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Työe:läkeJätJestelmä - riittävätkö rahat?* 
JUKKA RANTALA 

1. Tjöelilkejarlestelrtzän pääpiirteet 

Työeläkejärjestelmän tarkoituksena on turva
ta kohtuullisen toimeentfilotason säilyminen, 
kun ansiotulot vanhuuden, työkyvyttömyyden 
tai perheen huoltajan kuoleman takia loppu
vat tai vähenevät olennaisesti. Yksityisellä 
sektorilla eläkettä ansaitaan 1,5 prosenttia 
vuodessa, joten 60 prosentin tavoitetaso voi
daan saavuttaa 40 vuodessa. Julkisella sekto
rilla tavoitetaso on 66 prosenttia, joka voidaan 
saavuttaa 30 vuodessa. 

Työeläke kertyY pääsääntöisesti kaikista yli 
kuukauden kestävistä työ suhteista. Alle kuu
kaudenkin työskentely kartuttaa eläkettä 
LEL- ja TaEL-aloilla ja eräissä tapauksissa 
myös TEL:in piirissä. Ansioeläketurvan pii
riin kuuluvat myös yrittäjät ja maatalouden 
harjoittajat. 

Ansaitut eläkkeenosat eli ns. vapaakirjat ja 
maksussa olevat eläkkeet on sidottu" TEL-in
deksiin. TEL-indeksi on kuluttajahintaindek
sin ja ansiotasoindeksin keskiarvo, joten in
deksi ottaa huomioon puolet palkkojen reaa
limuutoksista. 

Henkilön kokonaiseläketutvaa köordindi
daan yhteensovituksen avulla. Yhteensdvituk
sen tarkoitus on, että eläkkeet yhteensä vas- . 
taisivat asetettua tavoitetasoa: jos' eri tahoil
ta maksettavat työeläkkeet ovat yhteensä yli 
tavoitetason, niitä kaikkia alennetaan Samassa 

* Esitelmä' Kahsahtaloudellisen Yhdistyksen kokouk
sessa 3. 6. 199h 

suhteessa niin, että tavoitetaso toteutuu. Yh
teensovituksessa otetaan huomioon myös lii
kenne- ja tapaturmavakuutuseläkkeet. Työ
eläke yhteensovitetaan vielä kansaneläkkeen 
kanssa. Kansaneläke on suuri niillä henkilöil
lä, joilla 'tavoitetasoinen työeläke jäisi esimer
kiksi lyhyen työhistoriantakia niin pieneksi, 
ettei se takaisi riittävää toimeentuloa. 

Lakisääteiset työeläkkeet otetaan huomioon 
myös vapaaehtoisissa lisäeläkkeissä ns. dif
ferenssiperiaatteen mukaisesti. Lakisääteiset 
ja vapaaehtoiset eläkkeet eivät yhteensä saa 
ylittää asetettua tavoitetasoa, joka yleensä on 
60 ja 66 prosentin välillä. Periaate 'on merkin
nyt olennaista kustannus säästöä esimerkiksi 
Ruotsin eläkejärjestelmään verrattuna, jossa 
vapaaehtoiset lisäedut maksetaan lakisääteis
ten eläkkeiden päälle. Seurauksena on ollut 
kokonaiseläkkeen kasvu alkuperäisen tavoi
tetason yläpuolelle, kun lakisääteisten eläkkei
den taso on parantunut. 

Työeläketurvan järjestäminen vähintään 
lain edellyttämälle tasolle on työnantajalle pa
kollinen. Työnantajav:astaa kustannuksista. 
Työeläkejärjestelmän organisaatio on najau
tettu: työnantaja voi eräin edellytyksin valita 
vakuutuksen, eläkesäätiön tai eläkekassan vä
lillä. Työeläkejärjestelmän toiminta on kuiten
kin koordinoitu niin, että yleensä eläkkeensaa
jalle riittää asioida yhden eläkelaitoksen kans
sa. Järjestelmässä on muun muaSsa ns. viimei
sen laitoksen periaate eli eläkeoikeuden rat
kaisee, eläkkeen määrän laskee ja eläkkeen 
maksaa se eläkelaitos," jossa henkilö viimeksi 
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Kuvio 1. Eläkemenon ja työllisen työvoiman jakautuminen. eri eläkelakien kesken vuonna 1990. 

Kokonaisel6kemeno1990: . 55,4mrd mk 

rnr-d-.rnk 

_ Ykaltylnen, ·TEL , ...... 

. .. LEL+T.EL 2 • .'5 

_ . YEL+MYEL .'5.7 

:_ MEL 0 • .'5' 

A~Xl Julkln.n , ...... .'5 

[::J.l<canacin.USkk.et '8."7 

r2ZI Muut 3.3 

oli vaku~tettu. Toistaiseksi periaate koskee 
vairtyksityistä sektoria, mutta .tarkoituksena 
on ulottaa Se myös julkiselle. sektorille .. Elä
keturvan rekisteröinnin ja eräät muut yhtei
set tehtäv'ät . hoitaa Eläketurvakeskus. 

Yksityisen. sektorin tyoeläkejärjestelmä tu
lee kokonaisuudessaan voimaan 40'vuoden 
sIirtymäaikana, joka on .alkavien eläkkeiden 
osalta ohi vuonna 2002. Julkisen sektorin elä
kejärjestelmät ovat jo täysin voimassa. 
. Kuviosta l'häkyy eläkemenon ja työllisen 

. työvoiman jakautuminen eri däkelakien ke~
ken'vuonna ;1990. 

2: Eläkkeiden " rahoitustavoista 

EläkejärjesteImien rahoitusperiaatteideiläari
muodot ovatjflkojärjesteltnäjatäy~in f"ahas
toiva järjestelmä. J akojärjesfelmässä vakuu
tusmaksuja·kerätään . kunakin' v,uonna vain 
maksettav'iineläkkeisiin j'a' hallintokuluihin 
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Ty5el6kelakien piirit vuodan 1990 lopussa 

" 000 

. _ Ykattyln.n: 'TEL 1"80 

_ LEL+T.EL ' .... ;7. 

