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Kohti kansallista
pääomamarkkinastrategiaa
Pääomamarkkinoiden kehittyminen ja talouden kasvun
turvaaminen vaativat kansallisen pääomamarkkinastrategian.
Strategian rakentamista ja sen toimeenpanoa varten tulee
perustaa julkisen vallan ja markkinatoimijoiden yhteinen
työryhmä, Finanssikomitea.
Ehdotukset pääomamarkkinastrategian pääkohdiksi:
1. Kotitalouksien roolin vahvistaminen
● Kotitalouksien säästämisen ja omistajuuden lisääminen edellyttää talousosaamisen
parantamista ja verokannustimia.
● Talousosaamisen edistämiseen tarvitaan kansallista koordinointia.
– Taloustiedon opetusta on lisättävä peruskouluissa.
– Suomeen on perustettava finanssipainotteinen lukio.
– Opettajankoulutuksessa ja opettajien jatkokoulutuksessa on lisättävä talouskoulutusta.
● Verotuksen kehittäminen on selkeä tapa kannustaa kotitalouksia osakesäästämiseen.

– On luotava kannuste pitkäaikaisiin sijoituksiin muuttamalla hankintameno-olettamaa.
– Pörssiyhtiöiden pienet osingot on jätettävä pääomaverotuksen ulkopuolelle.

2. Yritysten kasvurahoituksen turvaaminen
●

●
●
●
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Kasvuyritykset ja sijoittajat tarvitsevat kohtaamispaikaksi Kasvutorin, jonka avulla voidaan ohjata
pääomia yritysten kasvuun.
– Kasvutorilla olisi keskitetty tietokanta, jossa on perustiedot yrityksistä.
– Tietokantaa voisivat käyttää sekä julkiset että yksityiset rahoittajat ja sijoittajat.
Kasvuyrityksiin sijoittamista tulee kannustaa verotuetun Kasvutilin kautta.
Julkisen pääomasijoitustoiminnan roolia on tarkennettava.
Yksityisiä alkuvaiheen sijoittajia on tuettava muuttamalla pitkäaikaisten sijoitusten
hankintameno-olettamaa.

3. Yritysten kannustaminen listautumisiin
●

Listautumiskynnystä on alennettava.
– Listayhtiöiden sääntelyä tulee yksinkertaistaa ja paremmalla viestinnällä oikaista
mielikuva listauksen hankaluudesta.
– Listattujen ja listaamattomien yhtiöiden erilainen verokohtelu ei saa aiheuttaa
listautumisestettä.

●

– Listattujen yhtiöiden verokohtelua on kehitettävä niin, että oman pääoman tuoton
kokonaisveroaste laskee samalle tasolle kuin muiden pääomalajien kokonaisveroaste.
Valtion tulee näyttää esimerkkiä.
– Ei-strategisten valtionyhtiöiden listaaminen.
– Valtion osakemyyntien toteuttaminen ensisijaisesti pörssissä.
– Valtion kasvurahoituksen yhdeksi tavoitteeksi uudet listaukset.

4. Sääntelyn selkiyttäminen
●

●
●

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus on toteutettava tavalla, joka parantaa
markkinoiden kilpailukykyä.
Kansallisia poikkeuksia EU-säädöksiin on vältettävä lainsäädännössä.
Itsesääntelyä on hyödynnettävä aina kuin se on mahdollista.

5. Suomesta erikoistunut markkinapaikka
●
●

●

Toimivat pääomamarkkinat edellyttävät kriittistä massaa, joka saavutetaan erikoistumalla
Suomi sopiva erikoistumisalue voisi olla keskittyminen Venäjään liittyviin rahoitustuotteisiin ja
venäläisyhtiöiden listaamiseen. Suomi voisi olla venäläisille yrityksille portti EU:n rahoitusmarkkinoille.
Erikoistuminen vaatii kilpailuedun, jonka toisi Suomen ja Venäjän välinen verosopimus.
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KOHTI KANSALLISTA
PÄÄOMAMARKKINASTRATEGIAA
Suomessa pääomamarkkinat ovat viime vuosikymmeninä kansainvälistyneet merkittävästi. Noin puolet
sijoittajista on ulkomaisia, Helsingin Pörssistä on tullut NASDAQ OMX Helsinki ja Arvopaperikeskuksesta Euroclear Finland. Viime vuosina koettu kansainvälinen kriisi on osoittanut kansallisten markkinoiden toimivuuden tärkeyden.
Markkinaosapuolet ja viranomaiset ovat Suomessa luoneet hyvän, epävirallisen keskusteluyhteyden,
joka onkin pienen maan kannalta välttämätön kilpailutekijä. Viranomaisten ja markkinoilla toimivien tahojen on kuitenkin syytä kehittää yhteistoimintamallejaan, jotta Suomessa on myös jatkossa pääomamarkkinat. Yhteinen keskustelu on tarpeen mm. kansallisen pääomamarkkinastrategian kehittämiseksi. Vertailukohtana voi toimia Ruotsi, jossa viranomaiset ja elinkeinoelämän järjestöt muodostavat Finanssikomitean.
Vastaavantyyppinen elin olisi tarpeen myös Suomessa. Finanssikomitea ei luonnollisesti saa korvata eikä jäykistää nykyistä hyvää epämuodollista kanssakäymistä.
Suomessa on vielä linjaamatta muun muassa se, kuinka talousosaamisen edistämistä koordinoidaan.
Nyt toimijoita on useita. Myös tehtävää on paljon, mutta päällekkäisen työn välttämiseksi – ja jotta tarpeelliset
asiat tulisi tehtyä - on kansallinen koordinoiminen tärkeää.
Suomen markkinoiden kilpailukykytekijöitä tulee miettiä osana pääomamarkkinastrategiaa. Pienenä
markkina-alueena meidän on syytä etsiä oma eritysalamme, niche. Esitämme erikoistumista osaamiseen,
tuotteisiin ja palveluihin, jotka liittyvät itänaapuriimme Venäjään.
Kotimaiset kotitaloudet ovat tärkeitä sijoittajia. Kotitaloudet omistavat yhteensä noin 20 prosenttia pörssiyhtiöidemme osakkeista (kuvio 1). Kotitaloudet ovat myös uskollisia omistajia, kuten vuoden 2008 finanssikriisin oloissa nähtiin. Omistajien kansallisuudella ja heidän johtotehtäviin valitsemillaan henkilöillä
on merkitystä tehtäessä yritystä koskevia päätöksiä. Omistajien ja hallituksen kansallisuus vaikuttaa päätöksiin, esimerkiksi siihen, mihin maihin työpaikkoja synnyttävät investoinnit tehdään.
Tavoitteena valtiovallan ja markkinatoimijoiden välinen yhteistyö
● Perustetaan Finanssikomitea kohtaamispaikaksi sekä varmistamaan yhteinen
näkemys ja toimenpiteet kasvun mahdollistavan pääomamarkkinan kehittämiseksi
● Luodaan kansallinen pääomamarkkinastrategia Finanssikomitean valmistelun perusteella
● Koordinoidaan talousosaamisen edistämistä kansallisesti
Työryhmämme määritteli viisi keskeistä osa-aluetta, joihin kansallista pääomamarkkinastrategiaa tehtäessä
tulisi kiinnittää huomiota. Seuraavissa luvuissa esitellään nämä osa-alueet sekä työryhmämme ehdotukset niiden kehittämiseksi.

