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Viimeiset 4-5 vuotta ovat olleet Suomen talou
den elpymisen kannalta tärkeää aikaa. Kansan
tuote on kasvanut keskimäärin lähes 5 prosent
tia vuodessa, kansantalouden tasapaino on ko
hentunut ja kasvun pohja on tästä kaikesta joh
tuen nyt verraten pitävä. Myös työttömyysluvut 
ovat olleet alenemaan päin, vaikka työttömyy
temme onkin edelleen korkea. Hallituksen aika
naan tavoitteeksi asettamaa työttömyyden puo
littumistavoitetta ei tulla näillä näkymin aivan 
saavuttamaan, minkä vuoksi työttömyyden 
alentaminen säilyy keskeisenä talouspolitiikan 
tavoitteena myös jatkossa. 

Todettakoon, että 1990-1uvun alkuvuosina 
Suomesta hävisi 475 000 työpaikkaa. Alhaisim
malta tasoltaan, vuoden 1994 huhtikuusta, tä
män vuoden lokakuuhun on luotu uudelleen 
205000 työpaikkaa; tämän hallituksen aikana 
palkansaajien työpaikkojen määrä on lisäänty
nyt 160000. Vaikka työttömyysasteemme on 
edelleen kansainvälisesti verraten korkea, työl
lisyysaste - työllisten osuus työikäisestä väes
töstä - on jo viitisen prosenttiyksikköä EU:n 
keskitason yläpuolella. 

1 Esitelmä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 
23.11.1998. 
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Elokuussa, valtion ensi vuoden talousarviota 
laadittaessa, Suomen talouskehityksen arvioi
tiin jatkuvan ensi vuonna vielä verraten hyvä
nä, koska käynnissä on hyvä kasvukierre, jossa 
matalalta tasolta käynnistynyt kotimaisen ky
synnän kasvu korvaa viennin kasvun hidastu
mista ilman, että taloutta uhkaisi yleinen yli
kuumeneminen - uhka, josta useatkin ennuste
laitokset tuolloin varoittivat. Mahdollisia ulkoi
sia uhkia vastaan asettuu talouden hyvä perus
ta: vientiteollisuuden hyvä kilpailukyky ja kan
nattavuus sekä tieto-taidon varaan rakentunut ja 
nopeasti monipuolistunut tuotantorakenne; yri
tysten ja kotitalouksien matalaksi painunut vel
kaantuminen sekä investointien ja kulutuksen 
kasvun perustuminen suurelta osin omarahoi
tukseen. 

Rahoitusmarkkinoita vakautti tieto euro
alueen synnystä; lisäksi tuontihintojen laskun 
kautta tulevan ulkomaankaupan vaihtosuhteen 
paranemisen laskettiin lisäävän kansantalouden 
käytettävissä olevia reaalituloja runsaan V2 pro
senttiyksikön bkt-osuuden verran. 

Vaikka kansainvälinen rahoitusmyllerrys ja 
Venäjän talouden ongelmat lisäsivätkin alku
syksystä yleistä epävarmuutta niin meillä kuin 
muuallakin, niin nyt pahimman pölyn jo laskeu-
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Kuvio 1. Palkansaajien ostovoima v. 1999 
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duttua voidaan todeta budjetin pohjan edelleen 
pitävän. Kokonaistuotannon kasvudynamiikka 
on syksyn aikana edennyt ennustetun mukaises
ti: viennin kasvun vaimentuessa teollisuustuotan
non useita vuosia jatkunut ripeä kasvu hidastuu, 
mutta kotimaankauppa on vilkastumassa ja ra
kentaminen jatkuu vahvana. Tuontihintojen las
ku on ollut jopa ennustettua nopeampaa ja inflaa
tio sekä korkotaso ovat jäämässä ensi vuonna 
V2 prosenttiyksikköä aiempaa ennustetta mata
lammaksi. Todettakoon, että ulkomaankaupan 
vaihto suhteen paranemisen kautta saatava lisätu
lo vastaa uusimpien arvioiden mukaan tänä ja 
ensi vuonna yhteensä jo lähes prosenttia bktsta, 
eli noin 6 miljardia markkaa. 