.l1:li YEL+MYEL .'5 .... 0 

·.CD MEL .• 

KXl Julkln~n 73. 

tarvittava nläärä. Täysin rahastoiv'assa järjes..; 
telmässä tuleva eläke rahastoidaan kokonai
suudessaan eläkeoikeuden . syntymisvuonna. 
Rahastoon·siirretään määrä; joka korko, kuo
levuus ja muut vastaavat tekijät huomioon ot
taenkeskimäärin riittää kaikkiin eläkeoikeu
den perusteella tulevaisuudessa maksettaviin 
suorituksiin. 

'Jakojärjestelmän ja rahastoivan järjestel
män ero näkyy selvimmin silloin, jos mahdol
lisuus eläkemaksujen kokoamiseen häviää esi
merkiksi siksi , että järjestelmään ei enää tule 
uusia aktiivihenldlöitä. Jakojärjestelmässä 
eläkkeitä ei enää voida Il}aksaa, kun taas :ra
hastoivassa· järjestelmässä, rahastot riittävät 
eläkkeiden'maksamiseen/ Jos kysymyksessä 
on:.lakisääteinen eläkej~rjestelmä;.·maksupoh.,. 
jan häviäminen on epätodennäköistä. Työn
antajakohtai$ten ..vapaaehtoisten ,eläkejärjes
telyjen kohdalla tähän saatetaan joutua esi
merkiksi työ;nantajan toiminnan la~atessa. 

Täysin rahastoiva järjestelmä edellyttää 



yleensa korkeita maksuja heti järjestelmän al
kuvaiheessa, vaikka silloin maksettavat eläk
keet ovat vielä pieniä. Tästä syystä useissa la
kisääteisissä eläkejärjestelmissä on usein pää
dytty joko jakojärjestelmään tai osittain ra
hastoivaan järjestelrn~än. 

Eläkk~id.enrahastoinnilla voi olla useita eri 
päämij,äriä, jotka eivät ole kaikki täysin yh
teensovitettavissa. ·'Rahästoinnilla voidaan tur
vataan~f!it(ufeneläkeoikel,lksien säilyminen ja 
eläkkeiden jatkuva maksaminen. Koska var
muuseläketufvanjatkuyuudesfa onolennai
simpiä e.1äkelärjeste.m~lle"åsetettävista Vaati
muksisiå, ,rahastoiva järjestelmä ". tulee kysy
mykseen erftYisestisiUoin, kuri eHlkkeitä ei ole 
mahdollistarnuuteriturvata ~simerkiksi laki
sääteisyyden tai pakOllisen jäsenrrden avulla. 

ltahasto~'Qti koltdisttHl eläkkeistäaiheutu
van tuotantokustaRnuksen oikealle suku pol
vttlle. Tavoite on luonteva erityisesti ansiosi
dOllIlaisessa eläkejärjestelmässä,' koska niissä 
eläke ymniärretääft osaksi palkkaa, jonka 
maksaminel\ vain on siirretty myöhemmäksi. 

Tilapäisen rahastoiDnin avulla ~n mahdol
lista pienentliä eläkejärjestelmästä aiheutuvaa 
makswrasitusta purkamalla rahastpja eläke
meoojenhuippuvaihee,ssa. Tarve tasoittami
seen riippuu. demograafisista. tekijöistä. Osa 
eläkem~noista voida,an myös pysyvästi rahoit
t(l(J ra,hastoj"n korkotuatolla; 

EläkepoIlittisten ja'vakuutusmatemaattisten 
näkökohtien' ohella eläkkeiden rahoitustapo
ja on tarkasteltava myös kansantaI01~dtmnä
ktJkulmasta, koSka eläkkeiden rahöitusmah
dollnuudet ja eläketurvan taso riippuvat kes
keisesti talouden tuotantoperustasta. 'Eläke
turvan rahoituksessa tulisi, ottaa huomioon ra;,. 
hoitustavan vaikutukset Säästämiseen, inves
tointeihin; kansantalouden rahöitilstasapai~ 
noon,. tuötannon kasvuun~'kilpailukykyyn, tu~ 
lonjakoon ja,eläkekustannustenkohtaantooh. 
Vaikutukset ja asetettavat tavoitteet voivat 01-
laosittain-risdriitaisiå: pitkällaikavälin tar
kastelu saattaa esimerkiksi puoltaa voimakas
ta Iahastointia, kun' taas yritysten lyhyen aika
välin kilpailukykytarkastelu saattaa puoltaa 
rahastoinnin alentåmista. ' 

Jukka'R,t1ntIlJ" 

3. Suomentyöellikejärjestelmän 
rahastointiperiaatteet 

Suomen työeläkejärjestelmän rahoitusteknii
kat vaihtelevat lakikohtaisesti. Julkisen sek
torin eläkelait ovat toimineet jakojärjestelmän 
mukaisesti. Aivan viimevuosina on julkisel
lakin sektorilla aloitettu osittainen rahastointi, 
joskin rahastojen määrä on vielä suhteellisen 
vaatimaton~ Kummankin rahaston suuruuden 
arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa noin 
8 miljardia markkaa. 

Yksityisellä sektorilla Yrittäjäin eläkejärjes
telmä (YEL) ja maatalousyritt~ijäin (MYEL) 
ovat jakoperiaatteella toimivia. Työntekijäin 
eläkejärjestelmä (TEL), lyhytaikaisten työn
tekijäin eläkejärjestelmä (LEL), merimieselä
kejärjestelmä (MEL) ja taiteilijoiden eläkejär
jestelmä (TaEL) soveltavat osittain rabastoi
vaa tekniikkaa.· Seuraavass3(,selostet~ lähin
nä TEL:iä, joka on toimintapiiriltään eläke-
laeista suurin. . 

