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Eläkejärjestelmän optimaalinen rahastointi 
Suomessa
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Eläkeläisten lukumäärän kasvaessa suomalaisen eläkejärjestelmän ylijäämä on kutistumassa. Negatiiviset häi-
riöt saattavat tulevaisuudessa johtaa rahastojen purkamiseen tai vakuutusmaksukorotuksiin. Eläkerahastoinnin 
optimaalisen tason määrittäminen muistuttaa sijoitusportfolion valintaongelmaa. Päättäjän riskiaversion ohella 
optimaalinen rahoituksen määrä riippuu palkkasumman kasvun ja rahastojen tuoton odotusarvoista sekä näiden 
kovarianssista ja variansseista. Hyvin pienillä riskiaversioparametreilla optimaalinen rahoituksen määrä on 
korkea, mutta se pienenee riskiaversiokertoimen kasvaessa ja lähestyy lopulta noin 20 prosentin tasoa. Suomes-
sa TyEL:n piirissä olevista rahastoista on kymmenen viime vuoden aikana maksettu eläkkeitä 20–24 prosenttia 
suhteessa eläkemenoon. Se olisi lähellä optimaalista, mikäli päättäjän riskiaversio on korkea. Alhaisemmalla ja 
todennäköisesti realistisemmalla riskiaversio-oletuksella päädyttäisiin selvästi korkeampaan optimaalisen rahas-
toinnin määrään.

Eläkejärjestelmä on tärkeä osa kansantaloutta 
ja julkista taloutta. Eläkevakuutusmaksut, elä-
ke-etuudet ja eläkerahastot muodostavat mo-
nimutkaisen kokonaisuuden, jonka yksityis-
kohdilla on väliä. Tässä artikkelissa pohditaan 
optimaalista eläkerahastoinnin määrää suoma-
laisen järjestelmän kontekstissa.

Suomalainen eläkejärjestelmä on viime 
vuosina ja vuosikymmeninä ollut selvästi yli-

jäämäinen. Osin tämä on seurausta tietoisesta 
varautumisesta väestön vanhenemiseen. Työ-
ikäisen väestön määrän pysyessä ennallaan ja 
eläkeläisten lukumäärän kasvaessa aikaisempi-
en vuosien ylijäämä on kuitenkin kutistumaan 
päin. Rahoitusylijäämä on 2000-luvulla ollut 
parhaimmillaan yli neljä prosenttia, kun vuon-
na 2016 se oli 1,1 prosenttia (kuvio 1). Valtio-
varainministeriön joulukuun 2017 suhdanne-
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ennuste laskee eläkesektorin jäämän pienene-
vän entisestään ollen enää 0,7 prosenttia vuon-
na 2019.

Vanhushuoltosuhde on puolestaan noussut 
1990-luvun alun noin 20 prosentista reilusti yli 
30 prosenttiin vuonna 2016.  Todennäköisesti 
se jatkaa nousuaan suhteellisen jyrkästi vielä 
seuraavat 15 vuotta. Vanhusväestön määrä on 
25 viime vuoden aikana kasvanut noin 460 000 
hengellä samalla, kun työikäisen väestön mää-
rä on lisääntynyt vain 120 000 hengellä.  

Eläkejärjestelmän taloudellinen liikkuma-
tila siis pienenee. Aikaisemmin järjestelmään 
kohdistuvan riskin realisoituminen tarkoitti 
“ainoastaan” pienempää ylijäämää, mutta tule-
vaisuudessa negatiiviset sokit saattavat johtaa 
enenemissä määrin varallisuuden realisointiin 

tai vakuutusmaksukorotuksiin nopeallakin 
tahdilla.

Tilanne on monin tavoin uusi. Vastaavaa 
väestörakenteellista siirtymää ei Euroopassa 
ole aikaisemmin koettu. On epäselvää kuinka 
vahvasti vanheneva väestö vaikuttaa kokonais-
taloudellisiin suureisiin ja talouden dynamiik-
kaan. Selvää on kuitenkin se, että suurempi 
vanhusväestö aiheuttaa paineita julkisen talou-
den kestävyydelle ja sitä kautta se vaikuttaa 
poliittiseen päätöksentekoon.

Liikkumatilan pienenemisestä johtuen on 
mahdollista, että myös eläkerahastojen sijoitus-
toimintaan tullaan tulevaisuudessa kiinnittä-
mään entistä tarkempaa huomiota. Onko esi-
merkiksi varallisuuden tuotto suhteessa riskiin 
oikealla tasolla? Tulisiko rahastoinnin määrää 

Kuvio 1. Vanhushuoltosuhteen ja työeläkesektorin rahoitusjäämän välinen yhteys 1990–2019.