Kuvio 1. Arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden omistus 31.12.2010
Rahoituslaitokset; 4,27 %

Voittoa tavoittelemattomat; 3,32 %

Julkisyhteisöt; 10,61 %

Ulkomaat; 44,5 %

Yhtiöt; 15,48 %
Kotitaloudet;
21,81 %

Lähde: Euroclear Finland
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1. Kotitalouksien roolin vahvistaminen
Talousosaamisen edistäminen
Suomessa osakkeita omistaa noin 780 000 ihmistä (lähde: Euroclear Finland) eli noin 15 prosenttia
kansalaisista (kuvio 2). Ruotsissa vastaava osuus on yli 20 % kansalaisista.

Kuvio 2. Kotitalouksia, jotka omistavat
suomalaisia osakkeita (31.12.2010): 779 097 yksityishenkilöä

Suurin osa kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on edelleen pankkitalletuksissa (kuvio 3).
Tämä vahvistaa pankkien kykyä tarjota rahoitusta, mutta mikäli osa rahoista sijoitettaisiin suoraan
yhtiöihin, saisivat yhtiöt riskipääomaa kasvuunsa ja kotitaloudet mahdollisuuden suurempiin tuottoihin.

Kuvio 3. Kotitalouksien varallisuus

Tutkimustulokset osoittavat, että osakemarkkinoiden tuotto on historiallisesti ollut useita vaihtoehtoisia sijoituskohteita parempi. Muun muassa Helsingin Pörssin tuottoja vuosina 1912-2007 kartoittava tutkimus
(Vaihekoski & Nyberg) totesi, että pörssiosakkeiden keskimääräinen vuotuinen tuotto kyseisenä ajanjaksona oli 18 prosenttia. Mikäli tästä poistetaan inflaation vaikutus, jää keskimääräiseksi vuosituotoksi 10
prosenttia. Näin ollen osakkeisiin pitkäaikaisesti sijoittava yksityishenkilö saa mahdollisuuden sijoituksensa
arvonnousuun ja vaurastumiseen.
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Kansan vaurastuessa yhä useampi suomalainen miettii, kuinka varansa sijoittaisi. Useat yksityishenkilöt eivät mielestään tiedä sijoittamisesta tarpeeksi pystyäkseen tekemään päätöksiä esimerkiksi osakkeiden ostamisesta. Kansalaiset tarvitsevat talousosaamista eli tietoa säästämisestä ja sijoittamisesta oman
taloudenpitonsa pohjaksi. Talousosaamiseen liittyy mm. peruskäsitteiden hallinta (korko, inflaatio ym.), markkinoiden ja niillä toimivien tahojen tunteminen (kuka antaa lainaa, mistä ja miten osakkeita ostetaan jne.)
sekä kyky lukea taloudellista tietoa ja tehdä sen pohjalta oman talouden hallintaan liittyviä päätöksiä. Talousosaamista tarvitaan nykymaailmassa toimimiseen: esimerkiksi asuntolaina koskettaa jossain vaiheessa
elämää lähes jokaista, ja pikavipit ovat nopeasti yleistyneet. Myös säästäminen omaa tulevaisuutta, kuten eläkepäiviä, varten on tärkeää. Säästämisen ja säästöjen sijoittamisen pohjaksi tarvitaan tietoa. Oman
talouden hallinta on myös riskien hallintaa. Hyvän talousosaamisen avulla on mahdollistasuunnitella henkilökohtaista taloutta ja varautua ennalta erilaisiin henkilökohtaisiin muutoksiin kuten työttömyyteen ja sairastumiseen tai maailman talouden muutoksiin kuten korkotason nousuun.
Suomessa koulujärjestelmä takaa kansalaisille tasavertaiset perustiedot ja -taidot. Talousosaamisesta on tullut tärkeä perusosaamisalue, joka parhaiten omaksutaan lapsuusiässä, osana koulun oppimäärää. Suomi on yleensä menestynyt erinomaisesti kansainvälisissä koululaisten osaamista mittaavissa tutkimuksissa, joista tunnetuin on PISA-tutkimus. Talousosaamisen merkitystä kuvaa se, että parin vuoden
kuluttua PISA-tutkimukseen lisätään talousosaamista mittaava osuus. Useat maat ovatkin lisänneet koululaisten talousopetusta.
Hyvä talousosaaminen vahvistaa myös finanssisektoriamme helpottamalla koulutetun työvoiman saantia. Pankit, vakuutusyhtiöt, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, eläkevakuutusyhtiöt ja muut markkinatoimijat
tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat finanssiasioiden perusteet.
Mitä pitäisi tehdä talousosaamisen vahvistamiseksi?
Koululaisille opetetaan taloustietoa yhteiskuntaopin yhteydessä. Muissa maissa taloustiedon opetus on usein
matematiikan opettajien vastuulla. Suomessa taloustietoa opetetaan peruskoulun yhdeksännellä luokalla
sekä lukiossa yhden kurssin verran. Lisäksi joissakin kouluissa tarjotaan halukkaille ylimääräistä taloustiedon opetusta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Talousosaaminen on perustaito, jota tulisi opettaa peruskoulun alaasteelta lähtien. Lisäksi olisi hyvä, jos maassamme olisi ainakin yksi talousosaamista opetussuunnitelmassaan
painottava finanssilukio.
Koska talouselämä kehittyy jatkuvasti, on osaamisen päivittäminen tärkeätä opettajillekin. Peruskoulussa taloustietoa opettavat yhteiskuntaopin opettajat. Lisäksi talousasiat sopivat hyvin elävöittämään erityisesti matematiikan opetusta. On tärkeätä, että opettajien osaaminen on kattavaa, ja että talousasioita
opetetaan sekä omana aineenaan että soveltuvasti muiden aineiden osana.
Myös aikuisten taloustietämys kaipaa parannusta. Jokainen tarvitsee talousosaamista hallitakseen omaa
talouttaan. Aikuisväestön kohdalla mediassa käydyllä julkisella keskustelulla ja median kautta annetuilla
tiedoilla ja neuvoilla on suuri merkitys. Aikuisille järjestetään kursseja, ja tietoa löytyy eri organisaatioiden
verkkosivuilta. Suomessa ei kuitenkaan ole selkeästi määritelty tahoa, joka vastaa talousosaamisen edistämisestä. Useissa muissa maissa on viranomaisten kesken määritelty talousosaamisesta vastaava
taho. Nyt useat yksityiset toimijat pyrkivät täyttämään tarvetta, mutta toiminta on koordinoimatonta.

