
Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1990:3 

Kotimainen säästäminen, rahoitusmarkkinat 
ja veropolitiikka* 
ERKKI KOSKELA 

1. Vaihtotaseen vaje ja kotimainen 
säästäminen 

Suomen talouden pääongelmina on jo jonkin 
aikaa melko yleisesti pidetty vaihtotaseen va
jeen nopeata kasvua ja OECD-maita kor
keampaa inflaatiovauhtia sekä näihin liittyviä 
korkeita - joskin viime aikoina selvästi las
keneita - markkinakorkoja. Vaihtotaseen va
jetta voidaan tunnetusti tarkastella useasta toi
siaan täydentävästä näkökulmasta kiinnittä
mällä huomiota teollisuuden hintakilpailuky
kyyn, tavaroiden ja palvelusten tuontienem
myyteen suhteessa vientiin, kotimaisen koko
naiskysynnän enemmyyteen suhteessa koti
maiseen tuotantoon sekä kotimaisten inves
tointien enemmyyteen suhteessa kotimaiseen 
säästämiseen. Tästä viimeksimainitusta näkö
kulmasta katsottuna vaihtotaseen vajeen kas
vu eli kotimaisten investointien ja säästämi
sen erotuksen kasvu on ollut seurausta toisaal
ta investointien - lähinnä asuinrakennus- ja 
palveluinvestointien - voimakkaasta kasvus
ta sekä toisaalta kotitalouksien säästämisas
teen romahtamisesta, jota kotimaisen säästä
misen muut komponentit - yritys sektorin ja 
julkisen sektorin säästäminen - eivät ole 
kompensoineet. 

Vaihtotaseen bruttokansantuoteosuus esite
tään kuviossa 1 ajanjaksolta 1970-1989. Siitä 
nähdään mm., ettei nykyinen vaihtotaseen va
je ole mitenkään erityisen poikkeuksellinen; 
alijäämä oli suhteellisesti suurempi vuonna 
1975. 

Ei ole itsestään selvää, miten vaihtotaseen 
alijäämään pitäisi suhtautua. Vaikka voitai-

* Perustuu taloustutkijoiden VII kesäseminaarissa Jyväs
kylässä 13. 6. 1990 pidettyyn plenum-Iuentoon. Kirjoit
taja kiittää Yrjö Jahnssonin säätiötä taloudellisesta tuesta 
ja Antti Suvantoa hyödyllisistä kommenteista. 
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Kuvio 1. Vaihtotase (% bkt:sta). 

siinkin esittää, että säästäminen on liian vä
häistä, koska investointien tuotto ei heijasta 
niihin mahdollisesti liittyviä positiivisia ulkois
vaikutuksia - joiden vuoksi yhteiskunnalli
nen tuotto ylittää markkinatuoton - niin täl
lainen ajattelutapa ei ole kuitenkaan välttä
mättä suoraan relevanttia kehittyneiden kan
sainvälisten pääomamarkkinoiden olosuhteis
sa, joissa investointeja voidaan rahoittaa vel
kaantumalla ulkomaille. Edelleen voidaan 
ajatella, että markkinataloudessa investoinnit 
kohdentuvat esimerkiksi kilpailukyvyn tai voi
mavarojen tehokkaan käytön kannalta epä
tarkoituksenmukaisesti. Oli miten oli, jos läh
detään siitä, että vaihtotaseen vajeeseen täy
tyy puuttua talouspolitiikan välinein eikä luot
taa pelkästään markkinavoimien kautta ta
pahtuvaan sopeutumiseen, niin tällöin on py
rittävä hillitsemään investointeja ja/tai lisää
mään kotimaista säästämistä. Koska vaihto
taseen vaje on määritelmällisesti sama kuin 
kansantalouden nettovelkojen lisäys, voidaan 
vajetta supistaa eri sektorien nettovelkaantu
mista vähentämällä. 

Seuraavassa tarkastellaan vaihtotaseen va
jeen supistamista lähinnä kotimaisen säästä-
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misen elvyttämisen näkökulmasta ja edetään 
seuraavasti. Luvussa 2 viitataan ensin lyhyesti 
kotimaisen säästämisen komponenttien kehi
tykseen ja paneudutaan hieman tarkemmin 
kotitalouksien säästämisasteen alenemisen syi
hin. Luvussa 3 tarkastellaan ja vertaillaan 
budjetti- ja veropolitiikan keinoja kotimaisen 
säästämisen kannalta. Budjettipolitiikan kei
noja ovat mm. julkisten menojen ja verotuk
sen tasoon liittyvät toimenpiteet ja veropoli
tiikan keinoja mm. kotitalouksien säästämi
sen erityinen ja yleinen verotuskohtelu sekä 
lainakorkojen vähennysoikeus verotuksessa. 
Lopuksi - lainakorkojen verovähennysoikeu
teen liittyen - luvussa 4 tarkastellaan asumi
sen verotuskohtelua ja senkohtaantoa hieman 
yleisemmin kuin pelkästään säästämisen nä
kökulmasta. 

2. Kotitalouksien säästämisaste ja 
rahamarkkinoiden liberalisointi 

Kotimainen säästäminen on tapana jakaa jul
kisen sektorin, yritysten ja kotitalouksien -
johon luetaan yleensä myös voittoa tavoitte
lemattomat yhteisöt, kuten asunto-osakeyh
tiöt - säästämiseen. Nettosäästämisaste -
kotimainen netto säästäminen suhteessa brut
tokansantuotteeseen - on meillä useimpien 
muiden teollistuneiden länsimaiden tapaan 
alentunut 1980-luvulla. Tämä aleneminen on 
ollut seurausta kotitalouksien nettosäästämis
asteen laskusta, jota kotimaisen säästämisen 
muut komponentit eivät ole kompensoineet. 1 

Yleensä säästämistä kuvaamaan käytetään 
kansantalouden tilinpidon mukaista käsitteis
töä. Sep. mukaan kotitalouksien säästämisas
te määritellään käytettävissä olevien tulojen 
ja kulutuksen erotuksena suhteessa käytettä
vissä oleviin tuloihin. Käsite on monista syis
tä ongelmallinen. Ensinnäkin säästämistä las
kettaessa kulutukseksi luokitellaan myös ns. 
kestokulutushyödykkeiden hankinta siitä huo-

