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Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Työmarkkinajärjestöt

sopivat marraskuussa
2001 ja syyskuussa 2002 useista muutoksista
yksityisalojen työeläkejärjestelmään. Uudistuksia on kuvattu Seija Ilmakunnaksen artikkelissa aikakauskirjan tässä numerossa. Pohdin seuraavassa näitä muutoksia kahdelta kannalta:
miten ne vaikuttavat eläkejärjestelmän perustavoitteiden toteutumiseen, ja miten ne vaikuttavat eläkejärjestelmän rahoitukselliseen kestävyyteen.

1. Miten uudistus vaikuttaa
eläkejärjestelmän
perustavoitteiden
toteutumiseen?
Suomessa työeläkejärjestelmän tavoitteeksi on
sanottu eläkkeelle jääntiä edeltävän kulutustason säilyttäminen. Vaarantaako uudistus tavoitteen saavuttamisen?
OECD on tutkinut eläkeläisten suhteellisia
kulutusmahdollisuuksia 9 maassa (Alankomaat, Italia, Japani, Kanada, Ruotsi, Saksa,
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Suomi, Yhdistynyt Kuningaskunta, Yhdysvallat). Mukana tarkasteluissa olivat työtulot,
eläkkeet, muut tulonsiirrot, omaisuustulot,
perheen muut tulot ja erilaiset ylisukupolviset
järjestelyt (OECD 2001). Tutkimuksen mukaan tarkastelluista yhdeksästä maasta jokaisessa eläkeläisten (tulojakauman joka desiilissä)
käytettävissä olevat tulot ovat keskimäärin 70–
80 % työelämänsä viime vaiheissa olevan vastaavan ryhmän käytettävissä olevista tuloista.
Näin siitä huolimatta, että eläkejärjestelmät
näissä maissa poikkeavat toisistaan erittäin paljon.
OECD:n väitettä voidaan pitää liioiteltuna:
tutkimuksen aineisto ei oikeuta niin voimakasta väittämää. Silti tutkimus tukee sekä teoreettista taloudellista päättelyä että arkielämän havaintoja: ihmisillä on useita keinoja vaikuttaa
vanhuusajan kulutukseen, ja he ottavat eläkejärjestelmän tasot huomioon muussa käyttäytymisessään ja kompensoivat eläke-erojen vaikutuksia.
Eläkkeet eivät siis ole ratkaisevassa asemassa kulutustason turvaamisen suhteen. Tämä ei
ollenkaan tarkoita sitä, ettei pakollinen eläkejärjestelmä ole tarpeellinen ja hyödyllinen. Se
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tarkoittaa kuitenkin sitä, että keski- ja hyvätuloisten eläkkeisiin voidaan haluttaessa tehdä
suuriakin muutoksia vaarantamatta eläkeläisten kulutusmahdollisuuksia, kunhan muutoksia ei tehdä äkillisesti ja yllättäen vaan pitkän
ajan kuluessa, ennakoidusti ja vaikutuksista
etukäteen tiedottaen ja pitkän sopeutumisajan
mahdollistaen. Tällä tavalla toteutettuna eläkkeiden leikkaus ei ole menetys – sen vastapainona (ja varsinaisena tavoitteena) on maksujen
alennus.
Eläkeuudistuksessa sovittu elinaikakerroin
on esimerkki hyvästä tavasta leikata tulevia
eläkkeitä. Se on ilmoitettu etukäteen, ja vaikuttaa vähitellen uusiin alkaviin eläkkeisiin. Vaikutuksen suuruus on suhteellisen hyvin ennakoitavissa jo paljon ennen eläkkeelle jäämistä.
Se myös alentaa tulevia eläkemaksuja merkittävästi. Se leikkaa tulevien sukupolvien eläkkeitä heidän omaksi hyödykseen (ks. Lassila ja
Valkonen 2000). Huomattakoon vielä että
”leikkaamista” tapahtuu vain suhteessa nykyisiin sääntöihin: tuottavuuden kasvun vuoksi
tulevat eläkkeet ovat todennäköisesti paljon
nykyisiä suurempia.
Kulutustason turvaaminen ei ole ainoa työeläkejärjestelmän tavoite, eikä välttämättä edes
päätavoite. Mulligan ja Sala-i-Martin (1999 a,b)
osoittavat, että eri maiden eläkejärjestelmien
tyypillisiä piirteitä ei voida selittää yhden
ainoan tavoitteen avulla. Jos eläke olisi pelkästään vakuutus eläketapahtumasta seuraavaa
työtulon laskua vastaan, niin miksi tietyn ikärajan saavuttaminen oikeuttaa eläkkeen saamisen? Miksei kaikessa eläkkeelle siirtymisessä
ole samantapaista testausta kuin työkyvyttömyyseläkkeissä?
Sala-i-Martinin (1996) oma teoria eläkejärjestelmien olemassaololle on tarve saada ikääntyneet työntekijät pois työelämästä haittaamas-