Ensi vuotta koskevassa tarkistetussa ennus
teessa on viennin kasvu arvioitu kovin varovai
sesti 3,7 prosentiksi. Tämä on prosenttiyksikön 

1 2 3 4 

hitaampaa kuin OECD:n tuoreessa katsauksessa 
Suomelle laskettu markkinoiden kasvu. Kotita
louksien osalta ostovoiman 3 V2 prosentin kasvu
arvio ei sekään ole optimistinen. Palkansaajien 
osalta tuloja lisää verotuksen keveneminen 1 V2 
prosenttiyksikön verran. Työttömyyden aletessa 
työttömyyskorvaukset toisaalta vähenevät ja 1 V2 
prosentin inflaatiokin vähentää ostovoimaa. Kui
tenkin alhaisillakin palkankorotuksilla reaalian
siot nousevat ja työllisyys lisääntyy 2 prosentin 
verran. Syksyn aikana nopeutunut luottojen kas
vu, kotitalouksien edelleen vankka luottamus 
omaan talouteensa ja mm. vahvana käyvä auto
ja teknologiatuotteiden kauppa antavat lisäperus
teita sille, että kuluttajat kuluttavat ensi vuonna
kin hieman tulojen kasvua enemmän. Verotulo
pohjat kehittyvät siten suunnilleen aiempien en
nusteiden mukaisesti. 
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Kuvio 2. Verot tyävoimakustannuksista 
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Vaikka kokonaistuotannon kasvuarviota on
kin hieman alennettu niin tämän kuin ensi vuo
denkin osalta, ei ensi vuoden budjettilukuja ole 
tarvetta juurikaan muuttaa. Valtio ei tarvitse 
ensi vuonna uutta lainaa. Osin tähän vaikuttaa 
myös se, että kuluvan vuoden osalta niin valtion 
tulot kuin rahoitusasemakin muodostuvat syys
kuisia budjettiarvioita paremmiksi. Ensi vuoden 
osalta valtion velan bkt-osuus on uusimpien ar
vioiden mukaan lähes sama kuin budjettiesityk
sessä arvioitiin ja rahoitusalijäämäkin kasvaa 
ainoastaan prosentin kymmenyksen. 

Suomessa on nähty erittäin paljon vaivaa sen 
talouspolitiikan läpiviemisessä, jonka tavoittee
na on kestävä kasvu ja pitävä kansantalouden 
kasvupohja. Vuosien 1995-1998 ripeä kasvu
jakso on osoittanut, että tästä kaikesta on ollut 
myös konkreettista hyötyä. Tasapainossa oleva 
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kansantalous pystyy vastaamaan myös kansain
välisiin häiriöihin paljon paremmin kuin talous, 
jonka vakaus on kadoksissa. 

Vaikka istuva hallitus ei ole halunnut lähteä 
arvailemaan seuraajansa politiikkaa, näyttää 
aika todennäköiseltä, että tähänastista talouspo
litiikan peruslinjaa seurataan myös jatkossa, sil
lä vakauden uusi hukkaaminen olisi lähivuosi
na erittäin lyhytnäköistä talouspolitiikkaa. 

Myös tehokkaan rakennepolitiikan jatkami
nen tulee olemaan eräs lähivuosien talouspoli
tiikan kulmakiviä. Toimiva talouden rakenne on 
kasvun kannalta välttämätön ja sen vuoksi sii
hen on kiinnitetty myös hallitusohjelmassa run
saasti huomiota. Käsittelen seuraavassa erityi
sesti kahta rakennepolitiikan tärkeää osa-aluet
ta: verotusta ja rahoitusmarkkinoiden kehittä
mistä. 
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Kuvio 3. Valtiontalouden velka 
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Verotuksen kehittäminen vaatii 
pitkäjänteisyyttä 

Verotuksen alueella itse perustavoite on hyvin 
selvä. Kutenjo hallitusohjelmaankln on kirjat
tu, meidän· on kevennettävä ennen· muuta· työ
hön kohdistuvaa verotusta. Kor~ea työhön koh
distuva verotus ale~taa työnteon kannustavuut
ta ja pitää palkkapaineet suurempina kuin muu
ten saattaisi olla. Keskeinen ongelma on myös 
laaja harmaa talous, jolla on kiistatta yhteyksiä 
ansiotulojen verotuksen tasoon. 