I Käytettäessä bruttosäästämistä - mikä sisältää sekä 
nettosäästämisen että pääoman kulumisesta johtuvat pois
tot - päädytään hieman erilaiseen kuvaan. Ks. Kostiai
nen (1989), missä myös keskustellaan vaihtoehtoisista ta
voista määritellä säästämiskäsitteet. 

limatta, että niitä ei kokonaan kuluteta han
kinta-ajanjaksolla. Tämä johtaa liian alhai
seen kotitalouksien säästämisasteen arvioon. 
Toiseksi jos säästämisen määritellään netto
varallisuuden muutoksena, tulisi varoihin ja 
velkoihin liittyvät, inflaatiosta johtuvat pää
omavoitot ja -tappiot ottaa huomioon, mitä 
kansantalouden tilinpitokäytännössä ei tehdä. 
Ilman perusteellisempaa selvitystä ei ole help
poa sanoa, miten kotitaloussektoria kokonai
suutena koskevia lukuja tulisi korjata tämän 
seikan perusteella. Todennäköisesti kansanta
louden tilinpidon mukainen säästämisaste kui
tenkin jonkin verran aliarvioi »todellista» 
säästämisastetta, mutta se ei vaikuttane pal
jonkaan säästämisen ajallisesta kehityksestä 
saatavaan kuvaan. 

Kansantalouden tilinpidon käsitteistön mu
kainen kotitalouksien nettosäästämisaste 
1970-luvun alusta vuoteen 1988 näkyy kuvi
osta 2. Siitä huomataan säästämisasteen voi
makas romahtaminen vuodesta 1984 lähtien. 
Miksi kotitalouksien säästämisaste heilahdel
tuaan 4 prosentin molemmin puolin 1970-
luvulla on äkkiä romahtanut? 

Taloudellisia ilmiöitä tutkittaessa ongelma
na on miltei aina löytää samanaikaisten muut
tujien tasaisesta kehityksestä oleelliset syy- ja 
seuraussuhteet. Vaikka näin onkin epäilemät
tä asianlaita myös . säästämiskäyttäytymisen 
monien yksityiskohtien suhteen, niin käsityk
seni mukaan kotitalouksien säästämisasteen 

Kotitalouksien sllllstllmisaste (vasen asteikko) -
Asuntojen reaalihinta (oikea asteikko) - - - - -
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Kuvio 2. Kotitalouksien säästämisasteja asuntojen reaaIi
hinnat. 



tietyillä kehitysvaiheilla on maassamme kui
tenkin varsin selväpiirteinen selitys. Näillä tie
tyillä· kehitysvaiheilla tarkoitan rahamarkki
noiden kireyden »suurta» muutosta 1970-
luvun alussa ja 1980-luvun puolivälin jälkeis
tä raha- ja pääomamarkkinoiden liberalisoin
tia, jotka ovat toimineet eräänlaisena labora
toriokokeen korvikkeena tietyn muuttujan 
vaikutuksen eristämiseksL Kuviossa 2 kuva
taan myös kaksioiden reaalisen hinnan kehi
tystä koko maan osalta ajanjaksolla 1970-
1988. Siitä nähdään, että rahamarkkinoiden 
nopeaan kevenemiseen -sekä 1970 ... luvun 
alussa että 1980-luvun puolivälin jälkeen raha
ja pääomamarkkinoiden säätelyn purkamisen 
alettua - näyttää liittyvän asuntojen reaali
hinnan nousu. Tämä on ymmärrettävää, kos
ka parantunut luotonsaatavuus lisää asunto
jen kysyntää, mikä puolestaan johtaa asun
tojen suhteellisen hinnan nousuun, koska uus
tuotanto on vähäistä suhteessa olemassaole
vaan asuntokantaan eikä pysty täysin reagoi
maan kysynnän vaihteluihin. 

Tarkasteltaessa kotitalouksien säästämisas
tetta ja asuntojen reaalihintakehitystä saman
aikaisesti, huomataan, että ne ovat toistensa 
peilikuvia rahamarkkinoiden kireyden »suur
ten» vaihteluiden kausina; luotonsaatavuuden 
paraneminen vähentää etukäteissäästämisen 
merkitystä, ja näin vähentää säästämistä sekä 
lisää asuntojen kysyntää ja niiden suhteellis
ta hintaa ja asuntovarallisuutta, mikä puoles
taan edelleen saattaa vähentää säästämistä. 
Voidaankin sanoa, että rahamarkkinoiden li
beralisointi vähensi etukäteissäästämisen mer
kityksen lähes olemattomiin ja näin poisti te
kijän, joka luotonsäännöstelykaudella ylläpiti 
edes jonkinlaista kotitalouksien säästämisas
tetta.2 Samanlainen kehitys kulku on muuten 
ollut havaittavissa muuallakin; esimerkiksi 
Ruotsissa, Norjassa ja Isossa Britanniassa ra
hamarkkinoiden säätelyn purkaminen romah
dutti kotitalouksien säästämisasteen. Edellä 
esitettyjen informaalisten tarkastelujen -

2 Ks. esim. Hyashi, lto ja Slemrod (1988), jossa nu
meerisia simulointeja käyttämällä arvioidaan, missä mää
rin Japanin USA:ta korkeampaa kotitalouksien säästä
misastetta voidaan selittää Japanin asuntorahoituksen 
korkeammilla etukäteissäästämisvaatimuksilla. 
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joissa tapahtunutta historiallista kehitystä seu
rataan muutamia aikasarjoja vertaamalla -
merkitystä ei ole tietenkään syytä korostaa lii
kaa. Toisaalta voi todeta, että edellä esitetyt 
havainnot saavat myös tukea ekonometrisis
ta tutkimuksista. 3 

Vaikka meillä käydyssä keskustelussa ko
titalouksien säästämisasteenalenemisesta ra
hamarkkinoiden liberalisointiin yleensä viita
taan, tapahtuneen kehityksen taustalla on 
usein nähty yllättävän monia muitakin teki
jöitä. Niinpä on viitattu mm. sosiaaliturvan 
(erityisesti työeläketurvan) kattavuuden pa
rantumiseen ja sen reaaliarvon nousuun 1980-
luvulla, viime vuosien hyvään tulokehityk
seen, optimistisiin tulevaisuudennäkymiin ja 
joskus jopa verouudistusta koskeviin, säästä
misintoa vähentäviin tekijöihin. 