ta nuorempien työntekoa. Jos tuottavuus riippuu keskimääräisestä inhimillisestä pääomasta,
ja yksilön inhimillinen pääoma laskee iän myötä, kannattaa vanhat maksaa pois työelämästä,
koska silloin kokonaistuotanto nousee. Tämän
tavoitteen Suomen 40-vuotias työeläkejärjestelmä on toteuttanut luultavasti liiankin hyvin, ja
uudistuksella pyritään myöhentämään eläkkeelle siirtymistä.

2. Miksi korotettu karttuma
yli 53-vuotiaille?
Uudessa järjestelmässä 53-vuotiaat ja sitä vanhemmat saavat suuremman karttuman vuodesta 2005 alkaen. Heidän eläkemaksunsa nousee,
mutta nousu ei riitä maksamaan suurempia
eläkkeitä. Heidät tavallaan pakotetaan tekemään lisäsijoitus TEL-järjestelmään. Mies joka
täyttää 53 vuotta vuonna 2005 elää keskimäärin ehkä 81-vuotiaaksi, nainen vastaavasti 86vuotiaaksi. Jäädessään 63-vuotiaana eläkkeelle
mies saa 18 vuotta ja nainen 23 vuotta eläkettä, joka on palkkaan suhteutettuna 4 % suurempaa. Molemmat maksoivat 10 vuotta noin
1,2 %-yksikköä korkeampaa maksua. Korkoa
korolle laskien reaalinen vuosituotto on luokkaa 15 % naisille, ja 14 % miehille. Kun työntekijän maksu ajan mittaan nousee vaikkapa
kahdella %-yksiköllä, myös yli 53-vuotiaan
maksun korotus nousee, ja tämän pakollisen
lisäsijoituksen tuotto putoaa 10 % tienoille.
Tuotto on siis hyvä, mutta keskimäärin sen
maksavat työntekijät itse. Jos siis joku hyötyy
niin joku toinen häviää.
Pitkällä ajalla korotetusta karttumasta hyötyvät sellaiset työntekijät, joiden elinaikaiset
ansiot painottuvat keskimääräistä enemmän
ikävuoden 52 jälkeisiin vuosiin. Siirtymäaikana löytyy myös kokonaisia voittavia kohortte345
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ja. Eniten hyötyvät ne, jotka keräävät suurempaa karttumaa ennen kuin elinaikakorjaus pienentää uusia eläkkeitä. Siis 1940-luvun lopulla
ja 1950-luvun ensimmäisinä vuosina syntyneet.
1951 syntynyt täyttää 53 vuonna 2004 ja 62
vuotta vuonna 2013. Jos hän jää eläkkeelle 63
täytettyään, hän saa ylimääräistä karttumaa 9
vuodelta 3,6 % mutta menettää elinaikakertoimessa ehkäpä 2 %.
Aikana jolloin huoli eläkemenojen kasvusta on tärkein uudistuksia motivoiva tekijä, tällainen päätös on täysin vastoin tavoitteita. Se
on huono sukupolvittain katsottuna – miksi
nykyiset viisikymppiset ansaitsevat tällaisen lisäedun, kun he jo muutenkin ovat eläkejärjestelmässä paremmassa asemassa kuin nuoremmat työntekijät? Karttuman korotus 53 ikävuodesta alkaen on huono eläkejärjestelmän selkeyden kannalta, ja se on huono eläkemenojen kannalta. Onko se perusteltu tulonjaon
kannalta? Hyväpalkkaiset saavat siinä kompensaatiota siitä, että palkkaerot eivät heidän mielestään heijasta oikein tuottavuuksia. Eläkejärjestelmällä siis yritetään paikata palkanmuodostuksen puutteita ja kompensoida verotuksen progressiivisuutta. Tulevaisuuden Puron
porukat toivottavasti harkitsevat sopimuksen
tämän osan uudestaan.

