaan järjestelmän kestävyys pitkällä aikavälillä. Merkittävät eläke-
järjestelmän uudistukset eivät tapahdu hetkessä, ja sen keskeinen vahvuus 
onkin ennustettavuus. Keskustelu järjestelmän perusteellisemman uudis-
tamisen tarpeista ja mainitusta strategiasta ottanee uusia kierroksia jo ensi 
vaalikaudella. Tähän Suvi-Anne Siimeksen ehdotukset lyövät tarpeellisia 
ensitahteja. Edellinen merkittävä uudistus hyväksyttiin jo 2015, mutta järjes-
telmän sisäistä pitkän aikavälin kestävyyttä haastaa ikärakenteen muutos 

9   Taloudellinen katsaus, Syksy 2021, valtiovarainministeriö  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163513

10   Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys: arvio Suomen eläkejärjestelmästä (2021), Andersen T. M. 
https://www.julkari.fi/handle/10024/143090
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sekä finanssikriisin jälkeinen makrotaloudellinen kehitys. Sukupolvien 
välisen oikeudenmukaisuuden kannalta järjestelmän kestävyyden turvaa-
minen on ratkaisevaa.

Pelkän järjestelmän sisäisen kestävyyden lisäksi periaatteellisempaan keskus-
teluun on myös tilausta. Siksi Siimeksen esittämän toiveen syvällisemmäs-
täkin keskustelusta soisi toteutuvan. 1960-luvun yhteiskunnassa, kun nykyisen 
työeläkejärjestelmän perusrakenteet luotiin, oli keskitetymmälle, keskus-
johtoisemmalle ja suljetummalle järjestelmälle ymmärrettävät perusteet. 
2020-luvun koulutetulla, varakkaalla Suomalaisella on digiajan yhteiskunnassa 
kuitenkin täysin erilaiset keinot, osaaminen ja motivaatio ottaa halutessaan 
vastuuta omasta työuran jälkeisestä toimeentulosta. Kuten Lounasmeri kertoo, 
on vuosina säästäminen ja sijoittaminen nostanut suosiotaan ennennäkemät-
tömällä tavalla. Erityisesti nuorempien sukupolvien voi olla vaikea käsittää 
miksi omien eläkkeiden sisäinen tuotto on vain vaivoin yli yhden prosentin. 
Vaihtoehtoiskustannus eläkemaksuille voi nousta hyvinkin mittavaksi. Pahim-
millaan tie johtaa työn kannustimien heikentymiseen tai päätökseen muuttaa 
ulkomaille työn tai yrittäjyyden perässä. Eläkejärjestelmän perusperiaatteesta; 
pakotetusta säästämisestä ei tarvitse luopua. Mutta olisi perusteellista pohtia 
voitaisiinko ihmisille itselleen antaa suurempaa vapautta päättää omista eläk-
keistään tai vaikka jopa eläkemaksujen tasosta tiettyyn alarajaan asti.

Suomessa tulee toteuttaa laaja verouudistus, jossa veroeurot kerättäisiin peri-
aatteella: verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän ja vähemmän 
sitä, mitä halutaan enemmän. Tästä näkökulmasta Kotamäen huomio kireästä 
työn verotuksesta on tärkeä. Samaan johtopäätökseen tuli esimerkiksi kaik-
kien puolueiden parlamentaarinen maakuntaveroa pohtinut komitea johto-
päätöksissään11. Siimeksen, Kotamäen, Lounasmeren ja Vesalan ehdotusten 
yhdistelmällä syntyisikin laaja verouudistus, jossa painopiste verojärjestel-
mässä siirrettäisiin työstä ja yrittäjyydestä selvästi kuluttamiseen.

Eläkejärjestelmää reformoimalla tulee poistaa paine eläkemaksujen koro-
tukselta ja päästä tilanteeseen, jossa suunta voidaan kääntää ympäri. Veron-
kevennykset toteutuisivat laskemalla Kotamäen ehdotuksen mukaisesti 

11   Parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietintö (2021)  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162924
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marginaaliveroasteita ja toteuttamalla Lounasmeren ehdotuksen mukaisesti 
neutraali osinkoveroreformi. Yhtenäisen arvonlisäverokannan säätämisen 
yhteydessä tuloverojen menetykset voitaisiin kompensoida osittain. Kansain-
välisesti erittäin kireän kokonaisveroasteen vuoksi tulojen väheneminen tulee 
toteuttaa Pakarisen ehdotusten mukaisesti julkisen talouden tuottavuutta 
lisäävillä, eli menoja vähentävillä reformeilla. Tällaisella kunnianhimoisella 
reformikokonaisuudella tulisimme luoneeksi verotuksellisesti työhön ja riski-
nottoon kannustavan toimintaympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus 
kerryttää varallisuutta lähtökohdista riippumatta.

Tässä kirjassa esitetyt reformit tuntuvat mittavilta. Mutta, vaikka kaikki tämän 
kirjan ehdotukset toteutettaisiin huomenna, olisi Suomi silti edelleen se sama 
tuntemamme Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta laajoine palveluineen 
ja tulonsiirtoineen. Kokonaisveroasteemme tuskin liikahtaisi välittömästi 
montakaan kymmenystä. Kymmenille tuhansille ihmisille ehdotukset tarkoit-
taisivat turvaa. Ennen muuta loisimme positiivisen kuvan tulevaisuudesta; 
näyttäisimme, että olemme valmiita uudistumaan ja uudistamaan. Tämä 
kirja on yksi hyvä esimerkki siitä, että tunnemme lopulta ongelmamme melko 
hyvin. Ratkaisujakin on tarjolla valittavaksi asti. Ei muuta kuin toimeen.  71



IRTI 
KUIHTUMISEN 
KIERTEESTÄ
Suomi taloudellisena toimintaympäristönä 2020-luvulla

Suomen 2000-luvun alkuvuosien poikkeuksellisen kasvun aika 

katkesi finanssikriisiin. Siitä maa ei ole edelleenkään toipunut 

kunnolla. Muut Pohjoismaat ovat aikanaan tehtyjen reformiensa 

vauhdittamina ottaneet hurjasti etumatkaa työllisyydessä, 

vauraudessa ja hyvinvoinnissa. Suomea uhkaa nyt pitkä ja 

raskas hiipumisen kierre, jonka kääntäminen vaatii laaja-alaista 

talouden uudistusohjelmaa. Aiheeseen pureudutaan tässä kirjassa 

monipuolisen kirjoittajajoukon voimin. Kun ongelmat on tunnistettu 

eikä ratkaisukeinoistakaan varsinaisesti ole pulaa, lopulta kyse lienee 

ennen kaikkea siitä, halutaanko Suomi vielä nostaa vauraaksi ja 

hyvinvoivaksi maaksi vai ei.