Tapahtunutta kehitystä on uskoakseni kui
tenkin melko vaikea selittää sosiaaliturvan 
kattavUllden ja sen reaaliarvon hitaasti tapah
tuneilla muutoksilla; sitäpaitsi 1970-luvun ke
hityksen ymmärtäminen on tätä kautta lähes 
mahdotonta. Optimistiset tulo-:-odotukset ovat 
epäilemättä tärkeä velkaantumishalukkuuteen 
vaikuttava tekijä, mutta ne eivät yksin auta 
selittämään säästämisasteen laskua. Kotita
louksilla täytyy myös olla mahdollisuus vel
kaantua, ja siinä suhteessa juuri rahamarkki
noiden liberalisointi muutti tilannetta. Tun
tuumyös hieman haetulta viitata ns. vero
uudistukseen, koska säästämisasteen alenemi
nen alkoi jo ennenkuin asiasta oli mitään edes 
puhuttu. 

3. Budjetti- ja veropolitiikka sekä 
kotimainen säästäminen 

Kuten edellä jo todettiin, vaihtotaseen vajet
ta voidaan pyrkiä supistamaan toimenpitein, 
jotka lisäävät kotimaista säästämistä ja/tai su
pistavat investointeja eli toisin sanoen tulisi 
pyrkiä vähentämään kansantalouden eri sek
torien velkaantumista. Seuraavassa tarkaste
len asiaa aluksi kotimaisen säästämisen kan-

3 Ks. Lehmussaari (1990) pohjoismaiden osalta sekä 
Muellbauer ja Murphy (1989) Englannin osalta. 
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nalta yleensä ja sen jälkeen kotitalouksien 
säästämisen kannalta. 

Finanssipolitiikan välinein kotimaiseen 
säästämiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
joko budjettipolitiikalla - eli pyrkimällä jul
kisten menojen ja verojen tasoa säätelemällä 
vaikuttamaan Oähinnä) julkiseen säästämiseen 
- ja/tai veropolitiikalla, johon voidaan lu
kea mm. kotitalouksien säästämisen yleiseen 
ja erityiseen verotuskohteluun, lainakorkojen 
vähennys oikeuteen sekä yritysverojärjestel
män muutoksiin liittyvät toimenpiteet. 

3.1 Budjettipolitiikka 

Budjettipolitiikan keinoista julkisten menojen 
supistaminen lisää julkista säästämistä. Täs
sä yhteydessä on paikallaan viitata jo Ricar
don aikanaan esittämään ja hylkäämään, 
mutta 1970-luvun puolivälissä uudelleen suo
situksi tulleeseen ns. velkaneutraliteettihypo
teesiin. Tämän mukaan yleisö »näkee julki
sen sektorin budjetin läpi» ja uskoo, ettei bud
jettialijäämillä eikä -ylijäämillä ole vaikutus
ta kokonaiskysyntään eikä kokonaissäästämi
seenkään. Alijäämät merkitsevät vain verojen 
lykkäämistä tulevaisuuteen ja lisäävät yksityis
tä säästämistä; julkinen säästäminen on täy
dellinen substituutti yksityiselle säästämiselle 
eikä sen vaihteluilla ole vaikutusta kotimai
seen säästämiseen. Vaikka velkaneutraliteet
tihypoteesia koskeva melko laaja empiirinen 
tutkimus ei, osittain aikasarja-aineistojen 
epäinformatiivisuudesta johtuen olekaan täy
sin yksiselitteistä, viittaa se mielestäni kuiten
kin siihen, ettei julkisen sektorin säästäminen 
kompensoidu vastaavansuuruisella yksityisen 
sektorin säästämisen muutoksella.4 Tästä 
seuraa, että toimenpiteet, jotka lisäävät jul
kista säästämistä - kuten julkisten menojen 
supistaminen - lisäävät myös kotimaista 
säästämistä. 

Entä verotuksen yleinen kiristäminen bud
jettipolitiikan keinona? Myös sillä on julkis
ta säästämistä lisäävä vaikutus. Toisaalta ve-

4 Mm. Koskela ja Viren (1988) sisältää melko tuoreen 
katsauksen velkaneutraliteettihypoteesin empiirisiin ar
viointeihin. 

ronkorotukset vähentävät yrityssektorin voit
toja ja kotitaloussektorin käytettävissä olevia 
tuloja ja näin vähentävät suoraan niiden sääs
tämistä.5 Tällöin verotuksen yleisen kiristä
misen vaikutukset kotimaiseen säästämiseen 
jäävät vähäisemmiksi kuin julkisten menojen 
supistamisen. Verotuksen yleinen kiristäminen 
on sitäpaitsi inflaation kontrolloinnin näkö
kulmasta huono asia; verojen korotukset siir
tyvät ainakin osittain palkkoihin ja sitä kaut
ta hintoihin.6 

3.2 Kotitalouksien säästäminen 

Miten kotitalouksien säästämisastetta voitai
siin elvyttää? Eräs mahdollisuus - johon 
meilläkin on keskustelussa viitattu - on pa
lata osittain takaisin säännösteltyjen markki
noiden kauteen. Luultavasti tällä olisi etukä
teissäästämisen lisääntymisen kautta kotita
louksien säästämisastetta nostava vaikutus. Ei 
ole helppoa nähdä, miten tällainen peräänty
minen rahamarkkinoiden liberalisoinnissa oli
si mahdollista toteuttaa nykyisessä integroi
tuvassa maailmassa. Mutta vaikka se olisi 
mahdollistakin, olisi se peräti huono väline 
kotitalouksien säästämisasteen nostamiseksi, 
sillä on ilmeistä, että pitkällä aikavälillä ra
hamarkkinoiden liberalisointi on hyvä asia. 
Velka- ja sijoitusvalikoimat monipuolistuvat, 
kotitalouksien kyky suunnitella kulutustaan 
pitkän aikavälin mahdollisuuksia vastaavak
si paranee ja rahoitus resurssien kohdentumi
nenkin tehostuu. Säännöstelykauteen palaa
minen olisi yksinkertaisesti liian kallis hinta 
maksettavaksi siitä, että kotitalouksien sääs
tämisaste saataisiin muutaman prosenttiyksi
kön ylöspäin. 