Tänä vuonna koko kansantalouden tasolla 
työtekijöiden käyttöön jää verojen jälkeen puo
let työnantajain työvoimakustannuksista, ensi 
vuonna jo yli puolet. Tätä kehitys suuntaa tulee 
jatkaa. Kysymys on vain siitä, millä aikataulul
la meillä on todellisia edellytyksiä alentaa ve
rotusta. 

Mihinkään kovin yhtäkkiseen työhön kohdis
tuvan verotuksen alentamiseen ei näytä kahdes
takaan syystä olevan edellytyksiä. 

Ensinnäkin pysyvää, rakenteellista valtion 
budjettivajetta ei voida pitää kasvun kestävyy
den kannalta hyväksyttävänä, vaan valtionta
louden tulisi olla mieluummin pysyvästi lähellä 
tasapainoa. Toiseksi muuhun kuin ansiotulojen 
verotukseen kohdistuu jatkossa sellaisia vero
kilpailusta johtuvia alentamispaineita, jotka vie
vät osan työhön kohdistuvan verotuksen liikku
mavarasta. 

Paljon tietysti riippuu myös siitä, minkälai
seen talouskasvuun me lähivuosina yllämme. 
Itse asiassa tämä onkin eräs avaintekijöitä etsit
täessä ansiotuloja koskevien verojen keventä
miselle uutta liikkumavaraa. Esimerkiksi noin 
3-3 1/2 prosentin kasvu vuosina 2000-2002 
näyttäisi antavan meille jossain määrin tällaista 
liikkumavaraa, kun taas hidas, esimerkiksi vain 
11/2-2 prosenttiin yltävä kasvu jättäisi sen lähes 
olemattomaksi. 
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Tässä yhteydessä ei tietenkään. sovi unohtaa, 
että tämä hallitus on jo keventänyt työhön koh
distuvia veroja vaalikauden aikana (inflaatiotar
kistus pois lukien) noin 13 miljardilla markalla. 
Verotulojen menetystä on kompensoitu yhteisö
verokannan nostolla ja energiaverotusta korot
tamalla, ja tietenkin kaiken taustalla on ollut 
myös kurinalainen menopolitiikka. 

Hallituskauden aikana paljon puhuttanut kan
nustinloukkujen purkaminen näyttää sekin on
nistuneen odotettua paremmin. Sosiaalietuuk
sissa toteutettujen muutosten ja pienituloisten 
verotuksen kevenemisen yhteisvaikutuksesta 
ns. työhönhakeutumiskynnys on yksinäisellä 
henkilöllä madaltunut 4200 markasta peräti 
2 800 markkaan. Muutosta voidaan pitää mer
kittävänä ja se on varmasti osaltaan nopeutta
nut työllisyystilanteen asteittaista paranemista 
maassa. Yleisemminkin ns. kannustinloukkuon
gelmat ovat lieventyneet vuosikymmenen jälki
puoliskolla huomattavasti. 

Myös harmaan talouden vastaisia toimenpi
teitä on äärimmäisen tärkeätä entisestään tehos
taa. Se on nähtävä yhteisenä haasteena, eikä asi
ana' jota veronsa säntillisestikin maksavat kan
salaiset seuraavat ikään kuin puolihuvittuneina. 
Kysymys ei ole vain siitä, että jotkut kansalai
set tai yritykset jättävät veronsa maksamatta. 
Vähintään yhtä ongelmallista on se, että verois
taan huolehtivat kansalaiset saavat nämä verot 
jo muutenkin korkean verotaakkansa päälle. 
Yritysten kannalta merkittävä ongelma on kil
pailun vääristyminen tilanteessa, jossa meidän 
tulisi pikemminkin vapauttaa kilpailua entises
tään. 

Kysymys on isosta asiasta ja sen vuoksi hal
litus on päättänyt jatkaa ja tehostaa harmaan ta
louden vastaista kamppailua. Tämä vaatii jon
kin verran voimavaroja, mutta lienee joka ta
pauksessa eräs kannattavimpia investointihank -
keita kansantaloudessamme tällä hetkellä. Kä-
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Kuvio 4. Valtiontalouden rahoitusjäämä 
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sien nostaminen tässä taistelussa olisi todella 
kohtalokasta. 

