
260

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a – 1 0 4 . v s k . – 2 / 2 0 0 8

Eläkejärjestelmän
uskottavuudesta: vastaus

Risto Vaittinen ja Ismo Risku

eläketurvakeskus

sixten korkman, jukka Lassila, niku Määttä
nen ja tarmo Valkonen esittävät muutamia
tarkennusta kaipaavia väittämiä yllä olevassa
kirjoituksessaan ”eläkejärjestelmän uskotta
vuudesta”.

tutkijat laittavat suuhumme kaksi väitettä,
joita emme ole esittäneet. ensinnäkin, emme
ole väittäneet, että yksityis ja julkisalojen yh
teenlaskettujen työeläkemaksujen vähäinen
nousupaine tekisi koko työeläkejärjestelmästä
rahoituksellisesti kestävän. nykytietämyksen
valossa kokonaismaksutasoa ei tarvitse oleelli
sesti nostaa millään aikavälillä. tämä on rele
vantti fakta keskusteltaessa eläkkeiden rahoi
tuksesta. työeläkejärjestelmän rahoitukselli
nen kestävyys on kuitenkin laajempi kysymys.
nähtävissä oleva maksujen kehitys ei yksinään
tee järjestelmää kestäväksi tai kestämättömäk
si.

toiseksi, emme ole kritisoineet maksujen
vakauttamista vaan olemme kysyneet, onko
maksutason kiinnittäminen yleistä hyvinvointia
lisäävä ratkaisu. yhdelle väestöryhmälle riskejä
keskittävät ratkaisut, esimerkkinä Ruotsissa
sovellettava kiinteä maksutaso, ovat harvoin
optimaalisia.

Lisäksi tutkijat esittävät omissa nimissään
kaksi yllättävää väitettä. ensinnäkin, heidän
mukaansa ”sillä mikä osuus verorahoista me
nee julkisten eläkkeiden maksuun ja mikä jul
kisen sektorin muuhun toimintaan ei ole mer
kitystä sen paremmin sukupolvien välisen oi
keudenmukaisuuden kuin työntarjontakannus
timienkaan kannalta.” Menneisyydessä julkisa
lojen palkat olivat matalia, mutta eläkekarttu
mat, joita ei rahastoitu, olivat korkeita. kansan
suussa asiaa kuvaa sana eläkevirka. Lupaamal
la nyt tehdystä työstä korvauksen tulevaisuu
dessa, julkinen sektori velkaantui implisiittises
ti. tällä velalla, aivan kuten tavanomaisella
julkisen sektorin velalla, on suora yhteys suku
polvien väliseen tulonjakoon. yleisemmällä
tasolla: yksityisalojen lakisääteiset työeläkkeet
ovat osa julkista taloutta. oikein tai väärin,
myös kansantalouden tilinpidossa yksityisalo
jen työeläkemaksu luetaan osaksi veroastetta.
Veroasteen odotettavissa oleva nousu ei kuiten
kaan ole seurausta tarpeesta rahoittaa lakisää
teisiä eläkkeitä.

toiseksi, tutkijoiden mukaan vuoden 2005
työeläkeuudistus perustui ”pelkästään yksityis
alojen eläkejärjestelmän ongelmiin”. on totta,
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että yksityisalojen palkansaajien osalta päätök
set tehtiin ensin. kuitenkin vuoden 2005 uudis
tuksen ydin oli yksinkertaistaa ja yhtenäistää
lakisääteisiä työeläkkeitä. uudistuksen ansiosta
kaikki työtulot työsuhteen pituudesta tai työn

tekijän toimialasta riippumatta kartuttavat elä
kettä samalla tavalla. yksityisalojen maksukat
tomalli johtaisi etuusperusteiden uudelleen
erkaantumiseen. 