Entä veropolitiikan keinot? Seuraavassa 
tarkastellaan näistä säästämisen yleistä ja eri
tyistä verotuskohtelua sekä lainakorkojen vä
hennysoikeutta. 

5 Sekä julkinen että yrityssäästäminen näyttävät ole
van epätäydellisiä substituutteja kotitaloussektorin sääs
tämiselle, ks. esim. Koskela ja Viren (1989). 

6 Suomen teollisuuden osalta erityyppisten verojen 
vaikutusta palkanmuodostukseen on arvioitu teoksessa 
Honkapohja ja Koskela (1990), mikä myös sisältää osit
taisen katsauksen muuhun aihepiiriä sivuavaan viimeai
kaiseen kotimaiseen tutkimukseen. 



Säästämisen erityinen ja yleinen verotuskohtelu 

Maassamme on viime aikoina useilla tahoilla 
esitetty säästämisen verotuskohtelun muutok
sia vaihtotaseen vajeen kasvun hillitsemisek
si. Ehdotettuja erityisiä säästämisen verotus
ja muita edistämistoimenpiteitä ovat olleet 
mm. seuraavat: (i) veronhuojennusobligaatio
lainat (ks. TTT Katsaus 2/1989), (ii) omai
suustulovähennyksen korkotulojen enimmäis
vähennyksen lisääminen (ks. Liikanen 1989) 
ja (iii) pankkitalletuksille maksettavan vero
vapaan koron nosto yhdellä prosenttiyksiköllä 
(ks. Liikanen, ma.). 

Miten ehdotuksiin tulisi suhtautua? Mieles
täni säästämisen erityiskohtelun muutokset 
ovat pulmallisia ainakin kahdessa mielessä? 
Ensinnäkään, ei ole takeita siitä, että ne lisäi
sivät säästämistä; ne saattavat johtaa vain va
rojen siirtämiseen säästämismuodosta toiseen. 
Toiseksi verohelpotukset vähentävät julkista 
säästämistä pienentämällä valtion verotulo
kertymää. Mainittakoon, että mm. USA:ssa 
tällaista politiikkaa on 1980-luvulla yritetty 
harjoittaa, mutta vakuuttavaa näyttöä niiden 
menestyksellisyydestä ei ole (ks. Skinner ja 
Feenberg 1990). 

Entä säästämisen yleisen verotuskohtelun 
muutos, jota myös on vaadittu kotitalouksien 
säästämisen elvyttämiseksi (ks. esim. PTT 
Katsaus 3/1989)? Keventämällä säästämisen 
verotus kohtelua tasaisesti kaikissa säästämis
muodoissa vältytään ainakin siItä vaaralta 
että yleisö siirtää varoja verotuksen muutok: 
sen johdosta säästämismuodosta toiseen. 

Miten yleiseen säästämisen verotus kohtelun 
muutokseen tulisi suhtautua säästämisen edis
täjänä riippuu siitä, miten veronjälkeinen 
reaalinen tuotto vaikuttaa kotitalouksien sääs
tämiseen. Jo periaatteellinen tarkastelu viit
taa siihen, että yleinen säästämisen verotus
kohtelun muutos on epäluotettava väline py
rittäessä vaikuttamaan kotitalouksien säästä
miseen. Ensinnäkin, verotuskohtelun keven
tämisestä aiheutuva tuoton nousu tekee nykyi
sen kulutuksen kalliimmaksi - kulutuksen 
kustannus menetetyn tuoton avulla mitattu
na kasvaa - mikä on omiaan lisäämään sääs
tämistä. Toiseksi, tuoton nousu vähentää tu-
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levien työtulojen nykyarvoa ja kulutusta, jol
loin säästäminen lisääntyy. Lopuksi, tuoton 
noustessa tarve säästää tiettyyn tavoitteeseen 
pääsemiseksi vähenee. Näiden vastakkaisiin 
suuntiin vaikuttavien tekijöiden suhteellises
ta voimakkuudesta riippuu, vaikuttaako tuot
to säästämiseen positiivisesti, negatiivisesti vai 
ei lainkaan. 

Melko laaja empiirinen - sekä kansainvä
linen että kotimainen - tutkimus kotitalouk
sien säästämisen korkoherkkyydestä on tulok
siltaan melko hajanaista eikä viittaa mihin
kään selväpiirteiseen säästämisen ja veronjäl
keisen tuoton väliseen riippuvuuteen. Tulok
set ovat erittäin herkkiä aineiston ja muuttu
jien valinnalle sekä muillekin, varsin hanka
lasti ratkaistavissa oleville yksityiskohdille. On 
tosin todettava, että verotuksen käsittely em
piirisissätöissä on ollut melko karkeaa ja että 
asiasta ei ole kovin tuoreita tutkimuksia, jois
sa olisi otettu huomioon 1980-luvun loppu
vuosien havainnot (ks. esim. Boskin (1978), 
Friend ja Hasbrouck (1983), Hall (1988), 
Howrey ja Hymans (1978), Koskela ja Viren 
(1982 ja 1983), Summers (1981) sekä Skinner 
ja Feenberg (1990». 

Asian ongelmallisuus käy ilmi kuvioista 3 
ja 4, joissa esitetään kotitalouksien säästämi
saste ja reaalikorko eräistä OECD-maista 
ajanjaksolta 1970-1988. Kotitalouksien sääs
tämisaste on kansantalouden tilinpitokäsitteis
tön mukainen ja reaalikorko on laskettu val
tion (»pitkien») obligaatioiden nimellisen tuo
ton ja kuluttajan hintaindeksin muutosvauh
din erotuksena. 

Ajanjakso on poikkeuksellisen mielenkiin
toinen mm. sen vuoksi, että se kattaa sekä 
1970-luvun korkean inflaation ja (monien 
maiden tapauksessa) säännösteltyjen raha- ja 
pääomamarkkinoiden kauden että 1980-luvun 
alhaisemman inflaation ja raha- ja pääoma
markkinoiden liberalisoinnin jälkeisen kau
den. 