Vuodet 2017–2019 perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen sekä Valtiovarainministeriön joulukuun suhdanne- 
ennusteeseen. Lähde: Tilastoeskus ja valtiovarainministeriö.
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nostaa vai laskea? Näihin kysymyksiin etsitään 
vastausta tässä artikkelissa, jos kohta yksiselit-
teisten vastausten antaminen on mahdotonta.

1. Eläkkeiden rahoitus ja 
maksaminen Suomessa

Suomalaisen eläkejärjestelmän rahoitus on mo-
nimutkainen kokonaisuus, vaikkakin kansain-
välisestä näkökulmasta Suomen järjestelmä 
lienee selkeimmästä päästä. Hieman kärjistäen 
Suomessa on kolme eri tapaa rahoittaa eläke-
menot. 

Osa eläke-etuuksista rahoitetaan kokonaan 
valtion budjetin kautta kuten Kelan eläkkeet. 
Vuonna 2016 Kelan maksamat eläke-etuudet 
olivat noin 2,5 miljardia euroa. 

Toinen osa eläkkeistä rahoitetaan osin bud-
jetista, osin jakojärjestelmän kautta. Tähän 
kategoriaan kuuluvat muun muassa yrittäjien 
ja maatalousyrittäjien eläkkeet. Valtion työnte-
kijöiden eläkkeet katetaan budjetista, mutta 

Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain 
valtion talousarvioon määrä, joka on 40 pro-
senttia arvioidusta vuotuisesta valtion eläkkei-
den eläkemenosta. Lisäksi valtio osallistuu 
merenkulkijoiden eläkkeiden rahoitukseen, 
joskin Merimieskassa hallinnoi myös mittavia 
eläkevaroja.

Loput eläkkeistä katetaan osittain rahastoi-
van järjestelmän kautta eli sekä vakuutusmak-
sujen että rahastojen avulla. Tähän viimeiseen 
kategoriaan kuuluvat yksityisen sektorin, kun-
ta-alan, kirkon, Kelan, Suomen Pankin ja Ah-
venanmaan maakuntahallituksen hallinnon 
työntekijöiden eläkkeet. Työeläkejärjestelmän 
keskeiset rahavirrat eläkelaeittain on doku-
mentoitu taulukkoon 1.

Suomessa osa vakuutusmaksutulosta siirre-
tään eläkerahastoihin suurin piirtein yksi jo-
kaista seitsemää eläkemaksuna kerättyä euroa 
kohden (TELA 2016). Eläkerahan reaalinen 
tuotto on vuosina 1997–2016 ollut yksityisillä 
aloilla keskimäärin 4,1 prosenttia ja julkisilla 

Taulukko 1. Eläkejärjestelmän keskeiset rahavirrat eläkelaeittain vuonna 2016, milj. euroa

TyEL MEL YEL MYEL KuEL VaEL KiEL KelaL SP Yhteensä

Vakuutusmaksut  13 046  59  1 065  182  4 966  1 463  192  61  10  21 044

Valtion osuus •  57  130  638 •  2 685 • • •  3 510

TVR-maksu*  606  3 • •  185  10  6  3  0  813

Maksetut korva-
ukset

 14 429  129  1 134  796  4 749  4 467  194  98  27  26 022

Sijoitustuotto  5 815  68 •  4  3 334  1 190  104  79  16  10 608

Varat 31.12.  118 659  1 069  125  108  48 635  18 767  1 424  820  613  190 219

* ETK saa vuosittain Työttömyysvakuutusrahastolta maksun, jonka se hyvittää eläkevakuuttajille. Maksulla rahoitetaan 
ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatujen etuuksien perusteella karttuvasta eläk-
keestä aiheutuvia kuluja. Lähde: ETK.
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Kuvio 2. Työeläkesijoitusten tuottoaste (vas.) ja sijoitusten allokaatio (oik.), %

Lähde: TELA ja Tilastokeskus.

4,6 prosenttia sitoutuneesta pääomasta. Julki-
sen eläkesektorin yksityistä puolta korkeampi 
tuotto selittynee pitkälti erilaisella valvonnalla 
ja sitä kautta mahdollisuudella tavoitella kor-
keampaa tuottoa riskiä kasvattamalla. Kuvios-
sa 2 on nähtävissä, kuinka sijoitusten tuotto 
saattaa heilahdella melkoisesti vuosien välillä 
keskituoton pysytellessä kuitenkin selkeästi 
positiivisen puolella.