Myös rahoitusmarkkinoiden 
kehittäminen vaatii huomiota 

Mitä rahoitusmarkkinoihin tulee, siellä varsin
kin kansainvälinen kehitys on ollut kuluvana 
vuonna hyvin poikkeuksellista. Epävarmuus on 
lisääntynyt ja sen seurauksena osakekurssit ovat 
vaihdelleet myös Suomessa rajummin kuin ai
koihin. 

Häiriön syynä eivät ole tällä kertaa olleet niin
kään reaalitalouden ongelmat, vaan kansainvälis
ten pääomavirtojen voimakkaat liikkeet. Viimek
si mainitut taas näyttävät johtuneen paljolti sijoit
tajien muuttuneista odotuksista. 

Suomessa osakkeiden ulkomaisen omistuk
sen voimakas kasvu edesauttoi osakemarkkinoi -
den poikkeuksellista nousua ja pörssin vaihto 
ylitti edellisen vuoden kokonaisvaihdon määrän 
jo syyskuussa. Viimeaikaisesta laskusta huoli
matta Helsingin pörssin HEX-indeksi on edel
leen noin 35 % korkeammalla kuin viime vuo
den lopussa - tosin pitkälti Nokian ansiosta. 

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ongel
mat osoittavat erinomaisesti rahoitusmarkkinoi
den muuttuneen luonteen. Häiriöt voivat ny
kyään tarttua hyvinkin nopeasti ja levitä maasta 
toiseen. Kansainvälisten sijoittajien epävarmuu
den lisääntyminen voi johtaa huomattavaan 
pääomien uudelleenallokoitumiseen kansainvä
lisillä pääomamarkkinoilla. Suursijoittajille ai
heutuneet tappiot Venäjältä ja Aasiasta ovat vä
hentäneet ulkomaisten sijoittajien mielenkiintoa 
myös Latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan 
kehittyviin markkinoihin. Samalla sijoituksia 
on virrannut turvallisemmiksi pidettyihin koh
teisiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Suomen kyky ottaa vastaan kansainvälisiltä 
rahoitusmarkkinoilta tulevia häiriöitä on suh-
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teellisen hyvä. Suomalaisten yritysten omava
raisuusaste on parantunut, kotitalouksien vel
kaantumisaste on alhainen ja pankit ovat olleet 
ulkomaisessa riskinotossaan maltillisia. Euroon 
siirtymisen kannalta myönteistä on se, että 
myös muut eurooppalaiset pankkijärjestelmät 
ovat säilyttäneet vakautensa kansainvälisen 
kriisin pitkittymisestä huolimatta. 

Suomen pankkijärjestelmä on paitsi tervehty
nyt, myös käynyt läpi huomattavan rakenne
muutoksen. 

Rakennemuutoksen voidaan ennustaa jatku
van lähivuosina ja ulkomaalaisten pankkien 
merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan jat
kossa edelleen. Tämä kehitys on mielestäni kil
pailuolosuhteiden kannalta myönteistä. 

Eduskunta antoi helmikuussa 1993 niin sano
tun pankkitukilausuman, jonka mukaan vaitio 
takaa pankkien kyvyn hoitaa sitoumuksensa 
kaikissa olosuhteissa. Sittemmin pankkisektorin 
tuloskunto on selvästi kohentunut ja pankkien 
taloudellinen tilanne vakiintunut niIn, että lau
suman purkaminen voidaan toteuttaa kuluvan 
syksyn aikana. Euro-oloissa pankkitukilausu
man pitäminen voimassa ei enää ole perustel
tua. Kun lausuma on purettu, talletussuojan 
enimmäismäärä asettuu tämän vuoden alusta 
voimaan tulleen lain mukaisesti 150000 mark
kaan. Taso on silloin sama kuin muissakin ED
maissa keskimäärin. 