Kuvioiden perusteella voidaan todeta mm. 
seuraavaa: (i) kotitalouksien säästämisaste las
ki 1980-luvulla - Australiaa lukuunottamatta 
- kaikissa tarkastelun kohteena olevissa 
maissa, (ii) kotitalouksien säästämisaste ja 
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reaalikorko näyttävät liittyvän toisiinsa - ei 
positiivisesti, vaan - negatiivisesti! Tämä on 
herättänyt mm. USA:ssa ihmetystä; esim .. pre
sidentti Reaganin hallitus kaudella reaalikorot 
nousivat osittain kireän rahapolitiikan ja löy
sän finanssipolitiikan yhteisvaikutuksena, 
mutta kotitalouksien säästämisaste alkoikin 
monien yllätykseksi laskea. 

Kahden sarjan toisiinsa,vertaaminen ei tie
tenkään vielä kerro mitään niiden välisestä 
syy-seuraussuhteesta. Tämän arviointi edellyt
tää empiiristä tutkimusta, jossa kiinnitetään 
mm. huomiota muuttujien huolelliseen mää
rittelyyn osana laajempaa, muitakin säästä
misasteeseen vaikuttavia tekijöitä sisältävää 
tarkastelua. Tässä yhteydessä kiinnitän alus
tavasti huomiota vain muutamaan näkökoh
taan. Ensinnäkin ja viitaten siihen, mitä sa
noin edellä, on mahdollista ajatella, että mo
nissa maissa 1980-luvulla tapahtunut raha- ja 

Säästämisaste (vasen asteikko) 

pääomamarkkinoiden liberalisointi, jossa ko
rot vapautettiin säätelystä Ja luotonsäännös
telyn ja etukäteissäästämisen merkitys vähe
ni, selittää havaintoja. Mutta miten tällöin pi
täisi tulkita USA:n tilanne ja 1970-luvun ha
vainnot? Toiseksi voidaan ajatella, että voi
makas kulutuskysynnän kasvu on nostanut 
reaalikorkoja, jolloin säästäminen ja korot 
ovat liikkuneet vastakkaisiin suuntiin, vaik
ka säästäminen todellisuudessa riippui sikin 
positiivisesti korosta. Sekin mahdollisuus, että 
kuviot kertovat jotain säästämisasteen ja ko
ron negatiivisesta riippuvuudesta, on otetta
va vakavasti. 

Edellä jo viitattiin siihen, että reaalisen tuo
ton vaikutus säästämiseen riippuu vastakkai
siin suuntiin vaikuttavista tekijöistä ja on epä
selvä. Tässä yhteydessä on p~ikallaan kiinnit
tää huomiota myös säästämisen ikäjakauman 
mahdolliseen merkitykseen. Valitettavasti 

Reaalikorko (oikea asteikko) - - - - - - -
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Kuvio 3. Säästämisaste ja reaalikorko. 



Suomesta ei tästä asiasta ole saatavissa tuo
retta tietoa, mutta esim. USA:sta on tietoa 
vanhojen ikäluokkien osuudesta kotitalouk
sien kokonaissäästämisestä. Niinpä USA:ssa 
vuonna 1985 kaikista korkotuloista 53 pro
senttia ja pääomavoitoista kolmannes meni yli 
65-vuotiaille. Säästäjän iällä voi olla vaikutus
ta reaalisen tuoton ja säästämisen väliseen yh
teyteen seuraavista syistä. Ensinnäkin eläke
läisten kohdalla säästämisen tuoton nousus
ta aiheutuva säästämisen lisäysvaikutus saat
taa olla pieni, koska kulutusta ei kannata -
samalla tavoin kuin nuorten kohdalla - siir
tää eteenpäin. Toiseksi koron nousun tulevien 
työtulojen nykyarvoa vähentävä vaikutus on 
vanhoilla sukupolvilla pienempi kuin nuoril
la. Lopuksi, sikäli kuin vanhemmat ikäluokat 
säästävät enemmän kuin nuoremmat, säästä
misen tuoton negatiivinen tulovaikutus - tar
ve säästää tiettyyn tavoitteeseen pääsemisek-
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si - on vanhoilla suurempi kuin nuorilla. 
Edellä esitetty viittaa siihen, että vaikka sääs
tämisen ja reaalikoron välinen riippuvuus on 
a priori epäselvä, on mahdollista että.se vaih
taa merkkiä positiivisesta negatiiviseksi siir
ryttäessä nuorista ikäluokista vanhempiin. 
Tällöin, riippuvuus voi aggregaattiaineistos
sa olla negatiivinen, jos vanhatikäluokat do
minoivat säästämistä. Mainittakoon, että Ka
nadaa koskevalla paneeliaineistolla hiljattain 
tehty tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan 
säästämisen korkojousto riippuu iästä siten, 
että se on nuorilla kotitalouksilla positiivinen 
ja vanhoilla negatiivinen (ks. Beach, Boadway 
ja Bruce (1988». 

Kaiken kaikkiaan on mielestäni perusteltua 
vetää se johtopäätös, että säästämisen erityis
ten ja yleisten veronhuojennusten vaikutuk
sista kotitalouksien säästämiseen ei ole täflä 
hetkellä luotettavaa, yksiselitteistä tietoa. Sen 

SHHstHmisaste (vasen asteikko) ------------
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vuoksi tällaisia veropolitiikan keinoja on pi
dettävä huonoina välineinä pyrittäessä vaikut
tamaan kotitalouksien säästämisasteeseen. 

Lainakorkojen vähennysoikeus 

Mitä tulee lainakorkojen vähennys oikeuteen 
veropolitiikan keinona, niin jo periaatteelli
nen tarkastelu näyttäisi viittaavan siihen, että 
se on tehokas keino pyrittäessä vaikuttamaan 
kotitalouksien säästämisasteeseen. Verovä
hennysoikeuden supistamisesta aiheutuva ve
ronjälkeisen lainakoron nousu vähentää ny
kyistä kulutusta tekemällä sen kalliimmaksi. 
Koron nousu vähentää myös veronjälkeisiä tu
loja ja tulevien työtulojen nykyarvoa ja sitä 
kautta kulutusta. Näin kotitaloussektorin 
säästäminen lisääntyy velkaantumishalukkuu
den vähenemisen kautta. Samalla myös julki
nen säästäminen kasvaa, koska valtion vero
tulot kasvavat. 

