
riytymistä yhden sukupolven yli perinnönsaajien 
lapsille keventämällä tässä tapauksessa perintöve
rotusta (ks. s. 110, 117). Tässä yhteydessä viitataan 
väljästi sekä tällaisen toimenpiteen säästämistä el
vyttävään vaikutukseen että sen käyttöön asumis
tukijärjestelmän osana. Sekä asumistuki että sääs-
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tämisen elvyttäminen ovat ehkä sittenkin kysymyk
siä, joita pitää tarkastella osana laajempaa koko
naisuutta, jossa arvioidaan vaihtoehtoisten politii
kan välineiden sopivuutta asetettavien tavoitteiden 
kannalta. 

Erkki Koskela 

Miten vakuutusrahastot on sijoitettu? 

Tarmo Valkonen:Vakuutusyhtiöiden sijoitustoi
minta Suomessa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, 
Sarja C 56, Helsinki 1990, 138 s. 

Pääomamarkkinoita koskeva kotimainen tutkimus 
on viime aikoihin saakka painottunut miltei yksin
omaan pankkiluotto- ja osakemarkkinoiden tarkas
teluun. Huolimatta siitä, että vakuutusyhtiöiden 
kautta kulkevat rahavirrat muodostavat merkittä
vän osan kotimaisen rahoituksen välityksestä, on 
niiden sijoitustoiminnan analysointi jäänyt verrat
tain vähäiseksi ehkä osin aineistollisista syistä joh
tuen. Tarmo Valkosen. tutkimus täyttää siis aihe
piirinsä puolesta merkittävän aukon ja etenee seu
raavasti: Johdannon jälkeen esitellään suomalais
ten vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan yleispiir
teitä ja institutionaalisia puitteita ja rajoituksia 
luvussa 2. Tämän jälkeen luvussa 3 esitetään tut
kimuksen· teoreettiseksi viitekehykseksi yksinkertai
nen kolmen sijoituskohteen portfoliomalli ja ana
lysoidaan sen kvalitatiivisia ominaisuuksia erilai
sissa tilanteissa mitä tulee epävarmuuden luontee
seen ja markkinoiden toimintaan. Varsinainen em
piirinen tutkimus vakuutusyhtiöiden sijoituskäyt
täytymisestä Suomessa raportoidaan luvussa 4 
käyttämällä hyväksi suomalaisia vakuutusyhtiö itä 
koskevia - tätä tutkimusta varten kerättyjä - yh
tiökohtaisia tietoja sijoitusten käyvistä arvoista 
vuosina 1974-1985. Koska käytettävissä olevan ai
neiston 11 vuosihavaintoa eivät oikein sellaisenaan 
riitä regressioanalyysin pohjaksi ja koska toisaal
ta myös yhtiökohtaisesti havaintoja on liian vähän 
poikkileikkausaineiston analysointiin (6 henki-ja 
eläkevakuutusyhtiötä ja 6 vahinkovakuutusyhtiö
tä), jää vaihtoehdoksi aineiston tutkiminen 'yhdis
tämällä' aikasarja- ja poikkileikkaustiedot. 

Tutkimuksen huolellisessa kuvailevassa osassa 

esitellään mm~ vakuutusyhtiöiden sijoitustoimin
taan liittyviä institutionaalisia rajoituksia, sijoitus
kannan jakautumista erityyppisiin sijoituskohtei
siin sekä siinä tapahtuneita muutoksia ja sijoitus
ten toteutuneita tuottoja. Myös vakuutpsyhtiöJden 
tilastointiin liittyviin ongelmiin kiinnitetään huo
miota. Varsinaiset empiiriset analyysit tehdään erik
seen henki- ja eläkevakuutusyhtiöille ja vahinko
vakuutusyhtiöille siten, että selitettävänä muuttu
jana käytetään vakuutusyhtiöiden eri sijoituskoh
teiden - lainojen, asuntojen, muiden kiinteistö
jen ja osakkeiden - käypäarvoisia portfolio
osuuksia. Portfolio-osuuksia selitetään hitaalla so
peutumisella, sijoituskohteiden tuotoilla ja raha':' 
markkinoiden 'kireyttä' kuvaavalla muuttujalla. 
Kirjoittaja tekee myös kokeiluja mm. reaalista tuot
toriskiä kuvaavilla muuttujilla. 

Tutkimustulosten mukaan vakuutusyhtiöiden 
portfolion koostumus on muuttunut varsin, hitaasti 
tarkasteluajanjaksolla. Edelleen sijoituskohteiden 
omat tuotot näyttävät vaikuttavan portfolio-osuu
teen positiivisesti ja kullakin sijoituskohteella on 
yleensä jokin substituutti, jonka-tuotto vaikuttaa 
sijoituskohteen kysyntään vähentävästi. Tiettyä 
mielenkiintoa on myös työssä dokumentoidulla ha
vainnolla, jonka mukaan liikepankkien keskus
pankkivelan rajakustannuksella mitatulla raha
markkinoiden 'kireydellä' on :viiveellinep vaikutus 
lainojen portfolio-osuuteeh. Ts. rahamarkkinoiden 
'kireys' osittain purkautuu vakuutusmarkkinoitten 
kautta. Tulosten mukaan myös vahinkovakuutus
yhtiöiden käyttäytyminen on - kuten odottaa saat
taisikin - jossain määrin erilaista kuin henki- ja 
eläkevakuutusyhtiöiden; Ottaen huomioon. mm. 
portfolio-osuuksien hitaan muutoksen hallitsevuu
den, muuttujien karkeuden ja aineiston vähäisyy
den tuloksiin on suhtauduttava kohtuuHisella va.,. 
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rovaisuudella. Tässä suhteessa kirjoittajalla on ja
latmaassa. 