Samalla aikavälillä 1997–2016 yksityisten ja 
julkisten alojen työeläkevarat ovat kasvaneet 
voimakkaasti. Vuonna 1997 työeläkevarojen 
bkt-suhde oli 38 prosenttia, kun vuoden 2016 
lopussa se oli yli 88 prosenttia. Hyvät tuotot 
sekä maksutulon eläkemenoa korkeampi taso 
on mahdollistanut rahastojen kokonaismäärän 
kasvattamisen.

Sekä sijoitusten tuotto-odotus että volatili-
teetti riippuvat luonnollisesti sijoitusten allokaa-

tiosta. Sijoitusten jakautumista on karkealla ta-
solla kuvattu kuvion 2 oikean puoleiseen kuvi-
oon. 1980- ja vielä 1990-luvuilla valtaosa sijoi-
tuksista oli takaisinlainojen muodossa. 1990-lu-
vulta lähtien osake- ja osaketyyppisten sijoitus-
ten1 osuus on jatkuvasti kasvanut takaisinlaino-
jen samalla vähetessä. Vuonna 2016 osaketyyp-
pisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli 
jo yli 50 prosenttia. Vuoden 2017 alusta tuli 
voimaan uudistus, jonka puitteissa vakavarai-
suussäätelyn piirissä olevat eläkevakuuttajat 
saattavat kasvattaa osakesijoitustensa osuutta 
entisestään enimmillään 65 prosenttiin asti.

1 Osake- ja osaketyyppisillä sijoituksilla tarkoitetaan notee-
rattuja osakkeita (ml. rahastot), hedge-rahastoja sekä muita 
osakesijoituksia, joihin kuuluvat muun muassa pääomasijoi-
tukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset.

Takaisinlainat Jvk, sijoituslainat, 
rahamarkkinat

Osakkeet

Kiinteistösijoitukset
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2. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus 
eläkkeiden optimaalisesta 
rahastoinnista

Tärkeitä ja perustavanlaatuisesti keskeisiä artik-
keleita eläkejärjestelmän optimaalisen rahoituk-
sen näkökulmasta (ja koko taloustieteen kannal-
ta) ovat muun muassa Samuelson (1958), Phelps 
(1961), Diamond (1965) ja Aaron (1966). Seu-
raavassa lyhyt ja yksinkertaistettu yhteenveto 
siitä, kuinka edellä mainitut artikkelit liittyvät 
eläkejärjestelmän rahoitukseen.

Samuelson (1958) näytti limittäisten suku-
polvien mallikehikossa, kuinka talous voi olla 
kilpailullinen ja samalla tehoton siinä mielessä, 
että ensimmäinen hyvinvointiteoreema ei pä-
de.2 Kilpailullinen markkina ei siis välttämättä 
ole Pareto-tehokas limittäisten sukupolvien 
mallikehikossa. Kysymys kuului: kuinka on 
mahdollista palauttaa Pareto-tehokkuus? Sa-
muelsonin tarjoama vastaus oli raha sosiaalise-
na sopimuksena, joskin rahan voi myös tulkita 
laajasti arvon säilyttäjänä ja siten tulonsiirtojen 
mahdollistajana. Keskeisesti rahan olemassaolo 
mahdollistaa resurssien siirtämisen sukupol-
velta toiselle.

Phelps (1961) keskustelee siitä, kuinka ta-
lous on dynaamisesti tehoton pääomaa ollessa 
“liikaa”, jolloin talouskasvu (
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). Diamond (1965) puoles-
taan jatkoi Samuelsonin ja Phelpsin pohdintaa 
näyttämällä, kuinka dynaamisesti tehottomas-
sa taloudessa julkinen velka (tai jakojärjestel-
mä) muuttaa talouden Pareto-tehokkaaksi. 
Tällöin julkinen velka tai tulonsiirtojärjestel-
mä syrjäyttää pääomaa, tuo taloutta lähemmäs 

2 Ensimmäisen hyvinvointiteoreeman  (first welfare theo-
rem) mukaan kilpailulliset markkinat tuottavat aina Pareto-
tehokkaan lopputuloksen. 

kultaisen säännön mukaista pääomakantaa ja 
siten lähemmäksi dynaamisesti tehokasta lop-
putulemaa. 

Aaron (1966) formuloi tavan osoittaa, kuin-
ka (verorahoitteisen) sosiaalivakuutuksen käyt-
töönotto voi olla Pareto-parannus, mikäli ta-
louskasvu ylittää reaalikoron. Käänteisesti siis 
esimerkiksi rahastoiva eläkejärjestelmä on jär-
kevä tapa järjestää eläkkeiden rahoitus, mikäli 
eläkerahastojen tuotto ylittää palkkasumman 
kasvuvauhdin. Tätä sääntöä kutsutaan Aaronin 
tai Aaronin ja Samuelsonin säännöksi.

