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Eläkepolitiikan kannustinvaikutukset ja vaikutukset kan
santalouteen * 

HEIKKI PALM 

tutkija 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 

1 Johdanto 

Eläkepolitiikasta on ajan saatossa sanottu kaik
ki, mitä sanottavissa on. Uutta voi olla ainoas
taan jokin uusi näkokulma tai eläkepoliittiset 
teot Nyt esiteltävä perinteisestä poikkeava 
ajattelutapa kristallisoituu rakennetussa Suo
men kansantalouden numeerisessa limittäisten 
sukupolvien tasapainomallissa. Eläkepoliittisia 
tekoja edustavat eduskunnassa hyväksytyt työ
eläkkeiden ja kansaneläkkeiden lainmuutokset 

Tarkoituksena on arvioida vuoden 1996 
alusta asteittain voimaan tulevan eläkepoliitti
sen toimenpidekokonaisuuden - Puron paketin 
- mikrotaloudellisia kannustinvaikutuksia ja 
vaikutuksia kansantalouteen numeerisen limit
täisten sukupolvien tasapainomallin avulla . 
Eläkepolitiikkaa arvioidaan lähinnä kotitalouk
sien päätöksenteon ja sukupolvivaikutusten nä
kökulmasta . 

* Esitelmä Kansantaloudellisesa yhdistyksessä 
14.12.1995 

2 Eläkepolitiikan ongelmat ja eläkeuu
distuksen tarkoitus 

Eläkerasitusta lisäävät pitkällä aikavälillä elä
keläisten määrän kasvu ja työikäisen väestön 
määrän supistuminen. Lisäksi eläketaso nousee 
vielä, koska eläkejärjestelmä tulee voimaan 
vaiheittain. Eläkkeelläoloaika on pidentynyt 
kuolleisuuden alenemisen ja eläkkeellejäännin 
varhentumisen seurauksena. Eläkepolitiikan 
ongelmat Suomessa ovat hyvin samankaltaiset 
kuin monissa muissakin Euroopan maissa 

Sota aiheutti väestörakenneongelman: se 
pienensi sotaa käyneitä ikäluokkia ja synnytti 
tilalle sodanjälkeiset suuret ikäluokat Suurten 
ikäluokkien lapsiluku jäi matalaksi. Eläkekus
tannuksia ovat kasvattaneet myös etuuksien 
korotukset Alkavat eläkkeet 1.5-kertaistuivat 
vuodesta 1975 alkaen, minkä seurauksena elä
ketaso on kohonnut asteeitain. Eläkkeellejää
misen mahdollisuuksia laajennettiin 1980- lu
vun puolivälissä kehittämällä varhaisseläkejält'
jestelmiä ja työttömyyseläkejärjestelmää. 

Lama kärjisti ja ajankohtaisti eläkeongelman 
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1990-luvun alussa. Työttömyyden kasvun seu
rauksena eläkkeiden palkkasummaan perustuva 
rahoituspohja romahti; laman keskellä uhkasi 
paine korottaa työnantajan eläkemaksua usealla 
prosenttiyksiköllä. Työttömyysturva- ja eläke
menojen kasvun seurauksena bruttoveroaste 
kohosi korkeaksi siitä huolimatta, että valtio 
velkaantui erittäin nopeasti. Tehdyt laskelmat 
osoittivat, että bruttoveroaste tulisi jäämään sa
malle tasolle pitkälläkin aikavälillä. Eläkevas
tuiden lisäksi olimme saaneet huolehdittavak
semme pitkäkestoisen työttömyysongelman ja 
suuren valtionvelan kustannukset. 

1990-luvulla on tehtiin eläkemenojen kas
vun hidastamiseen ja eläkkeellejäännin myö
hentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Julkisen 
sektorin eläketaso alennettiin asteittain 60 
%:iin palkasta entisen 66 %:n asemasta ja van
huuseläkeikäraja nostetaan 65 ikävuoteen. Var
haiseläkkeen alaikäraja korotettiin 55 ikävuo
desta 58 ikävuoteen ja osa-aikaeläkkeen ikära
jaa alennettiin 58 vuoteen. Eläkkeiden maksu
rasitusta jaettiin myös työntekijälle ottamalla 
käyttöön palkansaajan työeläkemaksu. 

Vuoden 1996 alusta tuli v~imaan lakipaket
ti, joka alentaa alkavien työkyvyttömyys- ja 
varhaiseläkkeiden tasoa, pienentää van
huuseläkkeiden indeksikorotuksia ja muuttaa 
eläkepalkan määräytymissäännöksiä. Tämän 
nk. Puron paketin lisäksi alennettiin kansan
eläkkeen tasoa osalta kansaneläkeläisistä. Jat
kossa tarkastellaan esimerkinomaisesti tämän 
lakipaketin vaikutuksia numeerisen tasapaino
mallin avulla. 

Näiden eläkeuudistusten tarkoituksena on 
sekä saada aikaan maksujen ja menojen välinen 
tasapaino 1990-luvulla että huolehtia eläkejär
jestelmän pitkän aikavälin rahoituksesta, missä 
eräänä osatekijänä on eläkkeellejäännin myö
hentäminen. 
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3 Analyysimenetelmänä sukupolvimalli 

3.1 Eläkeuudistusten tarkastelu sukupolvimal
lin avulla 

Eläkeuudistusten välittömät meno- ja rahoitus
vaikutukset kyetään yleensä arvioimaan verra
ten luotettavasti laskentamallien avulla. Las
kentamallien ongelmana on, että ne eivät sisäl
lä käyttäytymisriippuvuuksia. Eläkeuudistusten 
välillisiä kannustin- ja kansantalousvaikutuksia 
ei ole yleensä arvioitu, koska käytettävissä ei 
ole ollut sellaiseen soveliaita numeerisia tasa
painomalleja. 

Eläkeuudistukset kohdistuvat yleensä tiettyi
hin sukupolviin; usein voimassaoleviin eläk
keisiin ei puututa, vaan toimenpiteet kohdiste
taan alkaviin eläkkeisiin. Uudistus tulee voi
maan sukupolvittain pitkällä aikavälillä. Ei ole 
riittävää tarkastella pelkästään pitkän aikavälin 
tasapainovaikutuksia, vaan kymmenien vuosi
en pituisen siirtymävaiheen vaikutukset ovat 
hyvin kiinnostavia. Tällöin tarvitaan dynaami
sia malleja, joissa on väestö on mallinnettu su
kupolvittain. 

Numeeristen limittäisiä sukupolvia sisältävi
en tasapainomallien käyttö eläkeuudistusten 
vaikutuksia arvioitaessa on verraten uutta, 
vaikka ne siihen tarkoituksen soveltuvatkin. 
Syynä lienee, että dynaamisia numeerisia mal
leja on alettu rakentaa vasta 1980-luvulla ja et
tä sosiaaliturvakysymykset eivät ole ensimmäi
sinä taloustieteilijöiden preferenssijonosssa. 
Numeeristen limittäisten sukupolvien tasa
painomallien kantaisä on Auerbachin ja Kotli
koffin (1987) rakentama malli. Uudempia vai
kutusarvioita ovat tehneet Chaveau-Loufir 
(1994) ja Broer-Westerhout-Bovenberg (1994). 
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3.2 Suomalaisen sukupolvimallin pääpiirteet 

Esittelen sukupolvimallia, jota on rakennettu 
sekä osana Suomen Akatemian "Tulevien su
kupolvien sosiaaliturva "-hanketta että sosiaali
ja terveysministeriön toimeksiannosta, sekä 
mallilla tehtyjä eläkepoliittisia simulointeja. 1 

Tutkimusohjelman tavoitteena on 
- rakentaa numeerinen limittäisten sukupolvien 
yleisen tasapainon malli 
- selvittää väestökehityksen ja sosiaalitalouden 
kytkennät ja vaikutuskanavavat muuhun kan
santalouteen 
- arvioida sosiaaliturvan kehitystä pitkällä aika
välillä 
- arvioida keskeisimpien sosiaali- vero- ja ta
louspoliittisten toimenpidevaihtoehtojen ja ul
koisten shokkien taloudellisia vaikutuksia 
- arvioida toimenpiteiden vaikutuksia kotitalo
uksien sukupolvien väliseen ja sisäiseen tulon
jakoon sekä hyvinvointiin. 