Edellä esitettyä käsitystä tukee myös kvali
tatiivinen todistusaineisto. Maat, joissa laina
korkojen vähennysjärjestelmä on ollut suh
teellisen liberaali - esimerkkeinä Norja, 
Ruotsi ja Suomi - ovat tunnetusti olleet al
haisen kotitalouksien säästämisasteen maita. 
Ja päinvastoin maissa joissa lainakorkojen vä
hennysoikeus on ollut rajoitettu - esimerk
kinä Italia, Japani, Saksan liittotasavalta ja 
Ranska - kotitalouksien säästämisaste on ol
lut melko korkea. Keskustelu lainakorkojen 
vähennysoikeudesta verotuksessa herättää 
yleisemmän kysymyksen asumisen verotus
kohtelusta, johon palataan hieman tuonnem
pana. 

3.3 Säästämisen vaikutuksista 

Edellä on tarkasteltu joitakin budjetti- ja ve
ropolitiikan välineitä kotimaisen säästämisen 
elvyttämisen näkökulmasta. Tällaisen politii
kan haluttavuus riippuu luonnollisesti siitä, 
mihin ja miten kotimaisen säästämisen lisään
tyminen vaikuttaa. 

Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota ly
hyesti vain muutamaan näkö kohtaan, joita pi
täisi tutkia. Ensinnäkin vaihtotaseen vajeen 
kannalta on tärkeätä tietää, missä määrin ko-

timaisen säästämisen kasvu vaikuttaa inves
tointeja lisäävästi ja missä määrin pääoman
tuontia vähentävästi. Toiseksi, kotimaisen 
säästämisen kasvun vaikutusten kannalta ei 
liene yhdentekevää, missä sektorissa säästä
minen syntyy. Näin siitä syystä, että julkisen 
sektorin ja yrityssektorin säästäminen vaikut
taa osittain kotitaloussektorin säästämiseen?, 
ja siksi, että eri sektorien säästäminen saat
taa kanavoitua hyvin pitkälle oman sektorin 
investointeihin. Tällöin myös säästämisen ra
kenne - koska se vaikuttaa investointien ra
kenteeseen - on tärkeä politiikkakysymys. Si
käli kuin tällainen segmentoituminen vähenee 
rahamarkkinoiden kehittyessä, säästämisen 
kohdentumisessa sektorin merkitys vähenee ja 
investointien vertaus kohtelun merkitys lisään
tyy. 

4. Asumisen verotuskohtelusta ja sen 
kohtaannosta 

Luvussa 3 esitettiin näkökohtia sen puolesta, 
että lainakorkojen vähennysoikeuden karsimi
nen verotuksessa on tehokas keino lisätä ko
titalouksien säästämisastetta. Lainakorkojen 
vähennysoikeus liittyy kuitenkin yleisempään 
kysymykseen asumisen verotus kohtelusta ja 
sen kohtaannosta. Koska se sivuaa myös ns. 
verouudistuskeskustelua ja rahamarkkinoiden 
liberalisointia, on paikallaan tarkastella sitä 
lopuksi muultakin kannalta kuin säästämisen 
edistämisen näkökulmasta. 

4.1 Asumisen kokonaistuki 

Suomessa ja useissa OECD-maissa asumista 
on tuettu verotuksessa monin toisiaan täyden
tävin toimenpitein. Asumisen kokonaistuki 
voidaan jakaa asumistukeen, korkotukeen ja 
verotukeen. Taulukko 1 kuvaa näiden eri tu-

7 Ks. alaviite 5. Miten verotus vaikuttaa yrityssäästä
miseen ( = yritysten käytettävissä oleva tulo) liittyy siihen 
miten yritys- ja osinkoverotus vaikuttavat yritysten voit
toihin ja osingonjakoon. Meillä tätä kysymystä ei ole tie
tääkseni tutkittu, vaikka se on varsin tärkeä mm. 
yritysvero- ja osinkoverojärjestelmässä tapahtuneen re
formin vuoksi. Kansainvälisestä keskustelusta, ks. Poterba 
(1987). 
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Taulukko 1. Asumisen kokonaistuki vuosina 1987-1989, Mi/j. mk. 

1987 1988 1989* 

Asumistuet 1 285 1 461 1646 

- Yleinen asumistuki 539 680 840 
- Eläkkeensaajien asumistuki (KELA) 473 495 525 
- Opiskelijoiden asumislisä 273 286 281 

Korkotuet ja palkkiot 1 903 2336 2606 

- ASP-korkotuki 229 302 365 
- ASP-palkkio 42 54 61 
- Aravalainojen alikorko 1 548 1 890 2080 
- Maatilojen as. lainojen alikorko 84 90** 100** 

Verotuet 9470 10 900* 12800** 

- Etu asuntolainojen korkovähennyksistä 2570 3500* 3600** 
- Asuntotulon verovapaus 2500 2700* 3 500** 
- Asuntojen myyntivoiton verovapaus 4400 4700* 5700** 

Yhteensä 12658 14697 17052* 
Verotukien osuus, % 75 74 75 

* = ennakkotieto tai -laskelma 
** = arvio 
Lähde: Kotitalouksien säästämisen rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, Säästämistyöryhmän loppuraportti 1990: 
VM5, Helsinki, 1990. 

kimuotojen suhteellista suuruutta Suomessa 
ajanjaksolla 1987-1989. Siitä nähdään, että 
omistusasumiseen liittyvien verotukien osuus 
on ollut n. 3/4. Verotuet voidaan jakaa asun
non arvonnousuun liittyviin verovapaisiin 
pääomavoittoihin, asuntotulon verovapauteen 
(tai lievään verotukseen) sekä asuntolainojen 
korkomenojen vähennyskelpoisuuteen vero
tuksessa tuloista. Viimeksi mainittu merkitsee 
sitä, että tiettyyn lainakorkojen vähennysoi
keusrajaan saakka korkovähennys on luon
teeltaan regressiivinen eli että veronjäkeinen 
reaalinen lainakustannus riippuu negatiivisesti 
kotitalouden verotettavilla tuloilla mitatusta 
maksukykyisyydestä. Myös empiirinen evi
denssi tukee tätä käsitystä. Niinpä Suomessa 
v. 1984 suurituloisin 10 070 sai yli neljäsosan 
koko vähennysetuudesta ja pienituloisin 10 % 
vain runsaan prosentin (ks. Tahvanainen 
1988). 