Työnte~ij.äin eläkelain 12 t,määrittelee ku
takin eläkelajiakohden periaatteet" joiden 
mukaan määräytyy se eläkkeen osa, josta jo
kin yksittäinen eläkelaitos on yksin vastuus
sa. Tätä ns.rahastöitua eläkettä vastaava elä
kevastuu lasketaan eläkelaitoksille ybteisin'\1a
kuutusmatemaattisin menetelmin' 'käyttäen 
korkoa, kuolevuuttå ja 'eläkelajista riippuen 
mahdollisesti ITlUitakin'tekijöitäköskevia ole~ 
tuksia. Vanhuuseläkeessä rahastoidåan se osa, 
jokakarttuu·i:kävälillä'23--54 vuotta. Eläke 
rahastoidaan vuosittain:ansaintavuoden.i 'ni
mellisen palkkatason mukaisena· 5 prosentin 
diskonttauskorkoa käyttäen. Alaikäraja'23 
vuotta määräYtyy sillä perusteella, etteI sitä 
nuorempana, tehdystä ansiot yöstä muodostu 
oikeutta' 'vanhuuseläkkeeseen (työkyvyttö
myys'- ja perhe-eläkeoikeus; on). Yläikäiajan 
54 vootta perusteluna'on aikanaan ollut se, et
tä'vanhuuseläkemaksu· nousisi tuota valihem:-: 
milla henkilöilläkoht'uuftoman suureksi'. .' 

TyökYVYitömyys- ja perhe-eläkkeet ,rahas
toidaan eläkkeen alkaessa' s'amoinkuin työt
tömyYseläkkeen alkumäärästäpuolet.:]tahas
toituva osa koskee,.'eläkehä65 vuöden' täyttä
m:iseen . saakka. 
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Kuvio 2. Vakuutusmaksun koostumus eri ikäisillä miehillä ns. suurtyönantajien vakuutuksesså .. 

I TEL-P:n maksun -tl 
100XkemJln 
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20 
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o 
~2O~~a~OO.M,~.~~~~.~~~~~ •• M 

i 1, II muut oIåt .' pe-a8a • tk-oea • tt-oea .' VIHJII8 • _UIOlB 
Ml. makau palkkalMimmuta v.1881 ' '.., 

'·'Muut eläkkeen osåt rahoitetaan eläkelaitos
ten: yhteisellä vastuulla jakojärjestelmän pe
riaatteiden mukaisestL Järjestelmästä käyte
tään myösnimitysta taSaus. Yhteisesd kustan
n~ttåvia eläkkeen osia ovat mm. vapaakirjö
jeh jaeläkkeiderl indeksikorotukset ja 55 vuo
den täYttämi~en jälkeen ansai.ttava vanhuus
eläke.< Tasausjärjestelmän rahoitukseen k~y
tetääI1 iltYQS 'hs. ylemmän laskuperustekoron 
(tällä hetkeIiä 9 ,5'prosentiia)ja. rahastoimlis
'sa käytettävän diskonttokoron '5 prosentin 
erotus. , ';. 

Tasausjårjestehrtä on 'suoIIlalaisen eläkejär:. 
jestelmän ansiokas erityispiirre,jökå:fak'aa 
jäijesteb:tlät\tbitni~uudenm:yo~' ,m:uuttuvi~sa 
~~?s~bteiss~.Koskavak~utu.stmlk,s:Ui1 tasau:
so'Sa: "perustuu suurelta ositf' ·vakuutettuun 
palkkasl1tiirnaari: tå1auSjärjestelmä tasaa yri
iysten'ja elillktiinoeläfrlän ertalojen erilaisen 
åkliivipiir#m keliityksertVaikutusta. Supistu
viHa elinkeinoaloilla tai ;sUpistuvlssa yrityksis~ 
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sä »vahhasta»,eläkeläisten määrästä ei muo
dostu kohtuutonta rasitusta toimintaa vielä 
jatkaville. Tasausmaksun avulla myös tasöi
tetaan vakuutusmaksun muuten voimakasta 
ikäriippuvuutta.Kuviosta 2 käy ilmi vakuu
tusmaksun koostumus eri ikäisillä miehillä ns. 
suurtyönantajien 'vakuutuksessa .. 
, Työeläkejärjestelmässä on myös eräitä IilUi~ 

ta rahastoja kuten riskiliikkieen tasoittamiseen 
tarkoitettu tasoitusvastuu ja lisävakuutusra
hasto;"joka Sisältää mm. vakuutusmaksujen 
alennllksiiri käYtettävän sijoitustoiminnan yli
jääi;nän7 ". Työeiäkej~rjestelmä~sähän se sij'öi
tustuottojen 'Osa, joka'ylittää:ns. ylemIIiän las
kuperustekoron palaut~taan niille vakuut\lk
sen6ttajille, jotka eJ.vätöle·' käyttäneet takai
sirilairiausoikeuttaan. Tämä saamatta jäävä 
vakutitusn1~ksun ~ilen.lltls tulee ottaa huo
miÖ'on' 'tak:aisinlainilUksesta 'työnantajalle 
aiheutuvia kustannuksia arvioitaessa. 

Toteutllva rahastöintiaste sekä'tahoituksen 
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Kuvio.J. 

HINTA- JA PALKKAINFLAATION VAIKUTUS' 
VANHUUSELÄKERAHASTOJEN RIITT Ä VYYTEEN' 
(kun eläkkeelläoloaika = 15 v, rahastojen korkohyvitys = 5(~o/v)' ',' 
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jakautuminen raha&toivan ja jakoj~jestelmän 
kesken riippuvat keskeisesti inflaatiosta, kos
ka työeläkkeiden indeksi,korotukset rahqite
t~aJl j~kojärjest~lm~n avulla~ Erityisesti van
huuseläkkeiden rahastointiaste jää nopea~ 
inflaation oloissa, alhaiseksi. , , 

Kuviossa 3 on esitetty van,huuseläkerahas-: 
ton riittävyyserilaisilla inflaatio- ja ,reaalian
siotason muutosoletuksilla. Siinä teoreettises
sa tapauksessa, että inflaatio, ja' aIlsiota,son 
reaalikasvu on nolla, rahastoJl määrä on kes
ki~äärin 75 prosenttia maksettavista, eläkkeis
tä. Neljänneksen vaj~us johtuu siitä, 'ettei:vap
huuseläkettä rahastoida ~.5vuoderi täyttånii~ 
sen jälke~n.,' :: il', .• 1, ,,' !,', '.' 