Rahoitusmarkkinat monipuolistuvat, 
mutta kehittäminen on silti kesken 

Pankkikriisin jälkeen alkanut Suomen rahoitus
markkinoiden monipuolistuminen on hyvää 
vauhtia käynnissä. Rahastosijoittaminen on 
yleistynyt sekä suoraan että vähitellen myös va
paaehtoisten eläkevakuutustuotteiden kautta. 
Lisäksi rahasto-osuuksien omistuspohja on laa
jentunut selvästi myös kotitalouksiin. Rahasto-



osuuksien omistajien määrän kaksinkertaistu
minen kuluvan vuoden aikana yli 190000 omis
taj aan ja rahastoihin sijoitettujen varojen arvon 
kasvu ovat myönteisiä kehityspiirteitä. Silti täy
tyy muistaa, että rahastosijoittaminen on Suo
messa kansainvälisen vertailun valossa edelleen 
vähäistä, ja pankkitalletusten määrä on pysynyt 
korkeana. Kun kotitalouksilla on pankkitalle
tuksissa noin 220 miljardia markkaa, niin sijoi
tusrahastoissa kotitalouksilla on vain noin 10 
miljardia markkaa. Ero on huimaava ja kasvun 
varaa on siten edelleen runsaasti. 

Toinen keskeinen ja todennäköisesti pysyvä 
kehitystrendi näyttää olevan ulkomaalaisten si
joittajien lisääntynyt mielenkiinto suomalaisia 
arvopapereita kohtaan. Ulkomaisten sijoittajien 
omistusosuuden nopea kasvu yli puoleen Hel
singin Pörssin markkina-arvosta on nähtävä 
myönteisenä tekijänä, joka lisää osakemarkki
noiden likviditeettiä ja toimivuutta. Myös val
tion euromääräisten joukkolainojen hyvä ky
syntä on eräs osoitus ulkomaisten sijoittajien 
kasvavasta mielenkiinnosta. 

Arvopaperimarkkinat eivät kuitenkaan ole 
Suomessa vielä kaikilta osin toimivat. Näin voi
daan sanoa huolimatta siitä, että uudet sijoitus
ja rahoitustuotteet ovat kehittyneet nopeasti ja 
niiden määrä on lisääntynyt. Itse asiassa Suo
men arvopaperimarkkinoihin liittyy paljon sa
moja rakenteellisia ongelmia kuin muihinkin 
kansallisiin ja kooltaan suhteellisen pieniin 
markkinoihin. 

Eräs Suomen ongelma ja arvopaperimarkki
noiden kehitystä rajoittava tekijä liittyy siihen
kin, että muutamat keskeiset kotimaiset toimi
jat ja osapuolet puuttuvat käytännössä markki
noilta. Varsinkin eläkevakuutusyhtiöiden suh
teellisen vähäisestä merkityksestä arvopaperi
markkinoilla sekä rahastosijoittamisen alhaises
ta suosiosta johtuu, että markkinoilta on puut
tunut kansainvälisesti katsottuna keskeisiä am-
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mattimaisia sijoittajia. Tosin esimerkiksi eläke
vakuutusyhtiöiden sijoituskäyttäytyminen on 
selvästi muuttumassa ja niiden sijoittaminen 
nykyistä monipuolisemmin jälkimarkkinakel
poisiin arvopapereihin on jatkuvasti lisäänty
mässä. Sijoitusrahastojen suhteellista merkitys
tä voidaan pitää arvopaperimarkkinoiden kehit
tyneisyyden eräänä mittarina, koska kehitty
neimmillä markkinoilla sijoitusrahastot toimi
vat keskeisinä ammattimaisina sijoittajina ja va
rojen hoitajina. 

Viimeaikaisessa kehityksessä on havaittavis
sa myös piirteitä, jotka eivät ole edistäneet ylei
sen luottamuksen vahvistumista markkinoitam
me kohtaan. Ulkomailta kopioiduissa yritysten 
johdolle tarkoitetuissa optiojärjestelyissä on 
joissakin tapauksissa toimittu yleisen oikeusta
jun vastaisesti. Pörssikurssilla ei aina ole ollut 
selvää yhteyttä yritysjohdon ammattitaitoon 
eikä optioilla välttämättä saada aikaan toivottu
ja vaikutuksia pätevän johdon sitomiseksi yri
tyksen palvelukseen. Optiot tulisi asettaa esi
merkiksi sen perusteella, kuinka hyvin yritys on 
menestynyt suhteessa oman toimialan yleiseen 
kansainväliseen kehitykseen tai kilpailijoihinsa 
nähden. 