Tavoitteet
Lisätään talousasioiden opetusta ala-asteelta lähtien erityisesti matematiikan opetuksessa
– peruskoulussa taloustietoa tulee opettaa jo ala-asteella ja yläasteella omana aineenaan
yksi kurssi vuodessa
– lukiossa taloustiedon pakollisia kursseja tulee olla vähintään kaksi, ja lisäksi sitä tulee
tarjota valinnaisina kursseina
– taloustiedon kysymyksiä tulee sisällyttää myös ylioppilastutkintokokeeseen
– ammattikouluissa taloustiedon opetusta tulee tarjota kaikilla aloilla yhden pakollisen kurssin verran
● Perustetaan talouspainotteinen lukio, ”finanssilukio”
● Lisätään opettajien talouskoulutusta sekä opettajakoulutuksen aikana että myöhemmin
●
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Säästämiseen ja omistajuuteen kannustaminen
Kansallisvarallisuuden kasvusta huolehtiminen edellyttää, että yhteiskunta kannustaa kansalaisia säästämiseen ja omistajuuteen. Tulevaisuudessa työeläkkeen taso tulee olemaan aiempaa riippuvaisempi työuran pituudesta ja kasvavasta eliniästä. Toivotun elintason ylläpitämiseksi jokaisen tulisi säästää eläkepäiviensä varalle. Säästäminen tukee myös yhteiskuntaa, joka tarvitsee tulevaisuudessa aiempaa enemmän myös yksityisvarallisuuden resursseja ikääntyvän väestön hoitamiseen.
Säästäminen tarkoittaa oman taloudellisen tulevaisuuden suunnittelemista ja hallitsemista. Yksittäisten
kansalaisten tekemät sijoituspäätökset vaikuttavat sekä heidän omaan tulevaisuuteensa että yhteiskuntaan. On hyvä pitää osa varallisuudesta matalariskisissä ja –tuottoisissa sijoituksissa, kuten pankkitileillä. Näin riski pääoman menettämisestä on erittäin pieni, ja varat ovat helposti käytettävissä milloin tahansa.
Sijoittamalla varansa pankkitileille yritysten sijaan kotitaloudet eivät saa varoilleen parasta mahdollista tuottoa, eivätkä yritykset saa riittävästi suoraa rahoitusta toimintansa ylläpitämiseen ja kasvattamiseen.
Sijoittamalla varallisuuttaan yrityksiin joko ostamalla pörssiyhtiön osakkeita tai sijoittamalla suoraan esimerkiksi itse perustamaansa listaamattomaan yritykseen, kotitalous saa suuremman tuottomahdollisuuden, sillä sijoituksen arvon nousee yrityksen menestyksen myötä. Samalla suomalaisten pääomamarkkinoiden toimivuus kohenee, mikä auttaa kotimaisia yrityksiä saamaan riskipääomaa ja kasvamaan.
Tällä hetkellä yritystoimintaan kohdistuva kahdenkertainen verotus (yritys maksaa yhteisöveron ja osingonsaaja pääomatuloveron) kannustaa yksityishenkilöitä sijoittamaan esimerkiksi kiinteistöihin ennemmin
kuin yritysten osakkeisiin. Erilaisten pääomatulojen tulisi olla yhdenvertaisia. Yrityksiin sijoitettu, liiketoimintaan ohjautuva pääoma on työllistävää pääomaa, jonka verotus ei saisi olla ankarampaa kuin passiivisten sijoitusten. Verotuksen vuoksi sijoittajan kannattaa tällä hetkellä antaa mieluummin yrityksille lainaa
kuin sijoittaa niihin omaa pääomaa. Luonnollisesti oman ja vieraan pääoman verokohtelun tulisi olla neutraali. Verotus ei saa rankaista omistamista. Myös yhtiöiden näkökulmasta oma pääoma on tärkeää. Esimerkiksi yritykset, joilla on vahva tase, selvisivät taantumasta paremmin.
Osinkoverottaminen on nimenomaan kotimaisen omistamisen verottamista. Kansainväliset verosopimukset säätelevät ulkomaisten omistajien verotusta (kuvio 4), johon kansalliset verojen kiristykset eivät vaikuta. Pörssiyhtiöiden osakkeisiin sijoittamista harkitseva yksityishenkilö miettii, sijoittaisiko suoraan osakkeisiin vai rahastoihin. Tällä hetkellä rahastot saavat osinkotulot verottomina ja voivat sijoittaa nämä edelleen. Mahdollisuus saada verottomina ne osinkotulot, jotka sijoitetaan edelleen, tulisi laajentaa koskemaan
myös osakesijoittamista. Yksityishenkilöiden mahdollisuuksia sijoittaa rahastoihin ei pidä heikentää, mutta heitä tulee kannustaa lisäämään myös suoria osakesijoituksia, mikä vaatii kilpailukykyisen veromallin.