Rahastoj~ninflaatlQriiiipllvuudestä seuraa 
epäterv~ vaikutus myös v~kuutu~niåks~UIi. 
Jos inflaatio kohoa,aj~ myös' 1,~k1:lpefuste
korko sen seurauks~na noqsisi, lis~äntyVä si
joitustuotto (ylemmän las}(uperustekorpn ja 
5 prosenttia välinen erotus) voitaisiin käyttää 

Rea~llansioiden muutos, , 

yhteisesti ku,stannettavi((n el~lckeiden maksa
miseen. Näin vakuutusmaksun tasausosaa y'Qi
taisiin pienentää. Lyhyellä aikavälillä inflaa
tion nousu siis, antaisi 'mahdollisuudeJlalen~ 
taa vaku~tusmåksua,' ya1kkå ,~ah~stoitujen 
eläkkeiden reaalinen pieneneminen tpisaalta 
epeijxttää pidemmällä aikavälillä korkeampaa 
maksua. Riippuvuutta 'Oll-:mahdollista lieven
tää vtime vuonna tehdyn JEL:n,muutQksen 
perusteella: tasausraha~to'st~ voida~Q siirtää 
osa vanhuuseläkeraha,ston inflaat!Qsul>jan yl
läpitämiseen. Siirto ef'ole kuitenkaan auto
maattinen vaan se harkitaan kunakin vuon~ 
na'~ri~~'een."'·':, ,", ;", ,'" ' .',' t 

. " 'yu.~~~.~',1~99' va~~lluseläl}~~i,~ Pi~ks~#i~n 
rahastoist~ O,8miljar~ia marklcaf:l j~ j~;kpj~f
je~telmän ka~tta 7miljardi~ ma~kkaa~:Rabas~ 
toitujeneläkk~id~n, ,osq,us" maksetuista. van
huuseläklc~istä oli' siis noin l{),prQs,et;lttia.~Vw.:, 
nuuseläker;ahastojen 9,5ja 5 pro~entin väli:
nen tuotto oli samana,vuonIla 3','0 miljardi~ 
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markkaa eli rahastojen ja niiden korkotuoton 
avulla vanhuuseläkkeistä rahoitettiin noin 
puolet. Kaikkiaan rahasto~sta tai niiden ,kor
kotuotoista maksettiin eHtkkeistä n. 8 miljar
dia markkaa, joka'oli noinp~rilet eläkke~den 
kokonaismäärästä. 

rusturva ja rekisteröity lisäturva) yhteismää
rä oli vuoden 1990 lopussa 112 miljardia 
markkaa. 'Se oli vastaayastapalkkasummas
,ta 75"pfosenttiajavupden \990 bruttokansan-
tuotteesta 21 prosenttia. TEL:n voimaantulo
vaill~eseen liittyvä rahastojen kartuttaminen 
on kasvattanut näitä. suhdelukujamelko 'ta .. 
saisesti kuten kuviosta 4 näkyy . , 

4. Työeläkerahastojen kehitys Koko kansantalQuden nettosäästämisestä 
kollektiivinen työeläkesäästäininen on ollut 
keskimäärin 1/4. Reaalisen työeläkesåä$tälIli-Työeläkerahastojen (TEL, LEL, TaEL, pe-

Kuvio 4. 

·,1YÖEIÄKEIAHASTOIEtfOsuus BIT:STA ,u u 
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Kuvio 5. Yksityisen sektorin (rrEL~ LEL, TaEL) reaalinen työeläkesiiästämiflen.% bruttokansantuot-
, teestocsekii inflaatio. 1, 
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sen' (rahastojen kasvu ........ 'inflaatio) osuuS, on 
kuitenkin ollut tätä pienempi. 

jestelmät poikkeavat toisistaan hyvinkin pal
jon. On esimerkiksi epäselvää, missä määrin 
mukaan tulisi ottaa yksityistä eläkesäästämis
tä, jos se on lakisääteisen eläkejärjestelmän 
vaihtoehto. TQulukkoon 1 on,kuitenkiri koot
tu eräitäeläkerahastointia ja muita eläkejär
jestelmän keskeisiä piirteitä kuvaavia tietoja 
seitsemästä maasta, joissa yleisten lakisääteis
ten tai työmatkkinasopimuksiin perustuvien 
eläkejärjestelmien rahoituksessa rahastoiUa ja 
niistä 'saatavilla tuotoilla on merkittävä osuus. 

Kuviosta 5 nähdään reaalisen työeläkesääs
tämisen ja inflåationVälinen käänteinen riip
pUvuu8'(esim. '1974). Reaaliseen työeläkesääs
tämiseen on tosin vaikuttanut myös se,että 
vakuutusmaksun nousu ei ole ollut tasainen 
(esim. 80-luvunalkupuoli). 

5., Eläkeråhastointi.eräissä" 
muissa maissa 

Kattavaa vertailua eri maiden'eläkerahastoin
nista on hyvin vaikea tehdä, koskael~kejär-

Merkittävimmät keskitetyt dikerahastot 
ovat Ruotsissa. Julkiseen sektoriin luettavan 
yleisen lisäeläkkeen (ATP) rahastot,ovat suu
ruudeltaannoin kolmannes bkt:sta ja; yksityi-

Taulukko 1. Eläkkeid.en rahoitus ja rahastointi eräissä mttissa. 

Maa 

Ruotsi 

Yleinen Jisä
eläke (ATP) 

Työmarkkinael. 
(ITP, STP) 

Alankomaat 

Iso-Britannia 

Tanska 

Sveitsi 

Japani 

Yleinen 

Lisätl.lrvi. 