3. Turvaako uudistus
eläkejärjestelmän kestävyyden?
Korotetun karttuman lisäksi myös uusi indeksointisääntö, ns. palkkakerroin, lisää eläkemenoja. Sopimuksen muut osat, kuten varhaiseläkejärjestelmien tiukennukset, elinaikakertoimen käyttöönotto ja päätös hieman lisätä rahastointia kuitenkin vähentävät maksujen nousupainetta tulevaisuudessa, ja uudistus kannattaa toteuttaa. Uusi eläkejärjestelmä myös hou346

kuttelee pysymään työelämässä aiempaa vanhemmaksi, mutta vasta tulevaisuus näyttää
onko tämä vaikutus merkittävä.
Ellei eläkkeellejäänti lykkäydy pitkälle yli 63
ikävuoden – siis superkarttumien puolelle –
niin uudistus todennäköisesti leikkaa tulevia
eläkkeitä. Jos taas superkarttumat johtavat suurempiin eläkkeisiin, se voi tapahtua vain eläköitymistä myöhentämällä. Tällainen työvoiman
tarjonnan lisääminen olisikin merkittävä kansantaloudellinen vaikutus – erityisesti jos tulevaisuuden työmarkkinat pystyvät tehokkaasti
hyödyntämään ikääntyneiden työpanoksen.
Väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva työeläkemaksujen nousu on lähes puhdasta
veroa. Tämän veronkorotuksen estäminen on
ollut yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista.
Tavoite on varsin perusteltu, onhan verotuksemme jo nyt kansainvälisesti vertaillen kireää
ja väestön ikääntyminen uhkaa kiristää verotusta muutenkin kuin eläkejärjestelmän kautta.
Onko eläkeuudistus tältä kannalta riittävä?
Kuvio 1 perustuu Juha Alhon ETLAlle tekemään arvioon Suomen väestökehityksestä
(Alho 2002). Tässä arviossa väestöennusteisiin
liittyvä epävarmuus on tuotu selkeästi esille.
Kuvion jakauma perustuu 1500 simulaatioon.
Kuvion ikäsuhde kuvaa karkeasti ottaen
eläkeläisten ja työikäisten lukumäärien suhteita. Mitä enemmän eläkeläisiä on työikäisiä kohden, sen korkeampia ovat eläkemaksut. Viimeiset 30 vuotta suhdeluku on hitaasti kasvanut,
mutta on kuitenkin ollut varsin siedettävällä
tasolla. Muutaman vuoden kuluttua kasvuvauhti kiihtyy olennaisesti – ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö ikääntyneitä olisi suhteellisesti ottaen paljon enemmän tulevaisuudessa
kuin on nyt.
Mutta täsmällisesti emme ikääntymisilmiön
suuruutta tiedä. 25–30 vuoden kuluttua epä-
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Kuvio 1. Yli 60-vuotiaita 20–59-vuotiasta kohden

Kuvion lukuohje: 50 prosentin todennäköisyydellä yli 60-vuotiaiden lukumäärän suhde 20–59-vuotiaisiin on välillä 0,66–
0,82 vuonna 2050. Viiden prosentin todennäköisyydellä yli 60-vuotiaita on lähes yhtä paljon kuin 20–59-vuotiaita vuonna
2050, ja viiden prosentin todennäköisyydellä heitä on vain vajaat 60 % 20–59-vuotiaiden määrästä.

varmuus kasvaa kuviossa hallitsevaksi tekijäksi. Vuoden 2030 jälkeen ikäsuhde voi kääntyä
laskuun, mutta se voi myös jatkaa nousuaan
erittäin korkealle.
Näin suuri epävarmuus väestökehityksestä
merkitsee myös sitä, että arviomme tulevista
eläkemenoista ja -maksuista ovat pakostakin
hyvin epävarmoja. Eläketurvakeskuksen tuoreen arvion mukaan työeläkemenojen (TEL–
LEL–TAEL) suhde vastaavaan palkkasummaan on 31 % vuonna 2050 (Työryhmäraportti 2002). Jos laskemme arviolle karkeita luot-

tamusvälejä oheista kuviota käyttäen, ja unohdamme elinaikakertoimen vaikutuksen, voimme todeta että pelkästään väestöepävarmuus
huomioon ottaen menoprosentti on yhtä todennäköisesti välillä 28 %–35 % kuin tämän
välin ulkopuolellakin. Väli, jolle menoprosentti
osuu 90 prosentin todennäköisyydellä, on
24 %–42 %. Maksujen osalta vaihteluvälit ovat
kapeampia rahastoinnin vuoksi.
Eläkeuudistuksen mahdollinen riittävyys
havaitaan siis vasta ajan kuluessa. Voimme olla
onnekkaita tai vähemmän onnekkaita. Emme
347
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myöskään tiedä kansainvälisten veropaineiden
kovuutta tulevaisuudessa. On hyvin mahdollista, että joudumme sekä tekemään uusia uudistuksia että muuttamaan käsityksiämme siitä,
kuinka suuri eläkemaksujen korotus on ylipäätään hyväksyttävissä – itse uskon että mitään
olennaista maksujen nousua ei tulevaisuudessa hyväksytä. "
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