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i

smo Risku ja Risto Vaittinen eläketurvakes
kuksesta arvioivat kAk:n edellisessä numeros
sa (Risku ja Vaittinen 2008) hyvinvointivaltion
rahoitusta koskevaa tutkimustamme (korkman
et al. 2007). he kritisoivat meitä siitä, että tar
kastelemme yksityisalojen työeläkkeiden rahoi
tusta erillään julkisten eläkkeiden rahoitukses
ta. kirjoittajien mukaan kestävyysanalyysissä
olisi perusteltua laskea yhteen yksityisen sekto
rin ja julkisen sektorin työeläkejärjestelmät
(katso myös Risku 2007). heidän mukaansa se,
että yhteenlaskettu maksujen nousupaine on
vähäinen, tekee koko työeläkejärjestelmästä
rahoituksellisesti kestävän.
nähdäksemme julkisten eläkejärjestelmien
rahoituksen odotetulla kevenemisellä ei ole yh
teyttä yksityisen sektorin eläkkeiden rahoitus
ongelmien ratkaisuun. julkisen sektorin eläk
keet rahoitetaan kaikilta kerättävillä veroilla,
joiden kohtaanto ja kannustinvaikutukset ovat
erilaiset kuin yksityisalojen työeläkemaksujen.
sillä, mikä osuus verorahoista menee julkisten
eläkkeiden maksuun ja mikä julkisen sektorin
muuhun toimintaan ei ole merkitystä sen pa
remmin sukupolvien välisen oikeudenmukai
suuden kuin työntarjontakannustimienkaan
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kannalta. julkisen sektorin eläkejärjestelmien
kestävyysarvio tulee sen vuoksi tehdä pikem
min osana valtion ja kuntien talouden kestä
vyyslaskentaa, kuin liittää se yhteen yksityisen
sektorin työeläkejärjestelmän kanssa. julkisten
eläkejärjestelmien rahoituksen keveneminen
toki parantaa osaltaan koko julkisen talouden
kestävyyttä, mikä näkyy myös omassa julkisen
talouden kestävyysarviossamme.
Vuonna 2005 tehty työeläkeuudistus ja
useat muut eläkepoliittiset päätökset perustui
vat pelkästään yksityisalojen eläkejärjestelmän
ongelmiin, ei yhteenlasketun eläkekokonaisuu
den tilanteeseen. yksityistä ja julkisia eläkejär
jestelmiä on kyllä kiitettävästi yhtenäistetty,
mutta keskeiset päätöksentekomekanismit ovat
erillisiä. tältäkin kannalta yksityisalojen järjes
telmän kestävyyden erillinen tarkastelu on vält
tämätöntä.
toinen Riskun ja Vaittisen kritiikin kohde
on tutkimuksessamme esillä ollut tavoite mak
sujen vakauttamiseksi. heidän mukaansa ei ole
itsestään selvää, että kiinteä maksutaso olisi osa
parasta mahdollista eläkejärjestelmää. järjestel
mä, jossa maksut joustavat tarvittaessa, voi suo
jata kotitalouksia paremmin erilaisilta väestö
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ja talousriskeiltä. olemme tästä samaa mieltä.
se, miltä sukupolvien välisen tulonjaon kannal
ta paras mahdollinen järjestelmä sitten näyttäi
si, on teoreettisesti hankala ja kiinnostava ky
symys. Vähimmäisvaatimus hyvälle eläkejärjes
telmälle kuitenkin on, että se on siinä mielessä
kestävä, että ihmiset voivat luottaa etuuksia ja
maksuja koskeviin sääntöihin. Maksukattomal
limme on nähtävä tätä taustaa vasten.
työeläkejärjestelmä ei mielestämme ole ny
kyisellään uskottava. yksityisalojen työeläke
maksun odotusarvoinen kehitys osoittaa mer
kittävää nousupainetta. Lisäksi huomattavasti
odotettua suurempien työeläkemaksujen to
dennäköisyys on suuri. Arvelemme ettei edes
odotetun kehityksen mukaisen työeläkemaksun
nousun annettaisi toteutua. Menneenkin koke
muksen perusteella joustava elementti väestö
ja talousriskien toteutuessa ei suinkaan ole ol
lut pelkästään maksut vaan maksut ja etuudet
yhdessä.
on tietysti yhtä lailla mahdollista, että asiat
menevät odotettua paremmin. poliittiset pai

neet kääntyvät silloin pikemminkin etuuksien
parantamisen kuin maksujen alentamisen suun
taan. ongelma on ennen kaikkea siinä, että
nykyjärjestelmässä ihmisten on vaikea ennakoi
da milloin ja miten etuuksia uudistetaan. Mak
sukattomalli tekisi etuuksista paremmin enna
koitavia. siksi se tarjoaa kiinnostavan lähtö
kohdan työeläkejärjestelmän uskottavuuden
lisäämiselle. 
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