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Miksi Singapore on maailman kilpailukykyisin 
ja vaurain maa?  
 

Oppia ja ojennusta Suomelle 



Singaporen faktat 

•  Pinta-alaltaan Helsingin kokoinen (700 neliökilometriä) 

•  Väestömäärä Suomen tasoa 

•  Ylin tuloveroaste 20% - alle 12.000 € tuloja ei veroteta 
lainkaan 

•  Ylin yhteisöveron taso 17% 

•  Arvonlisävero 7% 
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Singaporen BKT:n ja työmarkkinoiden kehitysennusteet 
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Lähde: http://www.tradingeconomics.com/singapore/forecast  
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Lähde: http://www.tradingeconomics.com/finland/forecast  

Suomen BKT:n ja työmarkkinoiden kehitysennusteet 



Singaporessa kaikki asiat tehdään tavoitteena ylittää 
olemassa oleva World Class Best Practices -taso 
•  Jokaisessa alkavassa projektissa kerätään faktatiedot ko. 

alan parhaasta tasosta 

•  Projektille luodaan ko. faktatietojen pohjalta selkeät 
tulosmittarit 

•  Projektiin osallistuvat ihmiset sitoutetaan tavoitteiden 
ylittämiseen 

•  Tehdään joka asiassa faktatiedoin ”maailman parasta” 

4 



Singaporessa tuottavuuden parantaminen on 
kansallisurheilun asemassa 

•  Tuottavuuden seuraamiselle ja kehittämiselle on luotu mittarit – joka 
toimialalle 

•  Tuottavuuden mittaamisen validiteetti on korkeaa tasoa 

•  Eri alojen tuottavuuden parantamiselle asetetaan vuositavoitteet 

•  Tuottavuuden parantamiselle asetetaan valtion budjetissa vuositavoitteet 

•  Pääministerin toimisto koordinoi tuottavuuden kehittämistä 

•  Pääministeri toimii tuottavuuden parantamisen unilukkarina 
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Singapore on Aasian pankki- ja vakuutuskeskus 

•  Singaporessa on paljon rahoitusalan osaamista ja maailman parhaat 
osaajat 

•  Raha vetää puoleensa lisää rahaa 

•  Rahoitusalan osaamista arvostetaan 

•  Vaurastuminen on kansalaisvelvollisuus – ei kateuden aihe 

•  Singaporen valtio omistaa valtavan kokoisia sijoitusyhtiöitä (esim. 
Temasek), jotka toimivat globaalin markkinan suurina pelureina 
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Temasekin taseen kehitys v.1974-2015 
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Singapore vetää puoleensa investointeja 

•  Jokainen toteutettava projekti on sijoitus, jonka tavoitteena 
on tuottaa rahaa 

•  Jokaisen projektin perusteet rakennetaan siten, että se vetää 
puoleensa investointeja 

•  Singapore on yksi maailman suosituimmista yrityspuolen 
sijoituskohteista 

•  Singapore pystyy valitsemaan sijoittajat ja –kohteet – 
sijoituksista on ylitarjontaa  
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Singaporessa toteutetaan vain globaalin tason 
kärkihankkeita – ei muita 

•  Singaporessa projekteja ei toteuteta Suomen mallilla eli luomalla paljon pieniä hankkeita, 
joista mikään ei pysty globaalin tason tuloksiin 

•  Esimerkki Singaporen projekteista: 

 a) Pääministerin toimisto päättää perustaa Singaporeen johtavan tason lääketieteen  
     tutkimuskeskuksen 
 b) Tutkimuskeskusta varten laaditaan business plan, jonka laadinnassa ovat mukana kovan tason  
     ammattilaiset 
 c) Tutkimuskeskukselle tehdään aluevaraus ja luodaan hienot esitteet 
 d) Singapore investoi keskukseen miljardi euroa (20%) ja hanke hakee loput 80%:n rahoituksesta  
     globaaleilta lääkealan yhtiöitä 
 e) Syntyy huippututkimusyksikkö, joka a) luo suuria vientituloja Singaporelle ja b) vetää puoleensa  
     Nobel –tason tutkijoita 
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Vaurastuminen on kansalaisvelvollisuus 

•  Verotus on erittäin kilpailukykyisellä tasolla ja se kannustaa 
vaurastumiseen 

•  Menestymistä arvostetaan 

•  Valtion tuella eläviä ei juuri ole 

•  Vaurastumisen arvopohja luodaan lapsiin jo nuorena ja koulu tukee asiaa 
mm. lahjakkaille lapsille luodaan omat ryhmänsä kouluissa 

•  Singapore on de facto maailman rikkain maa; singaporelaiset ovat 
esimerkiksi Lontoon keskustan arvoasuntojen suurin ostajaryhmä (26%) 
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Julkinen sektori toimii erittäin tehokkaasti 
•  Julkisen sektorin koko on suhteellisesti puolet pienempi kuin Suomen 

•  Singaporen terveydenhoito ja sosiaaliturva perustuvat sosiaaliturvatileihin: kansalaiset 
rahoittavat terveydenhoitonsa, työttömyytensä ja eläkkeensä itse pakollisilla vähennyksillä 
palkasta – esim. työttömyyskorvausta ei ole ollenkaan ja valtio auttaa vain hätätapauksissa 

•  Singapore käyttää opetukseen 3% BKT:stä (Suomi 7%) – Singaporen koulujärjestelmä on 
ehkä maailman paras (vrt. Pisa –testit/ ongelmanratkaisu 

•  Singaporen terveysmenot ovat 3,2% BKT:stä (Suomi 7,2%) – yksityisen puolen toimijat 
tuottavat 80% Singaporen perusterveudenhoidon palveluista  

•  Virkamiehillä on käytössään yksityisen puolen uusimmat johtamisvälineet ja niitä myös 
käytetään 

•  Valtio on vahva ja läsnä oleva; hallinto on pieni 
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Kiitos ! 