Mallista on olemassa kaksi versiota, joista 
nyt käytettyä laajempaa versiota on kehitetty 
sosiaaliturvan ja julkisen sektorin kysymysten 
selvittämiseen. 

Mallin pääpiirteitä on dynaamisuus. Y ritys
ten ja kotitalouksien päätöksenteko perustuu 
eteenpäin katsovaan intertemporaaliseen opti
mointiin. Toinen keskeiIlen ominaisuus on, että 
kotitaloudet on mallinnettu sukupolvittain. Se 
tarkoittaa, että jokaista jo syntynyttä ja tulevai
suudessa syntyvää 5-vuotiskohorttia edustaa 
yksi kotitalous. Mallissa on näin ollen neljä
toista eri-ikäistä päätöksiä tekevää kotitaloutta, 
joiden ikä alkutilanteesssa vaihtelee 20-90 vuo
den välillä. Kotitalouksien päätöksenteon hori
sontti on jäljellä olevan elinajan mittainen ja he 

1 Tutkimusryhmää johtaa tutkimusjohtaja Jukka 
Lassila ETLA:sta ja siinä työskentelee kirjoittajan li
säksi tutkija Tarmo Valkonen. 
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voivat halutessaan jättää perinnön lapsilleen. 
Yritysten päätöshorisontti on äärettömän pitkä. 

Intertemporaalisesta päätöksenteosta seuraa 
eräitä keskeisiä mallin käyttäytymisominai
suuksia. Kun esimerkiksi kotitaloudet havaitse
vat jonkin yllättävän valtiovallan toimenpiteen, 
esim. eläkeleikkauksen tapahtuneen, he kyke
nevät välittömästi diskonttaamaan markkinako
ron ja elinajan odotteen avulla nykyhetkeen 
elinkaarivarallisuudessaan tapahtuvan muutok
sen ja alkavat sopeuttaa käyttäytymistään. Klm 
sukupolvien reaktiot ovat erilaisia, kokonais
vaikutukset kansantalouteen ovat rikkaita. 

Kehitteillä olevassa sukupolvimallissa viisi
vuotiskohortti muodostaa sukupolven. Aika 
kulkee mallissa viiden vuoden askelin. TyypH
linen laskenta-ajanjakso on 100-150 vuotta. 
Vaikutusviiveet ovat kymmeniä vuosia. On 
huomattava, että sopeutumisurat eivät ole ad 
hoe-uria, vaan optimoinnin tulosta. Hinnat ta
sapainottavat markkinat joka hetki siirtymävai
heen aikana matkalla kohti lopullista tasapaino
tilaa. Sopeutumisurat ovat tärkeitä hyvinvointi
vaikutusten kannalta. Auerbaeh ja Kotlikoff 
(1987) ovat todenneet, että tulevat sukupolvet 
voivat paremmin esimerkiksi eläkeuudistuksen 
jälkeen osin siksi, että aikaisemmat sukupolvet 
ovat kärsineet, eivät ainoastaan tehostuneen ta
loudenpidon vuoksi. 

Menneisyys kiteytyy mallissa kunkin suku
polven alkuvarallisuutena sekä yritysten pää
omakantana. Jos menneisyys ja tulevaisuus ei
vät ole sopusoinnussa, seurauksena on inter
temporaalisia muutoksia mallin päätösmuuttu
jissa. 

Mallin tasapaino saadaan ratkaisemalla en
sin kotitalouksien ongelmat pitäen korkoja, 
palkkoja ja hintoja annettuna. Elinkaarista ag
gregoitu kulutus ja työn tarjonta syötetään yri
tys- ja markkinatasapainosektoriin, josta rat
keavat investoinnit ja välipanoskysyntä sekä 
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palkat, hinnat ja korot. Iterointia jatketaan niin 
kauan, että markkinat ovat tasapainossa joka 
hetki 150 vuoden ajan. 

Mallissa on hyödyke-, työ- ja rahoitusmark
kinat sekä neljä pääsektoria: kotitaloudet, yri
tykset, ulkomaat ja julkinen sektori, mikä ja
kaantuu sosiaalivakuutuslaitoksiin, valtioon ja 
kuntiin. 

Sukupolvimallin sisältöä on kuvattu tarkem
min liitteesä. 

3.3 Eläkejärjestelmä ja sen mallintaminen 

Kun sukupolvimallissa kotitaloudet tekevät op
timaaliset päätökset odotettavissa olevaksi eli
najakseen, heidän työn tarjontaansa ja kulutuk
seensa vaikuttaa eläkkeiden määräytymissään
nöt, eläkkeiden rahoitus ja kuolemanvaara. 

Eläkkeellejäänti on mallissa endogeeninen 
50 ikävuoden jälkeen. 65 ikävuoden jälkeen 
työntekoa ei sallita. Väliin jäävälIä "varhaiselä
kejaksolla" taloudenpitäjät voivat mallin nyky
versiossa vapaasti valita optimaalisen työpa
noksensa ja eläkeaikansa määrän: he voivat ha
lutessaan jäädä eläkkeelle ja saada eläkkeen tai 
jatkaa paIkallista työntekoa tai valita jonkin ko
koonpanon kumpaakin. 

Jos nyt lakisääteistä eläketasoa alennetaan, 
sillä on vaikutusta aktiiviajan työn tarjontaan ja 
kulutukseen siksi, että 
- varallisuutta tarvitaan lisää, 
- määräytymissäääntöjen muutoksilla on suoria 
kannustevaikutuksia. 

Jos eläketasoa alennetaan, kotitalouksien 
elinkaarivarallisuus alenee. Työssäolevilla on 
mahdollisuus lisätä työntekoaan ja myöhentää 
suunniteltua eläkkeellejäämisajankohtaansa. 
Koska työnteko ei kotitalouksille maita, joutu
vat ne tarkkaan punnitsemaan, korvaako kulu
tuksen lisäämisen hyöty työnteosta aiheutuvan 
harmin ja vapaa-ajan menetyksen. 
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Vapaa-ajan hinta suhteessa kulutukseen hin
taan kohoaa; jolloin ajankäyttö työhön tulee 
houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Eläkkeen 
suuruudella on olennainen merkitys, kun 
ikääntyvä työntekijä alkaa harkita työn jättä
mistä. Mitä suurempi on nettopalkan ja netto
eläkkeen erotus, sen houkuttelevampaa on 
eläkkeellejäänti. Kun eläke alenee ja palkka 
kohoaa, suurenee menetys eläkkeellejäännista. 
Eläkeoikeuksien pieneneminen vaikuttaa pää
töksiin koko työuran ajan. Jokainen lisävuosi 
työssä kasvattaa eläkettä. Työsuhteen viimeiset 
vuodet ovat erityisen arvokkaita, koska työsuh
teen viimeisien vuosien perusteella määräytyy 
eläkkeen suuruus. 