Kanada 

Sääd<:>s
'perusta 

lakisääteinen 

sopimus
pohjainen 

sopimus
pohjainen 

lakisääteinen, 
vapaaehtoinen 
'korvaavuus 

lakisääteinen 

lakisääteinen 

Organi
saatio 

keskitetty 

keskitetty 

hajautettu' 

hajautettu 

keskitetty 

hajautettu 

lakisääteinen; 1 keskitetty 

vapaaehtoi~en hajautettu 

Maksajat 

työnantaja, 

työnantaja 

työnantaja, 
va,kuutettu 

työnantaja, 
vakuutettu 

'työnantaja, 
vakuutettu 

työnantaja, 
vakuutettu 

työnantaja, 
yaku~tett\l 

työnantaja, 
vakuutettu 

Ilahastot 

1990: 
432 mrd kr 

1990: 
300 mrd kr 

1988: 
300 mrd 
guldenia 

1988: 
200 mrd 
puntaa 

1988: 
8O~rd kr, 

1~7: 

167 mrQ fr 

19fi9: 
(;7210 IIlrd 
jeniä 

1919:' 
46000 imå 
jeniä 

lakisääteinen keskitetty työnantaja, 1939: 
vakuutettu 39 ~rd 

dollaria 

'!., ~ijoitu«set 

BKT:sta 

33 

23 

50 

50 

10 

67 

17 

12 

'7 

obligaatiot, joukkQ
velkakirjalainat, 
suorat sijoitukset, 
kiinte~, ulko
maiset sijoitukset 
oblipatiot, 
osakkeet, kiinteistöt 

sijoituslainat, 
o~akkeet, kiinteistöt 

koti- ja ulkomaiset 
osakkeet 

kiinteis.töt, 
oblipatiot, osakkeet 

ohligaatiot~ osakkeet, 
kiinteistöt 

kuntien arv0paperit, 
asuntotMOtaftto 

koti- jIl Wkomaieet 
osakkeet, kiinteistet 

arvopaperit, lamat 
provisseille 
Quebec: osakkeet, 
\kiinteistöt 
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seen vakuutussektoriin kuuluvat työmarkki
naeläkkeet (ITP ja STP) noilll/4 bkt:sta. Ja
pani~sa Julkisen sektorin hoitaman: lakisäätei
seQ eläketl,lrvan rahastot ovat noin 17 prosent~ 
tia bkt:sta. Vapaaehtoisen yrityskohtaisen li
säturvan rahastot ovat jonkin verran pienem
mät. Esitellyistä maista suhteellisestipienim
mät rahastot ovat TanskasS;i (l 0 pro~enttia 
bkt:sta) ja Kanadassa (7 ,prosenttia bkt:st~). 
Tanskassa rahastojen pienuus jphtuu eläkkei
den pienuudesta. Kanadassa rahastojen kas
Vll;a rajoitetaan: niitä ei pyritä kasvattamaan 
2.,....-4 vuoden eläkemenoja suureJllmik~i. Suo
men ~läkerahastojen määrä (21, prosenttia 
bkt:sta vuonna 90) on taulu~on pi~llimpien 
joukossa. 

6. Eläkemenojen ja työvoiman 
kehitys vuoteen 2030 

Pitkän aikavälin eläkepoliitiikan keskeiset ky
symykset ovat eläkemenojen kasvu ja väestön 
ikääntymisestä johtuva työvoiman määrän 
aleneminen vuoden 2000 jälkeen. 

Työvbimamini~teriön asettaman Työvoima 

Kuvio 6. 

2000 työryhmän loppuraportis~a on jul}cais
tu arviot työvoiman. kehityksestä vuoteen 
2030. Kuvi(J 6 ~isältääraportin työvQimake
hityksen vaihtoehdot. Kotimaisen työvoiman 
määrä pysyy ennusteen mukaan verraten va
kaana vuoteen 2010 saakka~ Sen jälkeen o~o
tettavissa oleva väestön nopea pieneneminen 
on ehkäistävissä nostam,alla' syntyvyyttä jo 
1990 luvulta lähtien. Työvoiman nopea kas
vattaminen on kuitenkin mahdollista vain siir
tolaisuuden lisäämis~llä: 10.000 työikäisen 
muuttovoitto vuodesta 1995.lähtien säilyttäi
si vuoden 2030 työvoiman määrän samana 
kuin se oli vuonna 1980. 

Raportissa on myös esitetty peruslaskel
maan liittyvä ns.' huoltosuhde kolmella eri 
tavalla: 

- eläkeläiset/työvoima 
- (eläkeläiset + lapset)/työvoima 
~ työvoimaan kuulumaton väestö/työvoima. 

Väestön ikärakenne on Suomessa vielä ver
ratenedullinen. Huoltosuhde (alle 15 ja yli 
64-vuotiaiden osuus .15-64 vuotiaasta väes
töstä) on alle OECD-maiden keskitason. Suo
men suhteellista asemaa parantaa lisäksi se, 

Tytsvoimakehityksen vaihtoehtojo 
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Kuvio 7.. Peruslaskelmaan liittyvä huoltosuhde kolmella eri tavalla. 
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että työhön osallistumisaste on Suomessa van~ 
himpia ikäluokkia lukuunottamatta OECD
maiden korkeimpia. Suhteellinen etu säilyy 
koko 90-luvun. Vuosituhannen vaihteen jäl-

keen eläkeläisten osuus SuomesSa alkaa kui
tenkin jyrkästi nousta. Ennusteiden mukaan 
vanhusten huoltosuhde olisi vuonna 2020 Suo
messa yksi OECD-maiden korkeimpia. Suo-

Kuvio 8. Työeläkemenon kehitys yksityisen sektorin osalta. 
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men kansantalouden niahdollisuuksiasopeu~ 
tlta kasvavaan enH~emenoon pienentää työ
ikäisen väestön vanhimpia ikäluokkia lukuun
ottamatta jo, nykyisiri korkea työhönosallis-' 
tumisaste ja Suomen melko suuri ulkomainen 
velkaantumisaste. Japanissa ja Saksassa väes
tökehitys on Suomeakin epäedullisempi, mut
ta vaihtotaseen ylijäämänsä ansiosta, näillä 
mailla on mahdollisuus rahoittaa kasvavia elä
kekustannuksiaan muiden maiden kansanta-

Eläkemenojen kehityksessä" keskeistä, ori 
työeläketurvan menojen kasvu, joka on jyr
kimmillään vuoden 2010 jälkeen suurten ikä
luokkien siirtyessä vanhuuseIäkkeeIle. Kuvios
sa 8 on esitetty sosiaali~ ja terveysministeriön 
tou~okuussa 1991 julkais~man'rc;lportin Kohti 
Hyvää Suomea 2030 (seuraavassa lyhennetty 
PTS 90) laskelmiin perustuva,työeläkemenon 
kehitys yksitylsen sektorin ()salta. ' 

