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etlan tutkijat ovat arvioineet suomalaisen hy

vinvointivaltion rahoituksen riittävyyttä paljon
julkisuutta herättäneessä puheenvuorossaan.
hyvinvointivaltion rahoituksen haaste nähdään
pääosin seurauksena huoltosuhteen epäsuotui
sesta kehityksestä. Väestön ikääntyessä eläk
keet sekä hoito ja hoivamenot kasvavat suh
teessa talouden resursseihin.
kirjoittajien huoli ei liity ainoastaan ikäsi
donnaisten julkisten menojen ennakoituun tai
todennäköiseen kasvuun. tulevaisuuden enna
kointiin liittyy paljon epävarmuutta, etlan tut
kijoiden mukaan paljon enemmän kuin yleensä
kuvitellaan. niinpä tulevat rahoituspaineet voi
vat epäsuotuisen väestökehityksen vallitessa
olla huomattavasti odotettua suurempia.
raportin mukaan odotusarvoisesti kestävä
kokonaisveroaste, sisältäen työeläkemaksut, on
noin 2 prosenttiyksikköä nykytason yläpuolel
la. jos huomioidaan väestöön ja eläkejärjestel
män sijoitustuottoihin liittyvät riskit, on noin
10 prosentin riski sille, että kokonaisveroaste
nousee yli 4 prosenttiyksikköä, eli ylittää vuon
na 2000 vallinneen 47 prosentin tason. Vero
aste oli tuolloin huipussaan, se oli korkein

oeCdmaista tanskan ja ruotsin jälkeen. toi
saalta raportin mukaan mahdollisuus sille, että
veroaste säilyy nykyisellään tai laskee on noin
30 prosenttia.
esitetty kokonaisveroasteen nostotarve ja
vaihteluväli perustuvat ajatukseen, että vain
verotus joustaa epävarmassa maailmassa. Muun
muassa kansaneläke ja kaikki indeksoimatto
mat etuudet kuten lapsilisät seuraavat raportin
laskelmissa ansiotason kehitystä epäsuotuisan
kin kehityksen vallitessa. tosiasiassa suuri osa
julkisen sektorin menoista on pitkällä aikavä
lillä harkinnanvaraisia. Veroastelaskelmat ovat
luonteeltaan ”entä, jos”laskelmia asetelmassa,
jossa esitetty epävarmuus kohdistettaisiin vero
tuksen tasoon.
Yksityisalojen työeläkejärjestelmää pidetään
raportissa erityisen ongelmallisena; eläkemak
sussa nähdään 6 prosentin nousupaine, joka
jaksottuu 30 vuodelle. tämä on raportin kir
joittajien mukaan väärin useista syistä. se hei
kentää eläkelupauksen uskottavuutta, sotii
sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä
veroista ja maksuista aiheutuvien haittojen mi
nimointitavoitetta vastaan.
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tarkastellessaan pelkästään yksityisalojen
eläkkeiden rahoitusta raportti dramatisoi elä
kemaksujen nousupainetta. olisi perusteltua
katsoa eläkkeiden rahoitusta kokonaisuutena.
työeläkeetuudet ovat pääosin samat riippu
matta siitä karttuvatko ne yksityiseltä vai julki
selta sektorilta. rahoitusperusteet ovat toki
erilaiset. kuntasektorilla eläkemaksujen taso
on kuntien eläkevakuutuksen oman arvion
mukaan se, jolla tulevat menot kyetään kestä
västi rahoittamaan. Viimeaikoina kuntien elä
kevakuutus on harkinnut maksutason alenta
mista. Valtion eläkemaksurasitus suhteessa
palkkoihin oli 73 prosenttia vuonna 2006 (Val
tiokonttori 2007). se alenee nykyisestä, koska
vakuutettujen lukumäärä on supistunut voi
makkaasti ja myös eläkeedut ovat heikenty
neet, kun etuusperusteita on yhtenäistetty.
koko talouden tasolla työeläkemenojen ra
hoitusta varten kerätty maksutulo suhteessa
palkkasummaan on tällä hetkellä noin 27 pro
senttia. Maksutaso, jolla työeläkemenot voi
daan odotusarvoisesti kattaa, on lähellä tätä
tasoa. Viime vuosikymmeninä kansaneläkkei
den Bktosuus on supistunut. ilman tasokoro
tuksia kansaneläkkeet seuraavat kuluttajahin
tojen kehitystä, jolloin laskeva trendi jatkuu
(Biström et al., 2007). nykytietämyksen valos
sa lakisääteisten eläkkeiden rahoittamiseksi
kerättävien maksujen ja verojen tasoa ei tarvit
se oleellisesti korottaa.
Puheenvuoro peräänkuuluttaa sääntöjä, joi
den avulla ennakoidusta poikkeavaan kehityk
seen sopeuduttaisiin nykyistä automaattisem
min. otsikon ”ehdotuksia työeläkejärjestelmän
uudistamiseksi” alla esitetään kaksi maksukat
tomallia, joissa työeläkemaksu kiinnitetään
joko niin, että se odotusarvoisesti riittää eläke
järjestelmän rahoittamiseen nykysäännöin tai
maksu kiinnitetään kaksi prosenttiyksikköä ny
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kyisen tasonsa yläpuolelle. Mekanismi, jolla
maksutaso on vakioitu, ruotsalaistyyppinen in
deksijarru, ”ei kuulu suositusten piiriin”. epä
selväksi jää, mitä ovat suositukset ja mikä nii
den piiriin kuuluu.
suurempi periaatteellinen kannanotto liit
tyy kuitenkin siihen, tulisiko kiinteä maksutaso
asettaa tavoitteeksi ylipäätään. ei ole itsestään
selvää, että maailman muuttuessa muuttuma
ton maksutaso olisi paras ratkaisu tai reilu eri
sukupolvien suhteen. robert Barron (1979)
alun perin esittämässä verontasausargumentis
sa ajatuksena oli, että odottamattomat tulo tai
menoperusteissa tapahtuvat muutokset jaetaan
sukupolvien välillä. Veroasteen tulisi olla odo
tusarvoisesti kestävällä pohjalla, eikä kiinteä
kaikissa mahdollisissa maailman tiloissa.
asiaa voidaan tarkastella myös yksilöllisen
eläkesäästämisen näkökulmasta. Pohdittuaan
tulevia työ ja eläkevuosiaan, nuori henkilö
päättää säästää 10 prosenttia tuloistaan eläket
tä varten. onko hänen järkevää pitää kiinni
kymmenen prosentin säännöstään riippumatta
siitä, mitä hänen taloudelliselle ympäristölleen,
eläkesäästöjen määrälle ja tulonäkymilleen ta
pahtuu? luultavasti ei.
sukupolvien välistä reiluutta tutkimuksessa
mitataan teltuottoasteella, joka määräytyy
maksettujen eläkemaksujen ja saatujen eläkkei
den perusteella. Mitä enemmän sukupolvet
saavat eläkkeitä suhteessa maksuihinsa, sitä
korkeampi on tuottoaste. simulointien perus
teella näyttää siltä, että tuottoasteen variaatio
kasvaa maksukattojärjestelmässä. tulosten va
lossa maksukattomallit eivät näytä kohtelevan
eri sukupolvia erityisen reilulla tavalla.
Markkinat tarjoavat rajallisesti vakuutus
suojaa makroriskejä vastaan, jos riskejä kohtaa
vien ryhmien ikäerot ovat huomattavia. Van
hempien kohorttien riskit ovat pitkälti reali