Suomessa kokonaiseläke koostuu kansan
eläkkeestä ja työeläkkeestä. Suomen työeläke
järjestelmä tavoitteena on kulutustason säilyttä
minen. Työeläkkeen suuruus ei riipu vakuute
tun maksamien, rahastoitujen eläkemaksujen 
suuruudesta. vaan määräytyy lainsäädännön 
perusteella. Työeläkettä karttuu 1.5 % vuodes
sa. Täysi eläke yksityisellä sektorilla on 60 % 
palkasta. Sen voi saada 40 vuoden työssäolon 
perusteella tai jäädessä työkyvyttömyyseläk
keelle, jolloin tuleva aika eläketapahtumasta 65 
vuoden ikään· luetaan eläkettä kartuttavaksi 
ajaksi. Julkisella sektorilla vanhan työntekijän 
bruttoeläke voi olla enintään 66 % palkasta. 
Nuorempien työntekijöiden eläketurva yhte
näistyy asteettain yksityisen sektorin kanssa. 

Työeläkkeen suuruus riippuu monimutkai
sella tavalla aktiiviajan työssäolosta ja palkasta. 
Siihen vaikuttavat muun muassa 
- työajan pituus 
-tulevan ajan pituus 
- työssäoloajan eläkekarttuma 
- tulevan ajan karttuma 
- eläkepalkan määräytymisjakson pituus 
- eläkepalkan koostumus ja laskentasäännöt 
- eläkeindeksit, joilla tarkistetaan eläkettä ja 



palkkoja 
- palkansaajan työeläkemaksu 
- verovähennysoikeudet 

Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. 
Pääosin työnantaja rahoittaa työeläkkeet. Kan
saneläkejärjestelmän tarkoituksena on turvata 
vähimmäiseläke . niille, joilla työura on jäänyt 
lyhyeksi tai työeläke pieneksi. Kansaneläkkeen 
määrään vaikuttavat 
- työ- ja kansaneläkkeen yhteensovitus. Kan
saneläke on tietyllä tuloalueella työeläkevähen
teinen 
- tasasuuruisen pohjaosan suuruus 
- verovähennysoikeudet 
- eläkeindeksi 

Kokonaiseläke koostuu yleensä kansaneläk
keen tasasuuruisesta pohjaosasta, kansaneläk
keen työeläkevähenteisestä lisäosasta ja työ
eläkkeestä. Kansaneläke rahoitetaan työnantaji
en maksamin vakuutusmaksuin 

Päätöksentekijät ovat ilmeisen tietoisesti 
laatineet nämä monimutkaiset riippuvuudet ja 
jatkuvasti muuttelevat niitä. Taustalla on oltava 
uskomus, että niillä voidaan vaikuttaa eläkkeel
lejääntiin ja eläkemenoon. 

4 Eläkeuudistuksen vaikutukset 

4.1. Puron paketti 

Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan eräiden 
täsmällisten eläkepoliittisten nk. Puron paket
tiin sisältyvien toimenpiteiden vaikutuksia. 
Työ- ja kansaneläkkeitä koskeva lakiuudistus 
sisälsi seuraavat pääkohdat: 
-Työeläkkeen tulevaa aikaa alennettiin siten, 
että eläkettä karttuu 50 vuoden iästä 1.2 pro
senttia ja 60 vuoden iästä 0.8 prosenttia vuo
dessa: suurimmillaan työeläke alenee 6.5 %
yksikköä palkasta. Aikaisemmin eläkettä kart
tui työssäoloajalta ja tulevalta ajalta 1.5 % vuo-

Heikki Palm 

dessa. 
- Työeläkkeitä tarkistetaan 65 ikävuoden jäl
keen indeksillä, jonka painot ovat 0.2 kertaa 
ansiotasoindeksin muutos ja 0.8 kertaa kulutta
jahintaindeksin muutos. Aikaisemmin painot 
olivat 0.5 ja 0.5 vastaavasti. 
- Eläkepalkka lasketaan työsuhteen 10 viimei
sen vuoden perusteella. Aikaisemmin se mää
räytyi neljän viimeisen vuoden ansioiden pe
rusteella paras ja huonoin vuosi poistaen. 
- Kansaneläkkeen pohjaosa poistetaan. 

Tulevan ajan runsaskätisessä oikeudessa on 
piillyt eräs mahdollinen eläkejärjestelmän kan
nustinloukku. Tuleva aika tarkoittaa, että työ
kyvyttömyys- tai varhaiseläkkeelle jäävä voi 
lukea eläkettä kartuttavaksi ajaksi työkyvyttö
myystapahtuman ja 65 vuoden iän välisen ajan. 
Tämä on perusteltua eläkkeiden vakuutusluon
teen kannalta. Ongelmaksi käytännössä on tul
lut, että keski-ikäinen henkilö voi usein odottaa 
saavansa paremman eläkkeen jäämällä eläk
keelle heti kuin jatkamalla työntekoa 65 vuo
den ikään saakka. 

Mallisimuloinneissa tarkastellaan ainoastaan 
työeläkkeiden tulevan ajan oikeuden ja elä
keindeksin muutoksen vaikutuksia On oletettu, 
että tulevan ajan eläke oikeuden karttuma olisi 
keskimäärin uudistuksen jälkeen runsas 1 %, 
mikä vastaa 43 % tavoitetasoa. 

Vaikutusten selvillesaamiseksi toimenpiteitä 
on vertailtu suhteessa perusuraan, jossa toi
menpiteitä ei ole mukana. Tämä on pidettävä 
mielessä, kun tuloksia tulkitaan. Kun reaalian
siot tai tuotanto kasvavat, ne kasvavat poikkea
mana perusuraan. Kuvioissa 1-3 kuten mallis
sakin aika kulkee viiden vuoden harppauksin: 
o = vuosi 1995, 1= vuosi 2000, 7= vuosi 2030 
jne. 

Muutama sana laskelmien olettamuksista: 
- korko on kiinteä ja taloudellista kasvua suu
rempi 
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- työnantajan eläkevakuutusmaksu on endogee
ninen: sillä ja korkotuloilla tasapainotetaan so
siaalivakuutussektori. Aktiivista rahastointia ei 
tehdä, vaikka rahasto onkin olemassa alkutilan
teessa. 
- valtion arvonlisävero on endogeeninen: muut 
veroasteet ovat annettuja. Tulonsiirrot kotitalo
uksille määräytyvät väestörakenteen kehityk
sestä ja kunnille osuutena sen menoista. 
- kuntien työllisyys on endogeeninen ja 
kunnallisveroaste annettu 
- perintöä ei jätetä 

4.2 Kannustinvaikutukset kotitalouksiin 

Puron paketin päävaikutuksia on, että kotitalo
uksien varallisuus kasvaa. Nykyisin valtaosa 
kotitalouksista jää eläkkeelle ennen 65 vuoden 
ikää. Kun tulevan ajan eläkeoikeus alenee, ko
titaloudet sekä jatkavat työnteko aan että lisää
vät säästämistään korvatakseen menetyksen 
julkisella puolella. Pääasiallisesti keski-ikäiset 
ja ikääntyneet omistavat mallissa yritysten 
osakkeet. 

Eläkeuudistus parantaa pysyvästi yritysten 
kannattavuutta: työvoimakustannusten osuus 
arvonlisäyksestä pienenee. Yritysten työvoima
kustannusten aleneminen heijastuu yrityksen 
tulevista osingoista muodostuvan arvon kasvu
na. Yritysten työvoimakustannus koostuu pal
koista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuis
ta. Eläkeuudistus alentaa pitkällä aikavälillä 
eläkemenoa noin 3 prosenttiyksikköä palkoista, 
mikä alentaa eläkevakuutusmaksua. Työn raja
tuottavuusehdosta seuraa, että eläkemaksun 
alentuminen nostaa palkkatasoa, mikä lisää ko
titalouksien työn tarjontaa. Korkeampi palkka 
merkitsee myös korkeampaa eläkepalkkaa, mi
kä pienentää eläkeoikeuden leikkauksen vaiku
tusta (Kuvio 1). 