Kuvio 4. Osinkojen verotuksesta

Lähde: Verohallinto: Lähdeveromenettelyn yleisanalyysi 5.7.2010 sivu 17
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Osakesäästämisen ja omistajuuden kannustamiseksi tarvittavat toimenpiteet
Pitkällä aikavälillä oikea ratkaisu on luopua oman pääoman tuottojen eli osinkojen kahdenkertaisesta verotuksesta. Nykyinen malli ei ole veroneutraali, vaan ohjaa voimakkaasti pois osakesäästämisestä ja omistajuudesta. Veroratkaisun tulisi joko pyrkiä neutraaliuteen tai ohjata pääomia kohti kotimaisia yhtiöitä. Olisi loogista, että osinkotuloverotus vastaisi pääomatuloverotusta siten, että mikäli yhteisöveroprosentti on
alhaisempi kuin pääomatuloveroprosentti, osinkovero kattaisi tämän eron, mutta ei ylittäisi sitä.
Verotuksen kehittäminen on selkein tapa kannustaa yksityishenkilöitä osakesäästämiseen. Kotimaiset
osingonsaajat (tämänhetkinen pääomatuloveroaste 28 %) saavat kotimaisten yhtiöiden osingoista vain pienen osuuden, kokonaisuudessaan noin 500 miljoonaa euroa vuodessa (kuvio 4). Verrattuna useisiin muuntyyppisiin valtion tuloeriin kotimaisten osakkeenomistajien osinkotuottojen verotuksesta saatava noin 150
miljoonaa euroa vuodessa ei ole merkittävien erien joukossa.
Yli 80 prosenttia osinkoa saavista yksityishenkilöistä saa sitä alle 1000 euroa vuodessa (VATT 2006).
Pörssiyhtiöiden omistajien saamien pienten osinkojen (esimerkiksi tuhanteen euroon asti) vapauttaminen
pääomaverotuksen piiristä kannustaisi uusia kotitalouksia sijoittamaan säästöjään osakkeisiin ja olisi
silti fiskaalisilta vaikutuksiltaan valtiontaloudelle merkityksetön (VATT 2006: menetetty verotulo valtiolle
35,7 miljoonaa euroa).
Listaamattomien yritysten omistajien saamat verohelpotukset kannustavat riskinottoon ja yrittäjyyteen.
On tärkeä tukea yritysten kasvua. Verotus ei kuitenkaan saa muodostaa keinotekoista kynnystä, joka rajoittaa listautumista.
Pitkäaikaisten säästöjen verokohtelun helpottaminen kannustaisi osaltaan eläke- ja muuta pitkäaikaista
säästämistä. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi myyntivoittoverotuksen hankintameno-olettamaa muuttamalla. Useissa maissa myyntivoiton verotus on merkittävästi edullisempi, mikäli omaisuuserä on omistettu esimerkiksi yli viisi vuotta. Suomessa omistamisen verotus on jo lähtökohtaisesti ankaraa (kuvio 5).

Kuvio 5. Omistamisen verotus
200

Lähde: Aktiespararna
2008. Maksettujen verojen määrä indeksoituna
Ruotsi=100. Oletuksena
45 000 euroa osakkeita
omistava pariskunta.
Osinkoja 3 % sijoitusten
arvosta kyseisenä
vuonna. Pariskunta myy
viides-osan omistuksestaan, jonka hankintahinta oli puolet myyntihinnasta ja pitoaika viisi
vuotta.
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Samalla kun ihmisiä kannustetaan varautumaan omaan tulevaisuuteensa säästämällä ja omistamalla,
on huolehdittava siitä, että varallisuuden hyödyntäminen esimerkiksi senioriaikana voidaan toteuttaa verotehokkaalla tavalla. Mm. mahdollisuus verotuksellisesti järkevällä tavalla muuntaa osake- ja asuntovarallisuutta kassavirraksi lisää vanhuusiän rahavirtaa ja turvaa.
Yksityishenkilön on tällä hetkellä vaikea seurata ja ennakoida verotusta. Olisi tärkeätä, että omistamisen
verotus olisi ymmärrettävä ja stabiili.
Tavoitteet
Osinkojen yhdenkertainen verotus
– Pörssiyhtiöiden osalta ensimmäisenä askeleena pienten osinkojen yhdenkertainen
verotus 1000 euroon saakka
● Pitkäaikaisten sijoitusten hankintameno-olettaman kasvattaminen
●
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2. Yritysten kasvurahoituksen turvaaminen
Suomessa tarvitaan toimivat pääomamarkkinat yrityksen koko elinkaarelle. Verotus ei saa lokeroida yhtiöitä tai asettaa esteitä yrittämiselle. Yritysten kasvu ja sen joustava rahoitus luovat pohjan kansantalouden
kasvulle.
Suurin osa Suomessa perustettavista yrityksistä ei työllistä muita kuin perustajansa. Tekesin selvityksen (2007) mukaan kasvuhakuisia innovatiivisia yrityksiä syntyy Suomessa vuosittain vain 300–600 kappaletta. EK:n selvityksen (2010) mukaan useimmat yritykset eivät halua kasvaa. Yksiselitteistä syytä tähän ei ole vielä löydetty, mutta osittain syy on suomalaisessa asenneilmastossa. Suomalaiset ovat usein
riskinkarttajia, joten ryhtyminen yrittäjäksi vaatii asennemuutosta ja kannustusta.
Yhteiskunta hyötyy yrittäjän ja alkuvaiheen sijoittajien ottamasta riskistä työllisyyden ja tulevien verotulojen
kautta, minkä vuoksi tätä toimintaa tulee kannustaa.
Ensimmäisen sijoituksen yritykseen tekevät sen perustajat. Muut alkuvaiheen sijoittajat voivat olla esimerkiksi lähipiirisijoittajia (informal investors) tai pääomasijoitusyhtiöitä (venture capital, private equity). Tarvitaan toimiva yritysten kasvuputki eli kasvuyritysten esteettömän kasvun mahdollistava kehitysalusta. Kasvuputken avulla voidaan tukea yritysten kehitystä autotallista kansainvälisiksi pörssiyhtiöiksi.
Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomessa alku- ja kasvuvaiheen rahoitus on vähäistä (kuvio 6).
Hyväksi ja tavoiteltavaksi vertailukohdaksi sopii Iso-Britannia, missä kasvun rahoitus on merkittävästi suurempaa. Iso-Britanniassa yhtiöiden kasvua tuetaan verotuksella monin tavoin. Kasvuyhtiöihin sijoittavat yksityissijoittajat saavat useita veroetuja. Verokannusteiden tavoitteena on kannustaa sijoittajia rahoittamaan
niitä yhtiöitä, joiden rahoituksen hankinta olisi muutoin hankalaa. Tällä pyritään parantamaan näiden yhtiöiden tuottavuutta ja edellytyksiä kasvaa ja työllistää. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Iso-Britannian
talous hyötyy kilpailukykyisestä pienten yhtiöiden pääomahuollosta myös kansainvälisesti.
Kasvuyritysten veroeduille on asetettu tiukat hyväksymiskriteerit. Kannusteet eivät ole suoranaisesti sidoksissa AIM –listaukseen, mutta monet AIM -yhtiöistä kuuluvat verohelpotusten piiriin. Tutkimusten mukaan kasvuyhtiöiden verokannusteet ovat Iso-Britanniassa toimineet hyvin.