Kuviossa on arvioitu meno kehityksen vaih
teluväliä mm. reaaliansioiden hitaan kasvun louksien av~ila. " 

Kuvio 9. Ra,hastojen kehittäminen eri vaihtoehtojen mukaan. 
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(0,5 . prosenttia) ja nopean kasvun '(2,5 pro
seIlttia) avulla~ Perusvaihtpehdossa kasvu on 
1,5 prosenttia. Kuviossa on myös ns. vieras
tyovoimavaihtoehto, jossa työvoiman netto
kasvu siirtolaisuudeIi ansiosta on 15 000 hen
keä vuodessa vuoden 2010jälkeen. Esitetyil
lä vaihtoehdoilla eläkemenot vuonna 2040 
ovat· 32-45 prosentin välillä palkkasummas
ta. Vastaava vakuutusmaksun taso on noin 
35 prosenttia (16,9 prosenttia vuonna 1990), 
kun oletetaan, että työeläkerahastoja puretaan 
niin, että rahastot suhteessa palkkasummaan 
ovat vuonna 2040 samalla tasolla kuin vuon
na 1990. 

Arviot huoltosuhteen, työvoiman määrän 
ja eläkemenojen kehityksestä puoltavat käsi
tystä, että Suomella on vielä noin 10 vuotta 
aikaa sopeutua muutokseen, mutta tarvitta
vat toimenpiteet on syytä aloittaa jo lähivuo
sina. 

7. Työeläkerahastoinnin vaihtoehtoja 

Seuraavassa esitetään joitakin laskelmia TEL
järjestelmän vaihtoehtoisista rahastointita
voista .. Vakuutustekniset rahastot on niissä 
kaikis~a laskettu nykyisten perusteiden mu-, 

JukkaRQnttlla 

kaan ja tasausrahaston on oletettupienenevän 
vuoteen 2000 mennessä noin 40 prosenttiin 
seuraavan vuoden tasauseläkemenosta, johon 
tasoon se. on vakioitu. Muut rahastot ovat 
1,3 prosenttia vakuutuste,knisestä vastuusta. 
Jos muuta ei sanota, ansiotason ~eaalikasvuk
sion oletettu ·1,5 prosenttia~ .Ylemmän lasku
perustekorkon on oletettu olevan 8,15 pro
senttia, joka vastaa 5 prosentin inflaatiota ja 
3 prosentin reaalikorkoa. Eläkemeno on ole
tettu PTS 9O:n perusvaihtoehdon.mukaiseksi. 

Kuvion 9 ensimmäisessä vaihtoehdossa ra
hastoja kartutetaan nykyperusteiden mUKaan. 
Toisessa vaihtoehdossa rahastoja on alennet
tu vuodesta 2010 lähtien niin, että rahastojen 
määrä vuonna 2040 on lähtövuoden tasolla 
suhteessa palkkasummaan. Ansiotason reaa
likasvuksi on oletettu 1,5 OJo vuodessa. Rahas
tojen purkuvaihtoehdossa työeläkemaksu olisi 
vuonna 2030 noin 5 prosenttiyksikköä pie
nempi kuin ilman purkamista. 

Ansiotason reaalikasvun vaikutus TEL-me
noihinja -maksuihin on esitetty kuviossa 10. 
Reaaliansioiden kasvuvaihtoehdot ovat ~ , 
1 Y2 ja 2 Y2 prosenttia vuodessa. Inflaatio on 
oletettu 5 p.rosentiksi ja reaalikorko 3 prosen
tiksi. Yhden prosenttiyksikön nousu reaalian
sioiden kasvussa alentåa elälceqtenon osuutta 

Kuvio 10. Ansiotason reaalikasvun vaikutus TEL-menoihin ja -maksuihin. 
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Kuvio ~ 1. Ylemmän laskup~rustekoron vaikut~s työeläk~mak~uun,. 

TEL-ELAKEMENOT JA -MAKSUT SUHTEESSA PALKKASUMMAAN 

40 r······· .. ·· .. ··· .. ···· ......... ···· ....... ················ ............ · .................................... , ..... .:::;;:: ............................... . 

30 1-......................................................... :.>:::'.~~ ................................................................. . 
_ .. ::::;;>/ 

... ..; .... / 

%. 20 I········~·~;;~~·~·················· ........................................................................................ . 

10 1-...................................................................................................................................................... . 

01990 2000 2010 

palkkasummasta vuonna 2030 noin 4 prosent
tiyksiköä ja TEL- maksua noin 2 Yz prosent
tiyksikköä. 

Ylemmän laskuperustekoron vaikutus työ
eläkemaksuun on esitetty kuviossa 11. Ylem
pi laskuperustekorko vaikuttaa vakuutusmak
suun, mutta ei rahastointiasteeseen, joka mää
räytyy alemman laskuperustekoron (5 OJo) ja 
talouden .reaalikasvun ja inflaation mukaan. 

2020 2030 2040 

Mitä korkeampi ylempi laskuperustekorko 
on, sitä matalampi on työeläkemaksu. Rahas
tot suhteessa palkkasummaan ovat kaikissa 
vaihtoehdoissa samat, koska inflaatio ja an
siotason reaalikasvu oletettiin vakioiksi. 

Kuviossa 12 on esitetty lisärahastointivaih
toehto, jossa työeläkemaksua nostettaisiin 
seuraavan kahden vuosikymmenen ajaksi yksi 
prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin perus-

Kuvio 12. Lisärahastointivaihtoehto, jossa työeläkemaksua nostettu yli perusvaihtoehdon. 
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Kuvio 13. Inflaation ja viiden pr()sentin erotus vastaisten vanhuuseläkkeiden rahasioitujen osien inflaa'
tiokorotuksiin. 

TEL -ELAKEMENOT JA -MAKSUT SUHTEESSA PALKKASUMMAAN 
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1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Inflootio 5 % 

Inflootio. 8 %. ei rohostojen indeksikorotuksio 

Inflootio 8 %. vostaisten vonhuuseloker;ahastojen indeksikorotukset 3 % 

Ansiotason reaalikasvu 1.5 % Reoo/ikorko 3 % 

vaihtoehdossa. Maksua alentava vaikutus olisi 
loppuvaiheessa suunnilleen yhtä suuri kuin al
kuvaiheen korotus. 