Tarkastellaan ensin vaikutuksia sukupolvit-
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tain. Tulevan ajan leikkaus koskee vain niiden 
sukupolvien tulevia eläkkeitä, jotka eivät vielä 
ole eläkkeellä. Voimassaolevia vanhuus- tai 
työkyvyttömyyseläkkeitä ei tarkisteta jälkikä
teen. Taitettu indeksi pienentää 65 vuotta täyt
täneiden sukupolvien työeläkkeiden indeksiko
rotuksia entiseen verrattuna. 

65 vuotta täyttäneiden, nyt vanhuuseläkkeel
lä olevien sukupolvien käytettävissä oleva re
aalitulo jopa kasvaa siitä huolimatta, että koko
naiseläke alenee indeksihuononnuksen vuoksi. 
Indeksileikkaus ei pure koko tehollaan, koska 
reaaliansiot kohoavat nopeammin kuin ilman 
uudistusta. Uusikin eläkeindeksi on lievästi an
siosidonnainen. Käytettävissä olevien tulojen 
kasvu on seurausta eläkeläisten hallussaan pitä
män varallisuuden ja sen tuottojen - osinkotu
lojen, korkotulojen ja osakkeiden arvonmuuu
tosten - kasvusta. Eläkeuudistuksen vaikutuk
sia on, että kotitalouksien varallisuus on suu
rempi. Seurauksena vanhuuseläkkeellä olevien 
sukupolvien kulutuksen määrä kasvaa, Jollei 
oteta huomioon kansaneläkkeen pohjaosan 
leikkausta, nykyiset vanhuuseläkeläiset saatta
vat jopa hyötyä eläkeuudistuksesta. 

Eläkeuudistuksesta kärsivät työelämässä 
olevat keski-ikäiset 40-65 -vuotiaat sukupolvet. 
Keski-iässä olevien sukupolvien käytettävissä 
olevat reaalitulot kyllä kasvavat, mutta ne käy
tetään säästämisen ja varallisuuden lisäämi
seen. Julkisia eläkeleikkauksia korvataan lisää
mällä yksityistä säästämistä, mikä voi ilmetä 
muun muassa yksityisten eläkevakuutusten ky
synnän kasvuna. Keski-ikäisten kulutus, vapaa
aika ja eläkkeelläoloaika vähenevät, minkä 
seurauksena on hyvinvoinnin menetys. He hä
viäisivät enemmän, jos jäisivät varhaiseläk
keelle. Siksi kannattaa jatkaa työntekoa ja lykä
tä eläkkeellejääntiä. Keskimääräinen eläke pie
nenee tulevan ajan oikeuden leikkauksen vuok
si, mutta kuitenkin vähemmän kuin ilman välil-
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Kuvio 1. Eläkeuudistuksen vaikutukset kotitalouksiin (indeksinä) 
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lisiä vaikutuksia. Mitä aiemmin eläkkeelle jää
dään, sen suurempi on menetys. Eläkeikää lä
hestyvät 50 - 60- vuotiaat lisäävät työn tarjon
taansa työvoimaosuuksilla mitaten 1-2 prosent
tiyksikköä. Yksityisen sektorin työpanos kas
vaa pysyvästi runsaat 1 %, mutta julkisen sek
torin työpanos pienenee, koska kuntien tulot 
alanevat. Työn tarjonnan kokonaislisäys on 
noin puoli prosenttia. 

Nuoret, tällä hetkellä alle 40-vuotiaat suku
polvet yksiselitteisesti hyötyvät eläkeuudistuk
sesta. He pääsevät suuremmassa määrin nautti
maan asteittain alenevan (perusuraan verrattu
na) työeläkemaksun vaikutuksesta. 

Vaikutuksia on mahdollista tarkastella myös 
ikäluokittain, sillä kotitaloussektorin mak
rosuureet saadaan summaamalla muuttujat yli 
ikäluokkien. Makromuutttujien takana on mo
nimuotoinen ikäryhmädynamiikka. 

Jos vanhuus eläkkeellä olevia 65 vuotta täyt
täneitä tarkastellaan kunkin ajanhetken eläke
läisikäryhmänä eikä sukupolvina, tuloksen tul
kinta muuttuu. 65 vuotta täyttäneiden kulutus 
kasvaisi ensimmäisellä periodilla varallisuuden 
arvonmuutoksen vuoksi: keski-ikäiset ja ikään
tyneet omistavat mallissa yritysten osakkeet ja 
eläkeuudistus heijastuu yrityksen tulevista 
osingoista muodostuvan arvon kasvuna. Sen 
jälkeen ikäryhmän kulutus alkaa alentua, koska 
eläkeuudistuksen pienentämää keskieläkettä 
saavia sukupolvia saapuu enenevässä määrin 
65 vuoden ikään. Lopulta nuorten "voittajasu
kupolvien" tuleminen eläkeikäisiksi kääntää 
vanhimpien ikäluokkien kulutuksen kasvu-u
ralle. Keski-ikäisten ikäryhmien kulutus alenee 
heti ja nuorimpien ikäluokkien kulutus kasvaa 
kaiken aikaa(Kuvio 2). 

Mallisimulointien perusteellä eläkeuudistuk
sen keskeiset mikrotaloudelliset vaikutukset 
ovat työntekoa ja säästämistä lisääviä sekä elä
kemenoja vähentäviä. Työeläkkeiden tulevan 
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ajan oikeuden alentaminen pienentää eläkejär
jestelmässä piillyttä epäsuotuisaa kannustinta. 
Tulevan ajan oikeus on taannut joissain tapauk
sissa paremman eläkkeen, jos jää heti työky
vyttömyyseläkkeelle, kuin jos jatkaa työntekoa 
65 vuoden ikään saakka. Vastapainona tietysti 
on ansiotulojen ja varallisuuden menetyksiä. 
Eläkeuudistuksen seurauksena "voitto" eläk
keellejäännistä pienenee: mallilaskelmienkin 
tulos on työn tarjonnan kasvu. 

Eläkeuudistuksesta kärsivät nykyiset keski
ikäiset, 40-64 -vuotiaat sukupolvet, ja kaikki 
muut - sekä eläkeläiset, nuoret ja tulevat suku
polvet - voittavat. Varallisuuden kasvu takaa, 
että nykyisten nuorten ja tulevien sukupolvien 
eläkeaikainenkin kulutus on korkeampi kuin 
nykyisten eläkeläisten. 

Eläkeuudistuksen vaikutusviiveet ovat pit
kiä. Valtaosa vaikutuksista on tapahtunut noin 
40 vuodessa, mutta pääsääntöisesti uusi pitkän 
aikavälin saavutetaan vasta 60 vuoden kulut
tua. Erityisesti kotitaloussektorin varallisuus
vaikutusten viiveet ovat pitkiä. 

4.3 Kansantaloudelliset vaikutukset 

Eläkeuudistuksen seurauksena kotitalouksien 
säästäminen ja varallisuus kasvavat. Kuluttaja
hinnat alenevat ja kulutuksen määrä kasvaa. 
Pitkällä aikavälillä kotitalouksien varallisuus 
kasvaa 1.3-kertaiseksi. Pitkän aikavälin tasa
paino saavutetaan vasta 60 vuoden kuluttua. 

Kotitalouksien palkkatulot kasvavat, koska 
työn tarjonta lisääntyy ja ansiotaso kohoaa elä
kemaksun alenemisen eräänä seurauksena. 
Palkkatulot kasvavat enemmän kuin kulutus. 
Reaalipalkka kohoaa pysyvästi runsaat 3 pro
senttiä korkeammalle tasolle kuin perusuralla. 