Kuvio 6. Alkuvaiheen pääomasijoitukset
Lähde:
Eurostat, EVCA.
Portfolioyrityksen
kotimaan mukaan.

Kasvuyhtiöiden verokannusteet Iso-Britanniassa (AIM)
– Verovähennys sijoitusta tehtäessä (20% sijoituksesta, sijoitus enintään 500 000 puntaa vuodessa)
– Siirretty pääomatuloverotus, luovutusvoittojen verotus lykkääntyy kun sijoituksesta saadut voitot
sijoitetaan uudestaan kasvuyhtiöihin
– Verovapaat luovutusvoitot
– Tappioiden hyödyntäminen
– Perintöverovapaus
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Rahoituksen tukemiseksi tarvittavat toimenpiteet
Pääomamarkkinat kannustavat kasvuun. Pääomat pitää saada yrityskasvun käyttöön, sillä muutoin
liikeideat myydään liian usein ulkomaille jo varhaisessa vaiheessa. Kun pääkonttori siirtyy ulkomaille, työpaikat siirtyvät usein perässä, tosin viiveellä. Lisäksi verotuloja saadaan vähemmän.
Tällä hetkellä listaamattomien yhtiöiden osakkeita myytäessä täytyy maksaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveron poistaminen listaamattomien yhtiöiden arvopapereilta parantaisi markkinoiden likviditeettiä ja
olisi yhdenvertaista listattujen yhtiöiden kohtelun kanssa.
Julkisen pääomasijoitustoiminnan roolia tulee tarkentaa nykyisestä. Julkinen rahoitus tukee yksityistä
pääomaa ja toimii siten markkinaohjauksen puitteissa. On tärkeätä, että julkinen rahoitus ei kilpaile epäterveesti yksityisen rahoituksen kanssa tai poista yksityisen rahoituksen tarvetta. Julkista rahoitusta tarvitaan, koska yksityistä rahoitusta ei alkuvaiheen hankkeille ole riittävästi. Yksityinen rahoitus on kuitenkin
ensisijaista. Niinpä rahoitusmallien tulisi perustua enemmän yksityisen rahoituksen lähteisiin ja tarpeisiin
sekä tukea osaavaa pääomaa. Yhtä tärkeää kuin taloudellinen tuki, on yrityksen tarvitsema osaamispääoma, jota rahoittajat voivat tuoda omalla panoksellaan tai verkostojensa kautta.
Kasvuyritykset ja sijoittajat tarvitsevat kohtaamispaikakseen ”Kasvutorin”, toimivan hankevirran kauppapaikan. Tämän mahdollistamiseksi tulee perustaa tietokanta, johon kootaan perustiedot yrityksistä. Yritykset voisivat itse syöttää omat tietonsa halutessaan tietokantaan. Kaikki julkiset (ja halutessaan myös
yksityiset) toimijat voisivat käyttää samaa tietokantaa ja syöttää sinne mahdolliset analyysien tulokset. Näin
markkinat voisivat esimerkiksi hyödyntää tehokkaammin jo tehtyjä yrityskartoituksia (esim. due diligence)
ja asiantuntijaverkostoja. Tietokannan avulla sekä jo olemassa olevat julkiset ja yksityiset että mahdolliset uudet rahoittajat olisivat toisiinsa nähden tasa-arvoisemmassa asemassa. Kukin voisi käyttää arvioinnissa
haluamiansa kriteerejä. Julkisen vallan apua tarvitaan kasvutorin perustamiseen.
Kaikki työllistävä yritystoiminta on tärkeää, ja työllistävää pääomaa tulisi tukea. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset yrityksen pääomarakenteen vahvistamiseksi, muodosta ja aikajänteestä riippumatta, ovat
yhteiskunnallisesti tärkeitä. Oman pääoman sijoittamisen verokohtelun tulisi olla tasapuolista, johdonmukaista, kannustavaa ja pitkäjänteistä.
Suomen yrityskannan kokojakauma on tiimalasin kaltainen: pieniä yrityksiä on runsaasti, keskikokoisia
yrityksiä vähän ja suuria yrityksiä maamme kokoon nähden suhteellisen paljon. Erityistoimet kasvuyhtiöihin sijoittaville auttaisivat korjaamaan yrityskantamme rakennetta.