Jos lisärahastointi tehtäisiin niin, että inflaa
tion ja viiden prosentin erotus viedään vastais-

ten vanhtiuseläkkeiden rahastoitujen . osien 
inflaatiokorotuksiin, eliminoituu inflaation 
vaikutus rahastoihin ja maksuihin lähes ko" 
konaan (kuvio 13). 

Kuviossa 14 on vastaisten vanhuuseläkkei-
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Kuvio 14. Vastaisten vanhuuseläkkeiden rahastoihin 5 prosentin rahastokoron lisäksil, 2 tai 3 pro'
simttiyksikön reaalikorko rahastoitujen eläkkeiden injlaatiokorotuksin. 

TEL~ELÅKEMENOt JA '--MAKSUT SUHTEESSA PALKKASUMMAAN 
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Vastoisten vonhUuselokkeiden rohastojen indeksikorotukset 1 % 

Vastoisten vonhuuselokkeiden rohastojen indek.;ikOl"9tukset 2 % 

Vostaisten vonhuuselokkeiden rohQstajen indeksikOl"otukset 3 % 

Inflaotio 5 7. Ansiotoson reoolikosvu 1.5 % ReoolikOl"ko 3 7. 

den rahastoihin viety viiden prosentin rahas
tokdron lisäksi vaihtoehtoisesti 1,2 tai 3 pro
senttiyksikön-reaalikorko rahastoitujen eläk
keiden inflaatiokorotuksina. Laskelmassa on 
toisin kuin edellisessä esimerkissä oletettu, että 

rahastoja ei aleta purkaa vuoden 2010 jälkeen. 
Työeläkemaksua inflaatio korotukset aluksi 
nostavat, mutta maksu on perusvaihtoehtoon 
nähden alempi myöhemmin, kun rahastoidut 
eläkkeet tulevat maksuun. 
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8. Mitä tulisi. tehdä? ' 

Useimpien muiden maiden eläkejärjestelmi~n 
verrattuna Suomen työeläkejärjestelmässä on 
monia piirteitä, jotka tekevät siitä sopeutumis
kykyisen myös 'muuttuvissa olosuhteissa. 
Eläkkeen tavoitetaso ja karttmnisnopeus ovat 
erityisesti yksityisellä sektorilla kohtuullisia. 
Työeläketurvan piiriin kuuluvat myös lyhye~ 
työ suhteet , osa-aikatyöt. ja yritystoiminta. 
Työeläketurva on pakollinen. Ansaittu eläke
turva ja maksussa olevat eläkkeet säilyttävät 
reaalitasonsa. Työeläkejärjestelmän kattavuus 
ja turvaavuus ovat siten parempia kuin useim
missa muissa maissa. 

.Eläketurvan osittainen palkkasidonnaisuus 
estää automaattisesti sitä, että eläkeikäisten ja 
työssäolevien elintaso kohtuuttomasti eroai
sivat toisistaan. Yhteensovitusjärjestelmä huo
lehtii siitä, että liian suuria yksittäisiä eläkkeitä 
ei pääse muodostumaan ja toisaalta kansan
eläkkeen ansiosta kokonaiseläketurva· ei jää 
liianalhaiseksi. Työeläketurvan toimeenpano 
kuuluu yksityiselle sektorille, millä on merki
tystä pääomien sijoittamisen ja julkisen sek
torin suuruuden kannalta. Hajautettu orga
nisaatio ei IIlUodosta ongelmaa, y~~ittä,iseI1e . 
eläkkeensaajalle. Työeläkejärjestelmän suu-, 
rimmat ongelmat eivät liitykään järjestelmään 
itseensä vaan väestön määrän ja ikärakenteen 
muutoksiin. 

Keskeisin kysymys työeläkkeiden rahoituk
sen kannalta on eläkemenon ja työvoiman 
määrän kehitys. Edes PTS 90m perusvaih
toehdon mukainen kehitys kulku ja sen tuot
tama sosiaalimenojen· kansantuoteosuus 40 
vuoden kuluttua eivät sellaisinaan näytä eri
tyisen huolestuttavilta, koska samansuuntai
nen kehitys on odotettavissa useimmissa muis
sakin Suomen kannalta tärkeissä maissa. 
Eräissä maissa sösiaalimenojen kansantuote
osuus on jo nyt korkeampi kuin sen on arvioi
tu olevan Suomessa 40 vuoden kuluttua. 

Suomen tilanteessa on kuitenkin piirteitä, 
jotka tekevät kehitysnäkymät huolestuttavam
maksi kuin kansantuoteosuuksista suoraan 
voisi päätellä. Ensinnäkin väestön ikäraken
teen muutos erittäin edullisesta keskiarvon 

,~ , r C Jukka'Ra'ntald 

· huonommalle puolelle ja .tästä s~uraa:va'elä
kemenojen voimakas nousu tapahtuvat Suo
messa huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin 
muissa maissa: Toiseksi Suomessa erilaisille 
varhaiseläkkeelle jääminen on huomattavas
ti yleisempää kuin muissa! maissa. Kolmas 
Suomelle epäedullinen piirre on nopeasti kas
vava ulkomainen velkaantuminen. Lisäksi 
voidaan olettaa, että monissa maissa eläkeme
nojen kasvua pyritään hillitsemään. 

Sosiaali-,ja terveysministeriön PTS 90 -ra-
· porttiin liittyy myös eri vaihtoehdoista koot
tu ns. tavoitevaihtoehto. Eläketurvan osalta 
siinä keskeisiä oletuksia ovat, että keskimää
räinen eläkkeellejäänti-ikå nousee yhteensä 
kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä ja 
että vierastyövoimaa nettomuuttaa Suomeen 
7000 henkilöä vuodessa perheineen' vuodesta 
2010Iähtieil'. Eläkejärjestelinään on myös ole
tettu eräitä parannuksia, joiden tarkoitukse-

· na on houkutella työssäolon jatkamiseen. Ku
viossa 15 on tavoitevaihtoehdon mukaiset so
siaalimenojen kansantuoteosuudet ja kuviossa 
16 vastaavat yksityisen sektorin työnantajan 
pakolliset sosiaaliturvamaksut. 