Eläkkeellejäännin myöhentymisen ja eläke
tason alenemisen seurauksena eläkemenot ale
nevat . Ne jatkavat vaiheittain pienenemistään, 
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Kuvio 2. Eläkeuudistuksen vaikutukset kotitalouksiin eri ajankohtina 
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kun uudet sukupolvet tulevat eläkeikään ja 
vanhat korkeammat eläkkeet poistuvat kannas
ta. Eläkemaksut alenevat asteettain noin 3 %
yksikköä palkoista. Siirtymäkauden viive on 
noin 30 vuotta. Veroaste ja menoaste julkisella 
sektorilla alenevat. 

Eläketason alentamisella on pysyviä tuotan
nollisia vaikutuksia. Investoinnit ja pääoma
kanta kasvavat runsaan prosentin. Yritysten 
kannnattavuus paranee; työvoimakustannusten 
osuus bruttokansantuotteesta alenee pysyvästi . 
Yritysten arvo, joka koostuu nykyhetkeen dis
kontatuista tulevista osinkotuloista, kasvaa. 
Yritysten työvoiman määrä kasvaa pysyvästi. 
Yksityisen sektorin pääomaintensiivisyys ale
nee hieman 

Kansantalouden säästämisaste ja investointi
aste kohoavat pysyvästi. Säästämisaste kasvaa 
siirtymäkauden aikana enemmän, mistä seuraa 
perusuraa parempi vaihtotasekehitys. Kansan
talous sijoittaa lisäsäästönsä ulkomaille, jolloin 
ulkomainen velka pienenee. 

Koska investoinnit ja kulutus kasvavat, kas
vaa myös tuonti. Vaihtosuhde .;. kotimaisen ja 
ulkomaisen hinnan suhde - heikkenee pysyväs
ti eläkemaksun alenemisen seurauksena. 
Maamme on entistä kilpailukykyisempi. Vaih
tosuhteen vaikutuksesta vienti lisääntyy, mutta 
tuonti kohoaa pitkällä aikavälillä sitäkin enem
män. Kauppatase heikkenee pitkällä aikavälil
lä, vaikka vahvistuu lyhyellä tähtäyksellä. 
Vaihtotase on siirtymäkaudella ylijäämäinen, 
mutta tasapainottuu pitkällä aikavälillä (Kuvio 
3). 

Yhteenvetona eläketason alentamisella on 
myönteisiä ja verraten huomattavia steady sta
te- eli pysyväisvaikutuksia ja verraten pitkäai
kaisia dynaamisia vaikutuksia. Kun eläkealen
nus toteutetaan asteittain koskien tulevia eläk
keitä, dynaamiset vaikutukset ulottuvat 60 vuo
den päähän (Taulukko 1). 
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Toimenpiteestä häviävät 40-64-vuotiaat, 
mutta nuoret, vanhat ja tulevat sukupolvet voit
tavat. Huomionarvoista tuloksissa on, että elä
ketaso ennen eläkeleikkauksia yhdistyneenä 
nykyiseen rahoitustapaan ei ollut optimaalinen 
valtaosalle kotitalouksia. 

4.4 Tulosten arviointia 

Löytyykö tällaisille vaikutusarvioille vastinetta 
todellisuudesta? Jonkinlaisena ajatusharjoitel., 
mana voi kuvitella, mitä vuonna 1975 tapahtu
nut työeläkkeiden tavoitetason korottaminen 40 
prosentista 60 prosenttiin merkitsi kotitalouksi
en käyttäytymiselle. Eräs 1980-luvun varhais
eläkeläistymisryntäyksen luonteva selitys saat
taisi olla, että oivallettuaan eläkkeensä puoli
toistakertaistuneen ja elinkaarivarallisuutensa 
kasvaneen tuolloin parhaassa työiässä olleet 
sukupolvet sopeuttivat kulutuksensa ja eläk
keelle jääntinsä uudelle optimaaliselle tasolle, 
kun lainsäädäntö sen salli 1980-luvulla. Tehdyt 
mallisimuloinnit viittaavat tällaisen selityksen 
mahdollisuuteen. Tämän kaksi vuosikymmentä . 
tapahtuneen eläkkeen korotuksen vaikutukset 
eivät mallilaskelmien mukaan olisi vieläkään 
ohitse. 

Yksityisalojen työeläkejärjestelmän uudistus 
voidaankin ehkä nähdä tältä yleisemmältä nä
kökannalta jonkinlaiseksi korjaustoimenpiteek
si, jolla eläketaso sopeutettiin paremmin vas
taamaan kansantalouden ja eläkejärjestelmän 
resursseja. 

Oikeutettu kysymys on, että miksemme 
alenna eläkkeitä vielä lisää, kun näin oiva kei
no on löydetty. On selvästikin jatkot yön kohde, 
onko olemassa jokin optimaalinen eläketaso, 
joka on mahdollista löytää mallilla. Nämä arvi
ot kertovat vain, että Puron paketin suuruus
luokkaa olevasta eläkkeiden leikkaamisesta on 
enemmän hyötyä kuin haittaa, Koska haittaakin 
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Kuvio 3. Eläkeuudistuksen vaikutukset yrityksiin ja ulkomaankauppaan (indeksinä) 
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Taulukko 1. Eläkeuudistuksen vaikutkset 

Toimenpiteet: Tulevan ajan karttumaa leikataan, taitettu indeksi 65 vuoden iästä 

%-muutos perusurasta 5, 25 ja 150 vuoden kuluttua 

MUUTTUJA 5 

Kulutuksen määrä 0 

Nimellispalkka 0.5 

Reaalipalkka 0.7 

Työpanos yhteensä 0.5 

Yritys 0.5 

Julkinen 0.5 

Käyt.oleva reaalitulo 0.1 

KotitaI. varallisuus 2.7 

Eläkemenot -3.9 

Sovamaksumuutos, %-yks. -1.1 

Kuluttajahinta -0.2 

BKT:nmäärä 0.2 

Yritysten tuotanto 0.2 

Pääomakanta 0.2 

Investoinnit 0.3 

Yritysten arvo 0.3 

Vaihto suhde -0.5 

Korko 0 

Tuonnin määrä 0.1 

Viennin määrä 0.2 

Kauppatase 0.2 

Vaihtotase 0 

on, uudistus ei ole Pareto-optimaalinen. 
Talousteorian mukaan meillä on tämäntyyp

pisissä malleissa kahdenlaisia tasapainoja. (1) 
Tehottomia tasapainoja, joissa pääomakanta on 
liian suuri, kun korkotaso on matalampi kuin 
yhteenlaskettu väestön ja tuottavuuden kasvu. 
Kulutusta ja hyvinvoiJttia voidaan lisätä aiheut
tamatta menetyksiä tulevassa kulutuksessa. 
Tällaisessa tilanteessa jakojärjestelmään perus
tuvan eläkejärjestelmän laajentaminen lisää hy
vinvointia . (2) Tehokkaita tasapainoja, joissa 
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korkotaso on korkeampi kuin väestön ja tuotta
vuuden kasvun summa. Taloudessa on liian vä
hän pääomaa. Kansantalouden säästämisen li
sääminen supistamalla eläkejärjestelmää, lisää
mällä rahastointia tai kasvattamalla perintöjä 
voi lisätä kulutusta ja hyvinvointia pitkällä ai
kavälillä, mutta sukupolvet siirtymäkauden ai
kana saattavat kärsiä (Blanchard-Fischer 1989, 
Chaveau-Loufir 1994,Persson 1985, Arhippai
nen, 1994). Kuitenkin endogeenisen kasvun 
teorioiden, joissa talouskasvu on sisäsyntyistä, 



johtopäätökset saattavat olla tyystin toisenlai
sia, mikä antaa aihetta varovaisuuteen tulkin
noissa (Zhang 1995). 