Formalisoidaan vielä hieman soveltaen 
edellä mainittua sääntöä eläkejärjestelmän 
asiayhteyteen, koska se on erittäin tärkeä ajat-
telua ohjaava tulos:

 Jos 
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, niin jakojärjestelmä on parempi 
kuin rahastoiva järjestelmä
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, niin rahastoiva eläkejärjestelmä  
on parempi kuin jakojärjestelmä

Sääntö tuo suoraviivaisesti esiin sen, että mikä-
li jakojärjestelmän tuotto (palkkasumman kas-
vu 
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) deterministisessä maailmassa on suurem-
pi kuin rahastoivan järjestelmän tuotto (eläke-
varojen tuotto 
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), niin sitä kannattaa suosia. 
Lisäksi on mahdollista osoittaa, että optimaali-
nen ratkaisu keikkuu veitsen terällä eli on tyyp-
piä joko-tai. Suunnittelijan optimaalinen rat-
kaisu on joko jakojärjestelmä tai rahastoiva 
järjestelmä, mutta ei koskaan sekajärjestelmä. 

Pysyykö tarina samana, kun analyysiin si-
sällytetään epävarmuutta? Kysymystä on poh-
tinut muun muassa Dutta ym. (2000). Heidän 
analyysinsa on olennaisin osin kuvattu seuraa-
vassa.
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Olkoon 

KAK Kotamäki /saapunut 29.9./AS 25.10., 15.1. / MK 16.1. / FINAL 

7 

𝑃𝑃 = 1 +𝑤𝑤𝑤𝑤 + (1 − 𝑤𝑤)𝑔𝑔, 

𝐸𝐸[𝑈𝑈(𝑃𝑃)] = 𝐸𝐸[𝑃𝑃] − 2
3
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤(𝑃𝑃).

𝑤𝑤∗ = 7897:;2(<:=9<8:)
2<

8>:

=

	 

 𝜇𝜇A              𝜇𝜇B               𝜎𝜎B3                  𝜎𝜎AB                    𝜎𝜎A39B  

 𝜎𝜎A39B = 𝜎𝜎A3 + 𝜎𝜎B3 − 2𝜎𝜎AB 

 se rahamäärä, joka eläkeläiselle 
palautuu yhdestä vakuutusmaksuna maksetus-
ta eurosta

 P = 1 + wr + (1–w)g,  (1)
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on rahastoivan järjestelmän tuotto ja 
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 jakojär-
jestelmän tuotto eli palkkasumman kasvu. On 
syytä huomata, että tässä yhteydessä ei oteta 
suoraan kantaa, kuinka eläkkeet rahoitetaan 
(etuusperustainen tai maksuperustainen) tai 
kuinka eläkejärjestelmälle keskeiset suureet, 
kuten eliniän odote tai syntyvyys, kehittyvät. 
Olennaista on, kuinka eläkemaksuna kerätylle 
eurolle saadaan mahdollisimman korkea tuot-
to. Tässä mielessä mallikehikko on hyvin jous-
tava, joskin tarkastelu on selkeästi vain osittai-
sen tasapainon mallintamista. 

Olettamalla separoituva hyötyfunktio, jossa 
suunnittelija pitää korkeasta tuotosta, mutta 
karsastaa epävarmuutta ja lisäksi olettamalla 
positiivinen riskiaversioparametri (γ), suunnit-
telija voi ratkaista optimaalisen rahastoivan 
järjestelmän painon (
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) maksimoimalla seu-
raava hyötyfunktio:

    (2)

Ongelman ratkaisu ja Duttan ym. (2000) tutki-
muksen keskeisin tulema on rahastoivan järjes-
telmän optimaalinen paino:

    (3)

missä 
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 kuvaavat rahastoivan ja vastaa-
vasti jakojärjestelmän odotettua tuottoa, 
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kuvaa jakojärjestelmän tuoton varianssia, 
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on rahastoivan ja jakojärjestelmän tuottojen vä-

linen kovarianssi, ja 
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 kuvaa rahastoivan ja 
jakojärjestelmän tuottojen erotuksen varianssia.3

Malli ei tarkastele pelkästään pitkän aika-
välin vakaata arvoa tai loppuperiodin tilannet-
ta, vaan rahastoivan järjestelmän optimaalista 
painoa (
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*) on mahdollista ja syytäkin päivit-
tää periodi kerrallaan, kun lisätietoa odotusar-
vosta, kovarianssista ja variansseista tulee ilmi. 
Tällöin odotusarviot voisi ottaa esimerkiksi 
liukuvista keskiarvoista. Asiaan palataan herk-
kyystarkasteluluvussa.