Koska kasvu on taloudellemme juuri nyt erityisen tärkeää, tulee Suomessa tapahtuvan yrityskasvun tukemiseen panostaa erityisesti. Esimerkki kannustimesta, joka voi houkutella lisää oman pääoman ehtoisia sijoituksia kasvaviin suomalaisiin yrityksiin, on edellisessä kappaleessa käsitelty Iso-Britannian kasvuyhtiöiden rahoittamiseksi luotu malli. Tähän malliin liittyy sarja kansallisia vaatimuksia, joilla määritellään,
mitkä yhtiöt ovat ”kasvuyhtiöitä”. Yhtiöiden on täytettävä nämä kriteerit päästäkseen edullisemman verokohtelun piiriin. Suomessa tällaisia kasvuyhtiöitä voisi löytyä esimerkiksi uuden Kasvutorin pariin hakeutuneista tai uudelle suomalaiselle First North markkinapaikalle listautuvista yhtiöistä. Osa Iso-Britanniassa käytettävistä kannusteista sopisi myös verojärjestelmäämme siirrettynä tukemaan Suomessa kasvavien yhtiöiden rahoittamista. Meidän oloihimme sopivia kannusteita olisivat:
Siirretty pääomatuloverotus
Kasvuyhtiöihin tehtyjen sijoitusten tuotot voisivat olla verovapaita, mikäli voitot sijoitetaan uudestaan
kasvuyhtiöihin. Luovutusvoittoja verotettaisiin vasta kun voitot kotiutetaan (vrt. vakuutusmuotoiset
sijoitukset).
Verovähennys sijoituksesta
● Sijoittajat voisivat vähentää kasvuyhtiöihin tehdyt sijoitukset verotuksessa esimerkiksi samaan tapaan
kuin eläkevakuutuksiin ja pitkäaikaissäästötileille tehdyt sijoitukset. Sijoitukset saisi vähentää
pääomatuloista ja niiden puuttuessa alijäämähyvityksenä ansiotuloveroista.
Kasvuyhtiötili
● Edellä mainittuja verokannusteita olisi helppo hallinnoida nykyistä PS-tiliä vastaavalla rakenteella.
Palveluntarjoajat voisivat tarjota sijoittajille ns. ’lukittuja’ arvo-osuustilejä, joilla hallinnoitaisiin vain
kasvuyhtiöihin (ja hyväksyttyihin pääomasijoitusrahastoihin) tehtäviä sijoituksia. Tällaiseen kasvuyhtiötiliin
tehdyt sijoitukset saisi vähentää verotuksessa (suurin vähennys esim. 5000€/vuosi kuten
eläkesäästöissä) ja kasvuyhtiötilin sisällä sijoituskohdetta voisi vaihtaa hyväksytystä
kasvuyhtiöstä toiseen ilman luovutusvoitoista maksettavaa pääomatuloveroa.
●
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Luovutusvoitot verotettaisiin vasta kun sijoitukset lunastetaan ja kasvuyhtiötili puretaan. Ehtona
verovähennykselle sijoituksen purkamisen yhteydessä voisi olla, että sijoitukset kasvuyhtiötilillä
pidetään tietyn ajan, esimerkiksi vähintään 5 tai 10 vuotta, mutta sijoituskohdetta kasvuyhtiöstä toiseen
voisi vaihtaa tilin sisällä koska tahansa.
Verovapaat luovutusvoitot
● Vaihtoehtona siirretylle pääomatuloverotukselle ja suorille verovähennyksille voisi olla verovapaat
luovutusvoitot kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista. Sijoittajat voisivat saada kasvuyhtiöihin tehtävien
sijoitusten luovutusvoitot verovapaasti edellyttäen, että raha on sijoitettu vähintään määräajaksi,
esimerkiksi viideksi vuodeksi.
●

Tavoitteet
Tuetaan alkuvaiheen sijoittajia muuttamalla pitkäaikaisten sijoitusten
verotuksen hankintameno-olettamaa
● Perustetaan Kasvutori, jossa alkuvaiheen yhtiöt ja sijoittajat kohtaavat
– Keskitetty tietokanta, josta löytyvät yhtiöiden tiedot
– Valtion kasvurahoituksen kohdentaminen markkinaehtoisesti
● Luodaan Kasvutili kasvuyhtiöihin sijoittamista varten
– Kasvuyhtiöihin tehtyjen sijoitusten siirretty pääomatuloverotus
– Kasvuyhtiöihin tehtyjen sijoitusten verovähennysoikeus sijoittajan verotuksessa
– Hallinnointi PS-tiliä muistuttavan rakenteen kautta
– Vaihtoehtoisesti verovapaat luovutusvoitot kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista
●