Suomessa ja muissakin alenevan väestökehi
tyksen maissa ollaan siirtymässä entistä sel
vemmin tilanteeseen, missä korko on suurempi 
kuin talouskasvu. Näin on myös oletettu simu
loinneissa. Tulokset ovat teorian mukaisia: elä
ketason alentaminen lisää kulutusta, pääoma
kantaa ja hyvinvointia joidenkin sukupolvien 
kärsiessä menetyksiä. 

5 Eläketurvan rahoituksen vaikutuksis
ta 

Julkinen eläkejärjestelmä vähentää kotitalouk
sien säästämistä riippumatta rahoitustavasta. 
Vaikutukset pääomamuodostukseen ja kotitalo
uksien hyvinvointiin seuraavat siitä, miten kan
santalouden kokonaissäästäminen kehittyy. Tä
mä pitää paikkansa riippumatta väestöraken
teen kehityksestä. 

Jos kotitaloudet käyttäytyvät elinkaariteori
an mukaan, väestön ikääntymisestä seuraa koti
talouksien säästämisen ja varallisuuden alene
minen riippumatta siitä onko taloudessa julki
nen eläkejärjestelmä vai ei. Kun nämä vaiku
tukset ynnätäään yhteen, seuraus on kotitalouk
sien säästämisen ja varallisuuden aleneminen, 
kun Suomen väestö vanhenee ja julkinen eläke
järjestelmä eläkeuudistuksesta huolimatta laa
jenee. Se saattaa merkitä huomattavaa rasitusta 
kansantaloudellemme. 

Elinkaariteorian mukaan eläkkeellä olevat 
ikäluokat kuluttavat varallisuutensa ennen kuo
lemaansa. Eri maissa on tehty tutkimuksia siitä, 
vähentävätkö ikääntyvät kotitaloudet todella 
varallisuuttaan. Tulokset ovat ristiriitaisia ja 
toisiaan kumoavia (mm. Kotlikoff ja Summers 
1981, Kotlikof 1988, Jappelli 1995, Modigliani 
1988, Paxton 1995). 
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Säästämisaste Suomessa aleni 1980-luvun 
lopulla, mutta on jälleen noussut. Eläkeläisten 
säästämisaste on Suomessa verraten korkea. 
Syynä voivat olla jokin tai kaikki edellä luetel
lut tekijät. Syyt eivät tulevaisuudessa ole vält
tämättä samat kuin menneisyydessä. Julkisen 
eläkejärjestelmän kehittymättömyys ja luoton
säännöstely voi olla nykyisten eläkeläissuku
polvien korkeiden säästämisasteiden syynä, 
mutta eivät vaikuta enää tulevaisuudessa. Kes
keistä on miettiä, miten estää kokonaissäästä
misen aleneminen. 

Mahdollisia korvaavia lisäsäästämisen muo
toja ovat 
- kotitalouksien säästäminen 

epävarmuuden vuoksi 
perinnön jättämisen vuoksi 

- julkinen säästäminen erityisesti eläkesäästä
minen. 

Koska yleisen epävarmuuden lisäämistä on 
vaikea suositella kansantalouden kokonaissääs
tämisen lisäämiseksi, lienee aiheellista keskit
tyä kahden jäljelle jäävään vaihtoehdon poh
dintaan. 

5.1 Julkisen eläkesäästäminen vaikutus 

Julkisen säästämisen onnistuminen riippuu sii
tä, miten eläkejärjestelmä rahoitetaan. Kunnat 
eivät säästä. Valtiontalouden jatkuviin ylijää
miin pitäisi uskoa, mutta se on vaikeaa. 

Täysin rahastoiva eläkejärjestelmä toimii 
kuin koti talous toimisi elinkaariteorian mukaan 
ilman julkisia eläkkeitä edellyttäen että pää
omamarkkinat toimivat täydellisesti. Täysin ra
hastoiva eläkejärjestelmä kerää maksuja sääs
töön aktiiviaikana ja maksaa ne kotitaloudelle 
takaisin, kun se on siirtynyt eläkkeelle. Eläke 
määräytyy kerättyjen maksujen perusteella. 
Kotitalouden oman säästämisen aleneminen 
korvautuu julkisen säästämisen lisäyksellä. 
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Tällaisessa teoreettisessa järjestelmässä elä
ke-etuuden muutoksella ei ole vaikutusta kan
santalouden pääomakantaan eikä sillä liioin ole 
vaikutusta kotitalouksien hyvinvointiin. Täysin 
rahastoivissa järjestelmissä ei synny sukupolvi
en välisiä velkoja, koska kotitalouden elinkaa
ren aikana saarnat ja maksamat tulonsiirrot 
ovat yhtä suuria. 

Jakojärjestelmässä kunkin ajankohdan elä
kemenot rahoitetaan saman ajankohdan vero
luonteisella eläkemaksuilla. Jakojärjestelmällä 
rahoitettu eläke pienentää kansantalouden pää
omakantaa kaikissa tapauksissa. Se vähentää 
yksityistä säästämistä ja eikä tuo tilalle julkista 
säästämistä. Jakojärjestelmällä on kuitenkin 
positiivisia hyvinvointivaikutuksia, jos maksa
jina olevien nuorten määrä kasvaa ja etuuden
saajien määrä vähenee. Jos tilanne on päinvas
tainen eli korkotaso on korkeampi kuin väestön 
ja tuottavuuden kasvun summa, ainoastaan en
simmäinen sukupolvi hyötyy järjestelmästä ja 
kaikki muut kärsivät. 

Yksinkertaistettuna väittämien yleinen sano
ma on, että koska julkinen eläkejärjestelmä vä
hentää kotitalouksien säästämistä, pitäisi julki
sen sektorin säästämistä vastaavasti lisätä ra
hastoimalla tulevia eläkkeitä varten. Tulos pä
tee, jos kotitaloudet käyttäytyvät puhtaan elin
kaariteorian mukaan ja maksimoivat pelkästään 
omaa hyötyään. Väittämät on yleensä johdettu 
siten, että työvoiman tarjonta on oletettu kiinte
äksi. 

5.2 Perintöjen vaikutus 

Julkisella eläke- ja muulla sosiaaliturvalla ei 
ole mitään vaikutusta kansantalouden säästämi
seen ja pääomanmuodostukseen , jos rahoitus
markkinat toimivat täydellisesti ja kotitaloudet 
ottavat täysimääräisesti huomioon lastensa 
hyödyn samalla, kun he tekevät oman elinkaa-
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risuunnitelmansa. Oletetaan, että nuoria on vä
hemmän kuin vanhoja, jolloin valtio joutuu ke
räämään nuorilta suurempia vakuutusmaksuja. 
Tällöin lapsista ja lastenlapsista välittävä jättää 
yksinkertaisesti jokaiselle lapselleen perinnön, 
joka on suunniteltua korkeamman vakuutus
maksun suuruinen. Julkisella sektorilla ei ole 
tarvetta luoda rahastoja, koska kotitaloudet 
huolehtivat sukupolvien välisin tulonsiirroin -
perinnöin ja lahjoituksin - joka tapauksessa sii
tä, että sukupolvien välisetnettotulonsiirrot ta
soittuvat. 

Vaikka ei viime kädessä oltaisikaan sitä 
mieltä, että kotitaloudet osaavat laskea suku
polvien välisten tulonsiirtojen määriä, lienee 
kuitenkin selvä , että jatkuvasti siirtyy mittava 
määrä varallisuutta vanhemmilta lapsille perin
töjeh ja lasten koulutuksen muodossa. Mitä il
meisimmin perinnöt ovat taloudellisen kasvun 
jatkumisen eräs edellytys. 