Yhteenvetona· voi todeta, että Valkosen tutkim"us 
on monipuolinen ja huolellisesti tehty työ vakuu
tusmarkkinoiden toiminnasta Suomessa. Se on si
täpaitsi tietääkseni ensimmäinen tutkimus, jossa 
pyritään arvioimaan vakuutusyhtiöiden käyttäyty
mistä kvantitatiivisesti portfolioteorian muodosta
maa taustaa vasten. Ehkä pienenä kritiikkinä voi 
todeta, ettei työssä kovin hyvin perustella sitä, miksi 

nimenomaan portfolioteoria on sopiva tapa jäsen
tää vakuutusyhtiöiden sijoituskohteiden kysyntä
päätöksiä. Kuten Valkonen itsekin toteaa, vakuu
tusyhtiöiden likviditeetti on - etenkin vahinkova
kuutusyhtiöillä - potentiaalisesti tärkeä tekijä. 
Likviditeettiä korostava (varastoteoreettinen) lähes
tymistapa voisi johtaa ainakin osittain erilaiseen ta
paan hahmottaa vakuutusyhtiöiden sijoituskäyttäy
tymistä. 

Erkki Koskela 

Sosiaal itu rvamaksujen kohtaantovai kutu ksi a 

Seppo -Honkapohja ja Erkki Koskela: Tutkimus 
työnantajan sosiaaliturvamaksu'-uudistusehdotus
ten kohtaantovaikutuksista Suomen teollisuudes
sa, Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:68, Helsin
ki, 1990. pl 94 s. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksulla rahoitetaan 
työnantajien osuutta yleisestä sosiaaliturvasta. Kan
saneläke-, sairausvakuutus- ja lapsilisämaksut on 
teknisesti yhdistetty sosiaaliturvamaksuksi, joka pe
ritään ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Mak
superusteen uudistus on yksi pisimpään vireillä ol
leista uudistushankkeista. Useat työryhmät ja toi
mikunnat ovat käsitelleet palkkasidonnaisuuden vä
hentämistä parin viime vuosikymmenen aikana. 
Niiden ehdotukset eivät ole kuitenkaan johtaneet 
toimenpiteisiin muilta osin kuin että kansaneläke
maksussa otettiin vuonna 1973 käyttöön poistojen 
osuuden perusteella määräytyvä maksuluokkapor
rastus ja vuonna 1982 yksityisen ja julkisen työnan
tajan sosiaaliturvamaksut eriytettiin toisistaan. 
Käytännössä työnantajien maksurasitusta on ke
vennetty maksualennuksin. Tänä vuonna yksityi
sen työnantajan sosiaaliturvamaksu on maksuluo
kasta riippuen 4.85-6.5 prosenttia palkoista, kun 
se korkeimmillaan vuonna 1976 oli liki 4 prosent
tiyksikköä korkeampi. 

~ Maksujärjestelmän uudistaminen on yksi nykyi
seen hallitusohjelmaan kirjatuista·tavoitteista. Tär
keimpinä vaihtoehtoina keskustelussa ovat olleet 
esillä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esi
tys sosiaaliturvamaksun osittaisesta korvaamises
ta liikevaihtoverolla sekä Kansaneläkelaitoksen työ-

ryhmän esitys tämän maksun korvaamisesta Kela
maksulla. Viimeksi mainitun määräytymisperustee
na olisi likimäärin yrityksen jalostusarvo. Näiden 
uudistusvaihtoehtojen kansantaloudellisia vaiku
tuksia on tähän mennessä selvitetty käyttämällä hy
väksi kokonaistaloudellisia malleja sekä kokeilu
luonteista yleisen tasapainon veromallia. 

Honkapohjan ja Koskelan tutkimuksessa pyri
tään tarkentamaan tuloksia uudistusesitysten koh
taantovaikutuksista Suomen teollisuudessa. Tutki
muksessa konstruoidaan ja estimoidaan ekonomet
riset mallit palkkojen, työllisyyden ja investointien 
määräytymiselle ja simuloidaan Kela-maksun ja lii
kevaihtoveron korotuksen vaikutuksia tilanteessa, 
jossa po. vaihtoehtojen maksukertymä on rajoitettu 
yhtä 'suureksi kuin poistettavaksi oletetun sotu
maksun kertymä. Kuten verotuksessa yleensä, koh
taantovaikutusten tutkimisen mielekkyys perustuu 
siihen, että kantotavasta riippumatta maksurasituk
sen tosiasiallinen kohtaanto riippuu talousyksiköi
den käyttäytymisestä. Työllisyyttä ja investointe
ja koskevien johtopäätösten kannalta muodostuu 
erityisen keskeiseksi kysymys siitä, missä määrin 
sosiaaliturvamaksut siirtyvät taaksepäin eli näky
vät aIempina palkkoina ja missä määrin ne taas li
säävät yritysten työvoimakustannuksia. 

Uudistustarvetta on perusteltu sillä, että palkka
perustein en maksu johtaa rahoitusvelvoitteen epä
tasapuoliseen jakautumiseen yritysten kesken. Toi
saalta työnantajataholla on suhtauduttu ylipäätään 
nihkeästi siihen, että yleistä sosiaaliturvaa - ero
tuksena työeläkejärjestelmästä - rahoitetaan työn
antajamaksuilla. Ensinnä mainittu huoli taas sii-