3. Yritysten kannustaminen listautumaan
Listayhtiöitä syntyy hyvän yritystoiminnan edellytyksien luomisen kautta, sillä silloin listaamattomien yhtiöiden kanta kasvaa riittävän suureksi. Listauksen on oltava helppoa, ja kasvurahoituksen tulee olla saatavilla niille yrityksille, jotka sitä ansaitsevat.
Pääomamarkkinat ovat yrityksille tärkeä rahoituskanava ja kasvun ohjaaja. Tämä on tärkeää koko kansantaloudelle. Koska suurin osa suomalaisista yrityksistä on kansainvälisesti katsoen pieniä, kotimainen
pääomamarkkina on niille paitsi luonteva, myös useimmiten ainoa paikka hakea rahoitusta. Suuret yritykset
saavat rahoitusta myös kansainvälisiltä markkinoilta. Pienemmät yhtiöt löytävät rahoituksen kotimaisilta
sijoittajilta. Kansainvälisesti edelleen yli 90 prosenttia kaikista listautuvista yrityksistä listautuu kotimaan pörssiin eli toimiva kotimainen pääomamarkkina on tärkeä. Kotimarkkinasijoittajien kysyntä on usein myös edellytys kansainväliselle kiinnostukselle, sillä ulkomaiset sijoittajat luottavat kotimaisten sijoittajien parempaan
paikallisten yhtiöitten tuntemukseen.
Yritykset tarvitsevat usein kasvaakseen ja investoidakseen riskipääomaa pääomamarkkinoilta. Valtaosa
suomalaisista yhtiöistä on niin pieniä, että niiden mahdollisuus turvautua kansainvälisiin pääomamarkkinoihin on rajoitettu. Tämän takia toimiva suomalainen listausmarkkina on yhtiöiden pääomahuollon ja kasvun edellytys.
Kun yritys listautuu, sen omistajilla on mahdollisuus myydä omistustaan ja siten hajauttaa omaisuuttaan.
Suomalaisia listautumisia on ollut 2000-luvulla erittäin vähän verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin (kuvio 7). Sen sijaan listalta on poistunut yrityksiä pääasiassa yritysostojen kautta. Tilanne on erittäin hälyttävä erityisesti kasvuyhtiöiden osalta. Kasvuyhtiöihin erikoistuneella FirstNorth -markkinalla uusia listautumisia on vuosina 2005–2010 ollut Tukholmassa 109, Kööpenhaminassa 28 ja Helsingissä vain 3.
Suomessa valtio on omistajana useassa listaamattomassa ja listatussa yhtiössä. Joissakin valtio on ainoa omistaja, toisissa vain yksi omistajista. Valtion omistuksista osaa pidetään strategisina omistuksina.
Tällaisesta omistuksesta on kyse, kun yhtiö toimii Suomen kannalta kriittisellä alueella ja halutaan esimerkiksi
varmistaa, ettei yhtiön omistus siirry ulkomaisiin käsiin. Valtiolla on kuitenkin myös omistuksia, jotka muistuttavat tavallisia sijoituksia. Mikäli valtio luopuisi näistä omistuksista, syntyisi useita uusia listayhtiöitä. Valtion omistuksessa onkin merkittävä varasto potentiaalisia tulevia listayhtiöitä.
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Listaaminen tekee mahdolliseksi yhtiöiden markkinaehtoisen kehityksen sekä esimerkiksi kotitaloussijoittajien osallistumisen tulevaan arvonnousuun. Valtionyhtiöiden myynneissä tulisikin suosia pörssiä, jotta myös kotitalousomistajilla on tasavertainen mahdollisuus ostaa yhtiöiden osakkeita.

Kuvio 7. Pienten kasvuyritysten listaukset (First North)

Lähde:
NasdaqOMX

Listautumisten lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet
Listaamattomien yritysten tietämys markkinapaikoista ja listayhtiöitä koskevasta sääntelystä on usein puutteellinen ja osin virheellinenkin. Matalan listautumiskynnyksen tarjoavia vaihtoehtoja, kuten FirstNorthia, ei
tunneta, ja pelätään listayhtiöitä koskevia vaatimuksia. Yritysten mielikuva sääntelyn vaikeudesta pitää saada oikaistua. Myös lainsäädännön selkeyttäminen ja säännöistä selkeästi ja kootusti tiedottaminen ovat
tarpeen. Sekä viranomaisten että alan toimijoiden toimenpiteitä tarvitaan.
Listayhtiöiden ja listaamattomien yhtiöiden verokohtelu eroaa toisistaan. On tärkeätä, että yrittämiseen
kannustetaan. Verotus ei kuitenkaan saa luoda keinotekoisia esteitä tai kynnystä listautumiselle.
EU:ssa edistetään parhaillaan pienempien yhtiöiden asiaa laatimalla mm. kevyempiä listautumiskriteerejä. Hankkeella pyritään muun muassa esitevaatimuksen alarajan nostoon. Suomen on hyvä tukea tätä hanketta. Markkinapaikkamme ja yhtiöidemme kilpailukyvyn kannalta on tärkeätä, ettei Suomen lainsäädäntö ole muita EU-maita ankarampaa.
Suomalaisten pienten kasvuyhtiöiden markkinapaikkaa tulee kehittää verokannustein. Kun listaamaton yritys hakeutuu kasvumarkkinan piiriin, sen verostatus ei saisi välittömästi muuttua.
Pääomamarkkinoiden kansallinen markkinapaikka edellyttää toimiakseen riittävän määrän yhtiöitä ja
sijoittajia. PK-yhtiöiden pääomahuollon kannalta kansallinen markkina on välttämätön. Kansallisen ekosysteemin säilyttäminen edellyttää, että listausmarkkina tarjoaa riittävän liikevaihdon siihen erikoistuville
palveluntarjoajille.
Valtion pitäisi pyrkiä tekemään yhtiöidensä listautumiset julkisen markkinapaikan kautta, jotta myös yksityisillä kansalaisilla olisi mahdollisuus sijoittaa näihin yhtiöihin.