Näistä pohdinnoista voi päätyä eläke- ja so
siaaliturvan rahoituksen kannalta lohdulliseen 
lopputulemaan: on periaatteessa mahdollista 
löytää rahoitusmuoto, jossa sosiaaliturva ei vä
hennä kansantalouden säästämistä ja pääoman
muodostusta. Emme vain tiedä, mikä se on, 
kun emme tiedä, millainen perintömotiivi koti
talouksilla on. Emme tiedä, kuinka suuria pe
rintöjä jätetään edes tällä hetkellä saati sitten 
tulevaisuudessa, jolloin julkisen rahastoinnin 
mitoitus on vaikeaa. Eräs ratkaisu voisi olla, et
tei julkisen rahastoinnista lisäämisestä aina
kaan haittaa ole. Tämäkään ei ole aivan var
maa, sillä tie rahastoivaan järjestelmään on ki
vetty joidenkin sukupolvien uhrauksilla. 

6 Yhteenvetoa 

Julkiset viranomaiset ja kolmikantaosapuolet 
ovat ottaneet tehtäväkseen päättää, mitkä on 
erityyppisten ja eri sukupolveen kuuluvien ko-



titalouksien optimaalinen eläketaso. Se on vaa
tiva tehtävä, jolle voi kaikkien kansalaisten 
puolesta toivottaa vain onnea ja toivoa viisaita 
päätöksiä. 

Ei ole kovin kiitollinen tehtävä yrittää sää
dellä yhtäaikaa eläketasoa, eläkkeellejäänti
ajankohtaa, eläkemaksua ja kansantalouden ko
konaissäästämistä ja vaihtotasetta kuvitellen, 
että kaikista voidaan tehdä toisistaan riippu
mattomia päätöksiä. Sukupolvimalli rohkenee 
epäillä, että eläketaso vaikuttaa eläkkeellejään
tiin kuten myös eläkemaksun suuruuskin. Kan
santalouden kokonaissäästäminen voi vain eri
koistapauksessa olla riippumaton eläkejärjes
telmästä, 

Eläkkeiden tasoa ei pitäisi muutella alitui
seen, koska se aiheuttaa turhaa levottomuutta 
elinkaaripäätöksentekoon. Voimassaolevien 
eläkkeiden muutoksen varallisuusvaikutukset 
voivat olla sen verran suuria, että voisi olla ai
heellista ainakin harkita, haluaako lisätä säästä
mistä vai kulutusta kansantaloudessa. 

Tunku varhaiseläkkeelle on jonkinlainen 
osoitin, onko eläketaso optimaalinen. Tavoit
teena keskimääräisen eläkkeellejäänti-iän ko
hottaminen on vain hurskas toivomus, jollei 
eläketaso ole sen kanssa sopusoinnussa. 

Julkiseen eläkejärjestelmään voisi sisällyttää 
elementtejä, jotka antaisivat kansalaisille mah
dollisuuden itse säädellä omaa eläketurvaansa. 
Kutsutakoon näitä vaikka henkilökohtaisiksi ti
leiksi. Kaiken aikaa kansalaisilla on yksityisen 
eläkevakuuttamisen mahdollisuus, mutta se ei 
ole ainakaan vielä saavutttanut laajojen kansa
laispiirien suosiota. Eräs selitys voisi olla, että 
omaehtoisilla eläketason säätelykeinoilla vei 
ole tehoa, jos julkinen eläketaso on liian kor
kea. 

Eläke-etuuden ja maksun yhteyttä voisi olla 
viisasta terävöittää julkisessakin järjestelmässä. 
On tehty laskelmia, joiden mukaan tällaisen 
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yhteyden luominen tuo huomattavia tehok
kuusvoittoja kansantalouteen (Auerbach-Kott
likoff 1987). 

Julkinen eläkerahastointi ei ole ainakaan pa
hasta, vaikka uskottaisiin mihin tahansa teori
aan kotitalouksien käyttäytymisestä. Toisen ää
ripään teorioiden mukaan se on täysin välttä
mätöntä, toisen mukaan sillä ei ole mitään vai
kutusta. 

Julkinen eläkerahastointi ei ole kuitenkaan 
välttämättä riskinkarttajan ratkaisu. Eläkejär
jestelmän pitäisi olla jonkinlainen riskintasaus
järjestelmä erikokoisten sukupolvien välillä ja 
sukupolvien sisälläkin. Harmaantuvan kansan
talouden Oy Eläkesäätiön Ab optimaalinen si
joituspolitiikka ei liene pakkosijoittaminen 
omaan yritykseen kehnolla tuotolla siksi, että 
harmaantuvat työntekijät saisivat kerättyä itsel
leen katteetonta eläkeoikeutta. Eläkevastuun 
rasittaman kansantalouden markkina-arvo saat
taa alentua sijoittajien silmissä. Takaisinlaina
usjärjestelmä on tullut vapaiden rahoitusmark
kinoiden oloissa tiensä päähän. Sijoitus työnte
kijäkunnaltaan laajenevaan ulkomaan kansan
talouteen saattaa turvata eläkkeet huomattavas
ti riskittömämmin valuuttakurssiriskistä huoli
matta. 

Menivätpä asiat niin tai näin, viranomaisella 
ei ole syytä suureen huoleen. Julkisella sekto
rilla ei ole nettomääräisesti lainkaan varalli
suutta, kun eläkerahastot ja valtionvelka sulau
tetaan. Kotitaloudet sitävastoin voivat sijoittaa 
omaisuutensa haluamallaan tavalla tai siirtää 
lapsilleen tai lastenlapsilleen, jolleivat ole tyy
tyväisiä julkisen tulonjaon tuotokseen. Valta
osa varallisuudesta on eläkeläisten tai eläke
läistymässä olevien hallussa. Viime kädessä 
eläkeläisillä itsellään on mahdollisuus muovata 
tulonjako haluamallaan tavalla. 
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SUKUPOL VIMALLI LIITE 1 

A. Kotitalouksien käyttäytyminen 

Kotitaloudet maksimoivat odotetun elinaikaisen hyötynsä nykyarvoa, mikä on diskontattu sub
jektiivisella diskonttokorolla ja eloonjäämistodennäköisyydellä. Elinaikaiseen hyötyyn sisältyy 
mahdollisuus perinnön j ättämiseen. 

1 1 

EU - _1_ L 14 St U 1
- y + -~-B l-y 

MAX - 1-~ t=1 (1+0)t-1 t (1+0)11 12 
(1) 

jossa kunkin periodin hyöty riippuu CES-tyyppisestä hyötyfunktion välityksellä kulutuksen ja va
paa-ajan määrästä ja siihen sitoutuneesta teknisestä kehityksestä 

(2) 

Kotitaloudella on rajoitteenaan: 
(a) elinajan budjettirajoite eli elinkaarivarallisuus 

(3) 

jossa 

L~1 StRt[ w7 e(l-lt) + T7 - P~Ct - S~J + L;~ StRtPt1t 

+:~2(1-'tb)R7p~B7 -R12P~B12 +Ao(l +rt~ 

w7 = Wt(l- s7 - 't7 - 't~) 

T7 = Tt(l- 't7 - 't~) 

p~ = pt(l + 't~) 

jossa tulot koostuvat veron ja eläkevakuutusmaksun jälkeisistä ansiotuloista, muista tulonsiirroista 
ja eläketuloista, joita voi olla vasta 50 ikävuoden jälkeen, saaduista veronjälkeisistä perinnöistä ja 
alkuvarallisuudesta, mikä ensimmäiselle sukupolvella on = O. Ansioihin vaikuttaa tehokkuus eri 
elinvaiheissa. Menot koostuvat arvonlisä- ja hyödykeverollisista kulutusmenoista, palvelumak
suista kunnille ja annetuista perinnöistä. Perintö jätetään 75 ikävuoden jälkeen 50-vuotiaille peril
lisille. Varallisuuden nyky arvoon vaikuttaa veronjälkeinen kotimainen korko ja odotettavissa ole
van elinajan pituus 
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(b) aikarajoite joka hetki 

(4) kaikilla t=1, ..... ,14 

Yhtäsuuruus on voimassa ajankodille 10-14, eli 65 ikävuoden jälkeen työnteosta pidättäydytään. 