4.2 Kohtaanto- ja hyvinvointivaikutuksista 

Miten edellä esitetynkaltaiseen järjestelmään 
pitäisi suhtautua riippuu mm. siitä, mihin 

asuntojen verotuskohtelulla pyritään. Ensin
näkin voi kysyä, onko asumisen tukeminen 
tarpeen voimavarojen kohdentumisen tehok
kuuden lisäämiseksi? Tällöin pitäisi esittää
ja myös jollain tavalla dokumentoida empii
risesti - että asumiseen liittyvien positiivis
ten ulkoisvaikutusten vuoksi kotitalouksien 
asuntoinvestoinnit jäävät yhteiskunnan kan
nalta liian alhaisiksi, koska yhteiskunnalliset 
hyödyt ylittävät yksityiset rajakustannukset. 
Ei ole kuitenkaan ilmeistä, mitä tällaiset mah
dolliset positiiviset ulkoisvaikutukset olisivat 
puhumattakaan niiden tosiasiallisesta merki
tyksestä. 8 Entä oikeudenmukaisuustavoit
teet? Edellä jo viitattiin siihen, että olemas
saoleva järjestelmä näyttää toimivan redistri
buution kannalta nurinkurisesti eli olevan reg
ressiivinen. Toisaalta voi kysyä: Jos halutaan 
redistribuutiota, niin miksei verojärjestelmä 
riitä? Eräs - joskaan ei ainoa - vastaus on 
lähteä siitä, että tiettyjen hyödykkeiden käyt
töön liittyvä tasa-arvoisuus on arvo sinänsä. 

8 Ks. Rosenin (1985) katsausartikkeli ja siinä viitattu 
kirjallisuus. 
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Riippumatta edeltävien argumenttien va
kuuttavuudesta on kysyttävä: Miten asumisen 
tukeminen tulisi toteuttaa, jos sitä jostain 
syystä halutaan ja kuka siitä hyötyy? Vaikka 
jatkossa tarkastellaan lainakorkojenvähen
nysoikeutta, niin periaatteessa samanlainen 
tarkastelu on sovellettavissa muihinkin asumi
sen tukimuotoihin. 

Mikä ryhmä hyötyy lainakorkojen vähen
nysoikeudesta ja yleensä asumisen subventoin
nista, riippuu sen kohtaannosta. Yksinkertai
sin - ja suuren yleisön suosima - teoria koh
taannosta on »kärpäspaperiteoria», joka 
yleensä pitää paikkansa vain sattumalta. Sen 
mukaan veron maksaa tai subventiosta hyö
tyy se, jolta vero tosiasiassa peritään tai jolle 
subventio tosiasiassa myönnetään. »Kärpäs
paperiteorian» mukaan asuntolainojen korko
vähennysoikeus hyödyttää täysimääräisesti 
asuntolainaa käyttäviä omistusasujia. los 
asuntolainojen korkovähennysoikeutta kasva
tetaan, niin se lisää omistusasuntojen kysyn
tää alentamalla veronjälkeistä reaalista laina
korkoa. Mitä vaikutuksia tällä on asuntojen 
hintaan, asuntokantaan ja asuntomarkkinoi
den eri osapuolten hyvinvointiin riippuu huo
mattavalta osin asuntojen tarjonnan hinta
joustosta. 

los asuntojentarjonnan hintajousto on ää
retön, niin kysynnän kasvu vain lisää asunto
kantaa vaikuttamatta asuntojen hintaan. Täl
löin asunnonomistajat saavat verovähennysoi
keuden koko hyödyn eli »kärpäspaperiteoria» 
pitää paikkansa. On kuitenkin helppo osoit
taa, että asunnonomistajien verovähennysoi
keudesta saama hyvinvoinnin lisäys on pie
nempi kuin valtion antama verotuki. Asunto
lainojen vero vähennys oikeus on tehoton; 
sama hyvinvoinnin lisäys saataisiin aikaan 
suorien tulonsiirtojen kautta halvemmalla (ks. 
esim~ Laidler 1969). 

Oletus asuntojen tarjonnan äärettömästä 
hintajoustosta ei kuitenkaan eri syistä johtuen 
tunnu kovin luontevalta. Mm. tonttimaan ra
joitettu saatavuus johtaa kasvaviin yksikkö
kustannuksiin vaikka tuotantoteknologia 
muuten ilman saatavuusrajoituksia mahdol
listaisi tuotannon vakioisin yksikkökustan-

Asuntokannan muutos, mrd .mk 85h. (vasen asteikko) -
Reaaliset rakennuskustannukset 85-100 (oikea asteikko) - - - -
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Kuvio 5. Asuntokannan muutos ja reaaliset raken
nuskustannukset. 

nuksin. Kuten kuviosta 5 käy ilmi, rakennus
kustannukset, ja asuntokannan muutos Ga 
asuntotuotanto) ovat positiivisesti korreloitu
neita. Tämä voidaan tulkita niin, että kysyn
nän heilahtelut vaikuttavat asuntojen hinto
jen kautta tuotannontekijöiden kysyntään, 
joiden tarjonta asuntosektorille ei ole täysin 
joustavaa. Mainittakoon, että Topel ja Rosen 
(1988) ovat USA:n aineistolla päätyneet sii
hen, että asuntojen tuotannon hintajousto pit
källä tähtäyksellä on n. 3. Alustavat empiiri
set analyysit Suomea koskevalla vuosiaineis
tolla viittaavat hieman alempaan, suuruus
luokkaa 2.5 olevaan hintajoustoon. Vaikka 
asuntojen tuotannon hintajousto ei olekaan 
sama kuin asuntojen tarjonnan, on silti luon
tevaa lähteä siitä, että tarjontakaan ei ole 
äärettömän joustavaa koska ainakin yksi sen 
komponentti on »joustamatonta». 