Tavoitteet
Listayhtiöiden sääntelyn yksinkertaistaminen
● Markkinapaikoista ja listayhtiöiden vaatimuksista tiedottaminen
● Listattujen ja listaamattomien yhtiöiden verokohtelun yhdenmukaistaminen
● Ei-strategisten valtionyhtiöiden listaaminen pörssiin
● Mahdollisten valtion osakemyyntien toteuttaminen ensisijaisesti pörssin kautta
● Valtion kasvurahoituksen yhdeksi tavoitteeksi uudet listaukset
●
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4. Lainsäädännön selkeyttäminen
Sääntelyn tulee turvata toimivat ja tehokkaat arvopaperimarkkinat Suomessa. Markkinoiden kehitys tulee
ottaa huomioon joustavasti. Nykyisin suomalaisten listayritysten sääntelykokonaisuus koetaan vaikeaksi. Esimerkiksi julkistamista koskeva sääntely, vastuukysymykset, sisäpiirisääntely sekä markkinoiden väärinkäyttöä koskevat normit voisivat olla nykyistä selkeämpiä.
Sääntelyn pitää olla ennakoitavaa, uskottavaa, joustavaa ja kustannustehokasta. Tasapaino sijoittajan
suojan ja listayhtiöiden tarpeiden välillä on tärkeä.
Pääomamarkkinoita koskevasta sääntelystä valtaosa tulee EU-tasolta. Kansallinen keskustelu siitä, kuinka EU:ssa eri hankkeisiin suhtaudutaan ja mitä asioita erityisesti edistetään, voidaan käydä ehdotetussa
Finanssikomiteassa.
Suomalaiset pääomamarkkinat ovat pienet, joten kansainvälisen kasvun turvaaminen edellyttää ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin yhtiöihin. Poikkeava lainsäädäntö aiheuttaa ulkomaisille toimijoille epäselvyyksiä ja kustannuksia. Kustannukset syntyvät, jos yhdessä maassa toimitaan eri tavalla
tai esimerkiksi tietojärjestelmiin täytyy tehdä muutoksia. Kustannukset välitetään luonnollisesti eteenpäin
asiakkaille. Ne luovat myös kynnyksen, joka hankaloittaa suomalaisten yhtiöiden siirtymistä kansainvälisille markkinoille ja kansainvälisille yhtiöille sijoittumista Suomeen. Yhtenäinen lainsäädäntö muiden EUmaiden kanssa lisäisi todennäköisesti kilpailua ja hyödyttäisi siten sekä alalla toimivia yrityksiä että näiden asiakkaita. Yritysten kustannukset olisivat pienemmät ja asiakkaiden maksamat maksut alhaisempia.
Keskeinen ero arvopaperimarkkinoiden kansainvälisessä käytännössä ja suomalaisessa toimintatavassa
on arvopaperien säilytys. Suomessa käytetään suoraa säilytysmallia, jossa jokaisella arvopapereita omistavalla taholla on oma arvo-osuustilinsä. Tilejä ylläpitää Euroclear Finland (Arvopaperikeskus). Muissa maissa säilytys tapahtuu pankeissa, jotka pitävät kukin sisäisesti rekisteriä arvopapereiden omistajista. Arvopaperikeskuksessa kullakin pankilla on näille asiakkaille vain yksi tili. Tätä kutsutaan arvopaperien moniportaiseksi hallinnaksi. Toimijoille aiheutuu kustannuksia siitä, että Suomen malli poikkeaa kansainvälisestä käytännöstä.

Tilanteen parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet
Sääntelyn selkeyttämisessä keskeisiä elementtejä ovat lainsäädännön selkeys, eri lakien soveltamisalojen selkeys, sääntöjä ja suosituksia antavien toimielinten vähyys ja työnjaon selkeys, valvonnan selkeys
ja markkinavalvojan rooli, annettavien ratkaisujen nopeus, sekä annettava koulutus ja palvelu.
Itsesääntely on usein kustannustehokasta ja joustavaa. Muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti
muokkaamalla suosituksia. Itsesääntely on tietyissä tapauksissa hyvä vaihtoehto lainsäädännölle. Suomessa itsesääntelykulttuuri on pitkälti nuorta, mutta kehittyy hyvää vauhtia.
Mahdolliset erot kansainväliseen käytäntöön täytyy käydä arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä läpi. Kansallisia poikkeuksia ei tule tehdä ilman erityisen voimakasta perusteltua syytä.
Arvopaperien moniportainen hallinta tulisi hyväksyä Suomessa myös suomalaisille. Malli on tällä hetkellä jo käytössä ulkomaalaisille omistajille. Asiaan liittyvä viranomaisten tiedonsaanti ja muut mahdolliset huolenaiheet on ratkaistava lainsäädännöllä, kuten muissakin maissa on tehty.

Tavoitteet
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttaminen
– Arvopaperien moniportaisen hallinnan salliminen Suomessa myös suomalaisille
● Kansallisten poikkeuksien poistaminen lainsäädännöstä ja niiden välttäminen
● Itsesääntelyn soveltaminen aina kun mahdollista
●
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5. Suomesta erikoistunut markkinapaikka
Suomi on pieni markkina-alue. Erikoistuminen ja tunnetuksi tuleminen tietyllä erikoisalueella houkuttelisi kansainvälisiä sijoittajia markkinoillemme. Toimivat pääomamarkkinat edellyttävät kriittistä massaa. Ilman riittävää liikevaihtoa markkina ei elätä ekosysteemin edellyttämiä toimijoita. Kansainvälisesti kiinnostavan erikoistumisalueen löytäminen on yksi tapa varmistaa kriittinen massa. Venäjä on luonnollinen valinta, koska suomalaisia pidetään usein Venäjän asiantuntijoina.
Suomessa on luotettavat ja kehittyneet pääomamarkkinat, joiden toiminta on läpinäkyvää ja hyvin valvottua. Nämä tekijät voisivat houkuttaa venäläisiä yrityksiä meidän pääomamarkkinoillemme. Suomi voisi myös toimia porttina venäläisille yrityksille, jotka pyrkivät EU:n pääomamarkkinoille.
Erikoistuminen edellyttää riittävän hyviä ja kiinnostavia Venäjään liittyviä rahoitusmarkkinatuotteita, ennen kaikkea erilaisia Venäjä-rahastoja, venäläisten yhtiöitten listauspalvelua ja erilaisia neuvonantopalveluja.
Suomen tulee pyrkiä solmimaan kahdenvälinen verosopimus Venäjän kanssa. Tavoitteena on saada kilpailuedun antava mahdollisuus listata venäläisiä yhtiöitä Suomeen sekä tehdä Suomesta Venäjälle sijoittavan rahastotoiminnan kotipaikka. Suomea tulee myös markkinoida venäläisille toimijoille.

Tavoitteet
● Suomesta erikoistunut markkinapaikka
– Kahdenvälinen verosopimus Venäjän kanssa
– Suomen markkinointi kansainvälisille, erityisesti venäläisille toimijoille
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