Viranomaisten näkökulmasta lähitulevaisuu
den keskeisiä haasteita ovat rahoitusmarkkinoi -
den vakautta ylläpitävien toimenpiteiden edis
täminen ja kriisien ennalta ehkäiseminen. Eu
roon siirtymisen aiheuttamaan uuteen kilpailu
tilanteeseen on jo pyritty varautumaan viran
omaisvalvonnassa ja lainsäädännössä. Viran
omaisvalvonnan painopisteen tulee olla yhteis
työn tiivistämisessä kotimaan viranomaisten ja 
muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa. 
Euroalueella on lisäksi sovittava yhteisistä pe
lisäännöistä mahdollisten rahoitusjärjestelmää 
koettelevien häiriöiden varalta. 

Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta, läpi-

383 



Esitelmiä - KAK 4/1998 

näkyvyyttä ja uskottavuutta voitaisiin meillä 
entisestään edistää. Samoin arvopaperikaupan 
pelisääntöjä on edelleen syytä kehittää esimer
kiksi itsesääntelyä ja viranomaisvalvontaa te
hostamalla. Myös sijoitustuotteita ja markki
noilla toimivia instituutioita koskevan infor
maation laatua on kehitettävä ja yhdenmukais
tettava. Esimerkiksi sijoituskohteiden verotus ei 
ole voimassa olevien säädösten mukaan täysin 
tasavertaista. Tämä vaikeuttaa sijoituskohteiden 
vertailtavuutta ja asettaa ne kilpailullisesti eri
laiseen asemaan. 

Vaikka rahoitusmarkkinoita koskevaa lain
säädäntöä on viime vuosien aikana kehitetty 
enemmän kuin koskaan, työ on monessa suh
teessa vielä kesken. Arvopaperimarkkinoiden 
rakenteiden tehokkuuteen ja yritysten rahoituk
sen saatavuuteen on edelleen kiinnitettävä huo
miota. Listautuneita yrityksiä on Helsingin 
pörssissä edelleen suhteellisen vähän ja vaihto 
on hyvin keskittynyttä muutamien suurten yri
tysten osakkeisiin. Valtion yksityistämisohjel
man jatkuminen edistänee jatkossa pörssin mo
nipuolistamista, 

Helsingin pörssin tuore listarakenteen uudis
tus on tervetullut toimenpide, joka mm. mah
dollistaa listalle pääsyn aikaisemmin kuin en
nen. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan myös 
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pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaedellytys
ten kehittämistä on jatkettava. 

Rahoitusmarkkinoiden yhdentyessä rakentei
siin kohdistuu huomattavia yhdentymispaineita. 
Vaikka muutoksia ei voida kaikilta osin enna
koida, olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ko
timaisen markkinapaikan merkitys tulee säily
mään myös euro-oloissa. Samoin yhteistyö eu
rooppalaisten suurpörssien kanssa tulee väistä
mättä tiivistymään. 

Helsingin Pörssin uusi kaupankäyntijärjestel
mä, osakkeiden käteis- jajohdannaiskaupan yh
distyminen sekä viimeaikainen listarakenteen 
uudistaminen parantavat edellytyksiä markkina
paikan kilpailukyvyn säilymiselle ja verkottu
miselle Euroopan muihin pörsseihin. Uskon, 
että kaupankäynnin kustannustehokkuus väistä
mättä tulee paranemaan Euroopan osakemark
kinoiden tiivistymisen myötä. 

Jatkossa meille on erityisen tärkeätä, että 
Suomen rahoitusmarkkinat ovat osa euro alueen 
yhteisiä markkinoita. Kun Euroopan yhteisessä 
intressissä on euro alueen vakauden vaaliminen, 
tämä kaikki tulee merkitsemään myös meille 
huomattavaa vakautta. Se on koko kansantalou
den laajemmankin kehityksen kannalta arvokas 
lähtökohta. 