(3) eläkejärjestelmä 50 ikävuoden jälkeen 

(5) pf = ktwf 

wf = Wt-l e(1-l t- 1)(1 - S7-1) 

kt = ~(Ta - (t-1» + ~;(t-1- L~~ lt) 
p t = (1 - 't~ - 't( - sf - <pt)pf + P~ + pf 

Työeläkkeen suuruus riippuu karttumasta ja työsuhteen eläkepalkasta. Eläkepalkka määräytyy 
työsuhteen viimeisten vuosien ansiotulojen perusteella. Eläkepalkkaan vaikuttaa myös palkansaa
jan työeläkemaksu. Eläkettä kartuttaa karttumakertoimen lisäksi työssäoloaika ja tuleva aika. 
Kansaneläke koostuu pohjaosasta ja lisäosasta, joka on puolittain työeläkevähenteinen. Työelä
kettä tarkistetaan TEL-indeksillä ja kansaneläkettä kuluttajahintaindeksillä. 

Eloonjäämistodennäköisyydet 

Diskonttoteki j ä 

On oletettu, että kotitaloudet kykenevät järjestämään itsellensä täydellisen vakuutusturvan kuole
man varalle julkisten eläkkeiden avulla tai kotitalouden sisäisin keinoin. Kotitalous muodostuu 
avioparista, joista nainen elää yleensä pidempään. Kotitalouden sisäinen odotusarvo on lähellä 
kansantalouden keskiarvoa. Edesmenneen varallisuus jää puolison haltuun hänen kuolemaansa 
saakka. Tahattomia perintöjä ei jää, vaan ne ovat tarkoitettuja, jos niitä mallissa jätetään. 

Kotitalouden päätösmuuttujia mallissa ovat kulutus, työvoiman tarjonta, eläkkellejäänti ja perin
nön määrä. Koska rajoitteet ovat voimassa eri tavalla, saadaan eri elinvaiheille erilaisia 1. asteen 
ehtoja. Mallin yhtälöinä ovat nk. Eulerin yhtälöt ja budjettirajoitteet. 
Kotitaloussektori koostuu 14 eri ikäisestä sukupolvesta. Kokonaiskulutus, työn tarjonta, eläkeme
not, verot ja tulonsiirrot saadaan summaamalla yli eri ikäisten kotitalouksien. 
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B. Yrityssektori 

Yritysten tavoitteena on maksimoida omaa arvoaan ja siten osakkeenomistajina toimivien koti
maisten kotitalouksien varallisuutta. Yritys ottaa annettuna hinnat, tuotannon kysynnän ja panos
ten tarjonnan eri hinnoilla, tuotantoteknologian ja verotuksen. Kullakin periodilla tuotannossa 
käytettävä pääomakanta periytyy edelliseltä periodilta. Periodin päätösmuuttujina ovat välipanos
ten ja työvoiman käyttö ja seuraavan periodin pääomakantaa lisäävät investoinnit. Työvoiman 
käyttöä voidaan muuttaa kitkatta, pääomakannan kasvattaminen tai vähentäminen aiheuttaa sen si
jaan kustannuksia. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ja lainoilla. (Valkonen, 1995) 
Kokonaistuotos syntyyarvonlisäyksestä ja välituotepanoksista: 

Tuotantofunktio on CES-muotoa. Panoksina ovat työ ja pääoma. Uuden pääomakannan asenta
minen aiheuttaa tuotannon menetyksiä, investointien sopeutumiskustannuksia G. 

Yrityksen arvon määräytymisen perustana on, että sijoittajan on saatava sama verojen jälkeinen 
tuotto sijoituksesta yritysten osakkeisiin kuin sijoituksesta korkoa tuottavaan velkaan: 

Edellä kuvattu ns. arbitraasiehto voidaan muuntaa muotoon, jonka mukaan yrityksen markkina-ar
vo on sen maksamien tulevien osinkojen nykyarvojen summa. 

Yrityksen osingonmaksukyky määräytyy kassavirtarajoitteesta. Tuloina ovat tuotannon myynti
tuotot ja lainojen lisäys. Tulot käytetään välipanoksiin, palkkoihin, sosiaalivakuutusmaksuihin, 
korkomenoihin, yritysveroon ja investointeihin. Osingonjako on jäännöserä. 

Yritys valitsee tuotannontekijöiden kunkin ajanhetken optimaalisen määrän maksimoidakseen 
oman arvonsa. Optimaalinen pääomakannan suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kus
tannuksia pääomakannan ylläpitämisestä aiheutuu suhteessa sen tuottamiin tuloihin. Tulot perustu
vat tuotannon hintaan ja pääoman tuottavuuteen tuotannossa. Lisäyksikkö pääomakannassa vähen
tää myös investointien sopeutumiskustannuksia. Menoina pääomakannasta ovat sen rahoituksesta 
ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset. 
Jollei muutoksia ole, suunnitelmaa ei tarvitse muuttaa ja yritykset investoivat vain pääoman kulu
misen verran. Pääomakanta mukautuu hitaasti optimaaliseksi toimintaympäristössä tapahtuneen 
muutoksen jälkeen. Yrityksen ,käytössä olevan pääomakannan arvo poikkeaa sen jälleenhankinta
hinnasta. Investointeja toteutetaan niin kauan kuin pääomakannan lisäyksikköä yrityksen käytössä 
arvostetaan osakemarkkinoilla enemmän kuin sen hankinnasta johtuvia kustannuksia. 
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Sopeutumiskustannukset johtavat siihen, että investointien määräytyminen voidaan kuvata ns. To
hinin q-teorian avulla. 

(4) 

Palkka määräytyy työn rajatuottavuusehdosta. 
Yrityksen arvo saadaan pääoman määrän ja sen varjohinnan sekä yrityksen velan avulla. 

(7) V K l-'t~Bc 
t = tqt - g t 

1 - 'tt 

Yrityksen arvo muuttuu muuttuu pääoman varjohinnan kautta välittömästi, kun yritykset saavat 
tiedon tulevasta kannattavuuden muutoksesta. Koska kotitaloudet omistavat yritykset, osakkeiden 
arvon muutokset vaikuttavat sen varallisuuten. 

c. Julkinen sektori 

Kotitaloudet ja yritys optimoivat toimintansa. Toistaiseksi julkinen sektori toimii mallissa pelkäs
tään tulonjakokeskuksena. 
Valtio kerää tulo-, arvonlisä-, yritys-,osinko-, korkotulojen veroja ja perintöveroja sekä jakaa ikä
riippuvia tulonsiirtoja kotitalouksille, valtionosuuden kunnnille ja maksaa valtionvelan korkoja 
Kunnat tuottavat palveluja ja rahoittavat toimintansa kunnallisverolla ja valtionosuudella. 
Sosiaalivakuutuslaitokset maksavat työ- ja kansaneläkkeitä ja keräävät työnantajilta, palkansaajilta 
ja eläkeläisilta eläkevakuutusmaksuja sekä saavat korkotuottoja rahastosta lainaamistaan varoista. 

D. Ulkomaat 

Viennin määrä riippuu vaihtosuhteesta -.kotimaisen hinnan ja tuontihinnan suhteessa ja hintajous
tosta. Pienessä avotaloudessa, jossa hintajoustolla on suuri negatiivinen arvo, kansainvälisen hinta 
määrää kotimaisen hintatason. 

(1) ( 
D )(JE 

Et =x ;~ 
Ulkomainen korkotaso määrää kotimaisen koron. Ulkomainen nettosaaminen on kotitalouksien 
varallisuuden ja sosiaalivakuutusrahastojen sekä yrityksen pääomakannan ja julkisen velan erotus: 
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