los asuntojen tarjonnan hintajousto on pie
nempi kuin ääretön, niin asuntolainojen kor
kovähennysoikeuden kasvattaminen nostaa 
kysyntää, asuntojen hintoja ja asunto kantaa. 
Asuntomarkkinoiden eri osapuolten kannal
ta vaikutuksia voidaan hahmotella seuraavas
ti. Ensinnäkin asuntojen hinnannousu pienen
tää asuntolainojen korkovähennysoikeudesta 
koituvaa hyötyä omistusasujille. Toiseksi 
vuokra-asuntojen tarjonta vähenee ja vuok
rat nousevat. Tällöin vuokralaiset joutuvat 
huonompaan asemaan. Kolmanneksi asunto
jen hintojen nousu mahdollistaa asuntotuo
tannon korkeammin hinnoin ja mikäli raken-



nuskustannukset eivät välittömästi nouse yhtä 
paljon ja alalle pääsy on rajoitettua mm. 
maanomistusolosuhteista johtuen, niin raken
nusyhtiöiden voitot kasvavat. Asuntolainojen 
korkovähennysoikeuksista voidaan siis tode
ta, että omistusasunnossa asujat menettävät 
osittain niiden hyödyn nousevien hintojen 
kautta ja että korkovähennysoikeus hyödyt
tää rakennusyhtiöitä ja on haitallinen vuok
ralaisille. Korkovähennysoikeuden vaikutuk
set leviävät siis omistusasujasektorin ulkopuo
lelle ja toimivat kohtaannon kauttakin redis
tributionaalisesti tavalla, jota ei ehkä ole alun
perin tarkoitettu.9 

4.3 Rahamarkkinoiden liberalisoinnista 

Edellä todettiin, että rahamarkkinoiden libe
ralisointiin on meillä Ga muuallakin) liittynyt 
etukäteissäästämisen vähenemistä. Yhdessä 
laina-aikojen pitenemisen kanssa se on aiheut
tanut kotitalouksien säästämisen alenemisen, 
mikä puolestaan on myötävaikuttanut vaih
totasealijäämän syntyyn sekä asuntojen ky
synnän ja hintojen nousuun. Vaikka on sel
vää, että rahamarkkinoiden liberalisoinnilla 
on pitkällä tähtäyksellä myönteisiä vaikutuk
sia -laina-aikojen pidentyminen, laina- ja si
joitusvalikoimien monipuolistuminen ja ra
hoitusresurssien tehokkaampi kohdentuminen 
- on myös yhtä selvää, että kaikki vaikutuk
set eivät ole olleet pelkästään myönteisiä. 

Hiljattain Åkerholm (1990) on kommentoi
nut säännöstelyn purkamista rahamarkkinoil
tamme ja mm. esittänyt, ettei sille ollut jär
keviä vaihtoehtoja ja että se on muutenkin ol
lut positiivinen helpottamalla rahamarkkinoi
den seurantaa ja parantamalla pankkien kil-

9 Käyty julkinen keskustelu, joka implisiittisesti pitää 
kiinni subventioiden »kärpäspaperiteoriasta», on tässä 
suhteessa ollut harhaanjohtavaa. On myös työlästä ym
märtää sitä varsin yleistä käsitystä, jonka mukaan asun
tomarkkinoiden ongelmat olisivat lähinnä kiinni rahoi
tuksesta tai sen hinnasta. Rahamarkkinoiden säännöste
lyn purkamiseen liittyvien seurausten erittelyn pitäisi aut
taa ymmärtämään, että ongelmat ovat pikemminkin se
kä verojärjestelmässä suosiessaan tulonjaon kannalta nu
rinkurisella tavalla asuntoinvestointeja että asuntotuotan
non puutteellisessa kilpailussa mm. maanomistusolo
suhteista johtuen. 
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pailua. Hänen rahamarkkinoiden vapautta
mista puolustelemaan pyrkivä kirjoituksensa 
on kuitenkin sikäli yksipuolinen, että siinä ti
lannetta katsotaan lähinnä yrityssektorin ti
lanteesta käsin. Kuten edellä on esitetty, sään
nöstelyn haitalliset seuraukset ovat lähinnä 
tuntuneet ainakin osassa kotitaloussektoria. 
Etenkin luottomarkkinoiden uusien asiakkai
den tilanne on »vaikeutunut». Ei ole myös
kään aivan ilmeistä, onko ja missä määrin li
beralisointi lisännyt pankkikilpailua. Eräät 
viimeaikaiset havainnot markkina- ja laina
korkojen kehityksestä eivät ainakaan tällais
ta käsitystä tue. Rahamarkkinoiden liberali
soinnin vaikutukset pankkien tosiasialliseen 
käyttäytymiseen ja sitä kautta erityyppisten 
kotitalouksien ja yritysten »hyvinvointiin» on 
tärkeä, mutta meillä toistaiseksi lähes huo
miotta jäänyt asia. 

Rahamarkkinoiden liberalisointi käy lähes 
kOlIluesimerkkinä siitä ekonomistien hyvin 
tuntemasta periaatteesta, että jos useilla mark
kinoilla esiintyy tehottomuutta, niin säännös
telyn purkaminen yksiltä markkinoilta puut
tumatta samanaikaisesti muiden markkinoi
den epäkohtiin, ei välttämättä johda kansan
talouden kannalta parempaan tulokseen. Va
paasti toimivien markkinoiden syntyminen yh
delle lohkolle voi näet kärjistää epäkohtia 
muilla markkinoilla. Tässä yhteydessä voi vii
tata sekä verojärjestelmään että asuntomark
kinoiden tarjontapuoleen. 

Meidän verojärjestelmämmehän ei perustu 
minkään johdonmukaisen verotusperiaatteen 
noudattamiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
asuntojen epäsymmetrinen verotus kohtelu , 
jossa mm. pääomavoittojen verovapaudesta 
huolimatta nimelliset lainakorot ovat olleet ve
rovähennysoikeuden alaisia. Tällainen luon
nollisesti kasvattaa asuntojen ja luoton kysyn
tää. Rahamarkkinoiden säännöstelyn purka
minen on epäilemättä lisännyt tämän epäkoh
dan aiheuttamia kustannuksia kansantalou
den kannalta. Tähän liittyy myös se, että kil
pailu asuntotuotanto sektorilla on maanomis
tus- ja kaavoitusolosuhteista johtuen ollut lä
hes olematonta, jolloin tarjonta ei juurikaan 
ole päässyt vaikuttamaan hintoja alentavasti. 
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