Tavoitevaihtoehto merkitsisi eläkemenojen 
kas,\un QI~~m~ista hidast~~~sta peru~yai~
to~htoon nähden. Eläkeme.not~ubteessa palk
kasummaan jäisivät noin 10 prosenttiyksikköä 
pienemmäksi kuin perusvaihtoehdossa. Tavoi
telaskelmassa on myös oletettu rahastoinnin 
lisäämistä alkuvaiheessa. Maksutason nousua 
on vuoden 2010 jälkeen hillitty rahastoja pur
kamalIa. Purku on laskennallisesti toteutettu 
siten, että maksutaso pysyy vakiona 25 pro
sentissa vuodesta 2010 lähtien. Rahastoinnin 
taso suhteessa palkkasummaan olisi vuonna 
2030 silti korkeampi kuin 1990. 

Tavoitevaihtoehdosta näkyy, että jos eläke
politiikassa ja työvoimapolitiikassa onnistu
taan muuttamaan nykyistä suuntausta, eläke
menojen suhteellista kasvua'voidaan olennai
sesti rajoittaa. Tavoitevaihtoehdon toteutumi
nen varmentaisi eläkepolitiikan keskeisten ta
voitteiden säilymisen ilman,.· että yrityksille ja 
kansantåloudelle "lnuodostuisi uhkaa eläkeme
noista. 

Eläkemenon kehityksen ohella toinen kes-
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Kuvio 15. Sosiaalime1'lot suhteessa bruttokansantuotteeseen perus- ja iavoitevaihtoehdossa 'vuosina 
1960-2030, prosenttia. 
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keine~ kysymys on, tulisiko eläkemenojen 
kasvuun varautua lisärahastoinnilla vai ei. 
Eläkkeiden maksaminen on ennenkaikkea 
kiinni yritysten ja kansantalouden kantoky
vystä. Rahastointi lisää eläkkeiden turvaa
vuutta. Rahastolla on perustuslain omaisuu
densuoja. Rahastointi myös todennäköisesti 
kohdistaa eläkerasituksen sukupolvittain 
oikeammin kuin jakojärjestelmän mukainen 
rahoitus. Tosin ei juurikaan liene olemassa 
tutkimuksia siitä, miten eläkemenojen rahoit
taminen vakuutusmaksujen tai rahastojen eli 
pääomatulojen kautta vaikuttaa senhetkisen 
väestön tulonjakosuhteisiin. Ei siis ole varmaa 
tietoa siitä, olisiko pääomatulojen kautta ta
pahtuva rahoitus tulonjaon kannalta edulli
sempi kuin vakuutusmakslljen kautta tapah
tuva. 

Rahastoinnin eläkejärjestebnien kannalta 
positiivinen piirrt( on ,myös maksurasituksen 
ajallinen tasoitus. Jos kansantalouden kilpai
lukyky mahdollistaa rahastoinnin lisäämisen 
lähivuosina, voidaan maksun nousua hillitä 
siinä vaiheessa, kun e~äkemenot ovat korkei,m
millaan. 

Lisärahastoinnin perusteet on kuitenkin il
meisesti löydettävissä ennen kaikkea kan~an
ta.loudellisista vaikutuksista.' Keskeinen kysy
mys on, tulevatko mahdolliset lisärahastoin
tiin suunnatut varat ka..nsantalouden kannalta 
paremmin käytetyiksi eläkelaitosten sijoi~uk~ 
sina kuin yrityksissä itsessään. Onolema~sa 
perusteluja sille, että v3:staus tähänkysymyk
seen olisi myönteinen. Eräiden'~ t~tkiinusten 
(ks. Honkapohja ja Koskela (1990) mukaan 
sosiaaliturvamaksuissa ja työeläkemaksuissa 
tapahtuvat korotukset ovat lyhyellä aikavij.lillä 
vähentäneet palkkojen nousua 20-50 prosent
tisesti. Siten voisi olettaa, ettälisärahastointi 
hillitsisi palkkainflaatiota ja merkitsisi kan
santalouden säästämisasteen, kohoamista. 

Pidemmän, aikavälin tarkasteluista löytyy 
perusteluja jopa sille, että siirtymä sosiaalitur
vamaksuista palkkoihin on edellä todettua 
suurempikin.' Sosiaaliturvamaksujen ja palk
kojen yhteissumma 'kansantuotteesta ei 'ole 

Jukka Rantala~ 

juurikaan muuttunut viimeisen 15 vuoden ai
kana. Lyhyen aikavälin osittainen siirtymä oli
si siis tämän perusteella muuttunut lähes ko
konaissiirtymäksi kansantalouden erilaisten 
sopeutumismekanismien kautta, joista ehkä 
keskeisimpiä ovat olleet devalvaatiot. On 
myös oletettavissa, että kiinteitä valuuttakurs
seja noudatettaessa siirtymä olisi, välittpl,lläm
pi ja täydellisempi. Sitä vie~ä varmistaisi se, 
että osa työelälcemaksuista JIlYös juridisesti 
kohdistettaisiin työntekijälle., Palkansaajien 
kannalta tämä merkitsisi o~emassa olevan to
siasian tunnustamista myös lainsäädännössä. 
Silloin työ eläke olisi muodollisestikin' 'työn
tekijän itsensä maksama" kuten käytetty sa
nonta kuuluu. 

Vastaukseni alustuksen otsikon kysymyk
Seen on, että rahat kyllä riittävät ~läkkeisii;n, 
muttanykykeQityksen jatkuminen sellaJse
naan ei johtaisi niin ta,sa,painoiseen yhteiskun-

,. . '. 

nallisten resurssien jakautumiseen kuin olisi 
toivottav,aa. ,Jo 1 990-Iu,vuUa ,on syytä ryhtyä 
toimenpiteisiin, joilla' eläkemenojen ~asyu
vauhtia olennaisesti billitään ja turvataan työ
voiman saatavuutta. Myös rahastointiasteen 
nosto olisi kansantalouden t,asapainoisen ke
hityksen ja eläkej~rjeste'män turvaavuuden 
kfLnnalta ilme.isenhyödyllistä. 
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