R i s t o Va i t t i n e n j a I s m o R i s k u

soituneet siinä vaiheessa, kun nuoremmat su
kupolvet, joiden kanssa riskejä voitaisiin jakaa,
ovat tulossa markkinoille. Voidaan ajatella, että
lakisääteinen etuusperusteinen jakojärjestelmä
on instituutio, joka tasaa sukupolvien välisiä
väestöriskejä. tästä näkökulmasta eläkejär
jestelmää on tarkastellut esimerkiksi Bohn
(2006).
Bohnin mukaan väestöriski vaikuttaa kes
keisesti työn tarjontaan suhteessa käytössä ole
vaan tuotantopääomaan ja sitä kautta työn ja
pääoman suhteelliseen hintaan. on hyvä asia
kuulua pieneen ikäluokkaan, koska ikäluok
kien pienentyessä työvoiman tarjonta suhteessa
käytössä olevaan pääomaan alenee ja palkkata
so nousee. suurten ikäluokkien kohdalla tilan
ne on tietenkin päinvastainen. etuusperustei
sen jakojärjestelmän vaihtuvat eläkemaksut
voidaan nähdä sukupolvien välistä väestöriskiä
tasaavana instrumenttina: suurilla ikäluokilla
on alhaiset palkat, mutta pienet eläkemaksut ja
pienillä ikäluokilla korkeat palkat ja suuret elä
kemaksut.
epävarmuus väestömuutosten suhteen on
hyvä esimerkki makroriskistä, jolle koko suku
polvi on alttiina. lainsäädännön kautta julki
sella vallalla on mahdollisuus tehdä tulevien
sukupolvien puolesta sopimuksia ja jakaa ris
kejä hyvinvointia edistävällä tavalla.
Puheenvuorossa suositellaan ehdollisia sään
töjä eläkejärjestelmään. nykyinen järjestelmä
sisältää tällaisia eläkkeiden ansioperusteisesta
laskennasta aina indeksointiin ja elinaikakertoi

meen asti. tämä ei tietenkään tarkoita, että
voimassa oleva lainsäädäntö olisi paras mah
dollinen kaikista kuviteltavissa olevista.
raportti puuttuu tärkeään teemaan koros
taessaan epävarmuuden merkitystä päätöksen
teolle, jonka seuraukset ulottuvat pitkälle tule
vaisuuteen. on hyvä, että myös epäsuotuisan
kehityksen mahdollisuutta ja siihen reagoimis
ta ajatellaan etukäteen. konkreettisissa ehdo
tuksissa puheenvuoron anti jää kuitenkin vaa
timattomaksi. Puutteena voidaan pitää, että
raportissa ei pohdita eri väestöryhmien riskien
kantomahdollisuuksia ja haluja. siitä, että tu
levaisuus on epävarmempi kuin kuvittelemme
kaan, ei automaattisesti seuraa, että eläkemak
sujen taso pitäisi olla etukäteen päätetty. 
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