Yhtälön (2) mukaista Markowitzin tavoite-
funktiota on mahdollista kritisoida siksi, ettei-
vät kaikki sen teoreettiset lähtökohdat ole so-
pusoinnussa aineiston kanssa. Erityisesti varal-
lisuuden (tai 
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:n) suhteen kasvava absoluutti-
nen Arrow-Pratt riskiaversiomitta on oletukse-
na epämukava. Toisaalta kyseinen hyötyfunk-
tio antaa kauniin analyyttisen ratkaisun ja siten 
se on erinomainen pedagoginen väline. Usein 
analyysit tasapainoilevat monimutkaisuuden ja 
selkeyden välillä. Tämän artikkelin keskeinen 
tavoite on avartaa ajattelua eläkerahastoinnin 
suhteen, mutta ei tarjota yksityiskohtaisia rat-
kaisuehdotuksia. Tästä perustelusta johtuen on 
mahdollista argumentoida kvadraattisen hyö-
tyfunktion puolustavan tässä yhteydessä paik-
kaansa. Dynaaminen analyysi käyttäen realis-
tisempaa hyötyfunktiota jätetään tulevaisuu-
den tutkimusaiheeksi.

Kaavan (3) mukainen ratkaisu on varsin 
kiinnostava. Ensiksi on tietysti loogista, että 
mitä suurempi odotettu tuotto rahastoivalla 
järjestelmällä (
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) on, sitä suurempi osa mak-
sutulosta olisi syytä rahastoida. Vastaavasti 
mitä suurempi odotettu tuotto jakojärjestel-

3 Kyseisen erotuksen varianssin voi myös kirjoittaa muo-
toon  𝜎𝜎A39B = 𝜎𝜎A3 + 𝜎𝜎B3 − 2𝜎𝜎AB 
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2<8>:= 	 
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mällä (
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) on, sitä suurempi osa maksutulosta 
olisi syytä kanavoida jakojärjestelmän läpi. 

Kolmanneksi suurempi (riskiaversiopaino-
tettu) epävarmuus jakojärjestelmän puolella 
puhuu rahastoinnin puolesta (

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

). Jos palk-
kasummaan sisältyisi siis merkittävää epävar-
muutta ja vaihtelua, kannattaisi suosia rahas-
toivaa järjestelmää. Epävarmuuden merkitys 
kasvaa mitä enemmän suunnittelija kaihtaa 
riskiä.

Viimeinen keskeinen muuttuja on jakojär-
jestelmän ja rahastoivan järjestelmän (riskia-
versiopainotettu) kovarianssi (

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

), joka hei-
jastaa portfolion hajautusta. Kovarianssin 

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB  
suuri, positiivinen arvo viittaisi vähäisempään 
mahdollisuuteen jakaa riskiä kahden järjestel-
män välillä, koska rahastoivan järjestelmän 
tuoton tippuessa myös palkkasumma liikkuisi 
vahvasti samaan suuntaan.

Kaavassa (3) riskiaversioparametrin suu-
ruus on tärkeässä roolissa. Jos riskiaversiopa-
rametri saa arvon nolla, epävarmuudella ei ole 
väliä ja palataan takaisin Aaronin säännön 
mukaiseen maailmaan; rahastojen tuoton olles-
sa palkkasumman kasvua suurempi, järjestel-
män tulee olla täysin rahastoiva ja päinvastoin 
tapauksessa, jossa palkkasumma kasvaa nope-
ammin kuin eläkevarallisuus. 

Vaikka riskin kaihtaminen olisi äärimmäi-
sen suurta, optimaalinen strategia olisi silti pitää 
yllä sekä jakojärjestelmää että rahastoivaa järjes-
telmää. Tämä hieman yllättäväkin tulos voidaan 
nähdä laskemalla raja-arvo yhtälöstä (3):

 lim
2→J

𝑤𝑤∗ = <:=9<8:
<8>:=   (4)

Yhtälön (4) mukaan äärimmäisen riskiä kaih-
tava suunnittelija ei enää välitä rahastojen tuo-
tosta tai palkkasumman kasvusta vaan ainoas-
taan toisista momenteista ja riskillisten muut-

tujien yhteisvaihtelusta. Optimiratkaisu on siis 
puhdasta riskien minimointia. Onkin tärkeää 
huomata, että sekä palkkasummaa että eläke-
varallisuutta kohdellaan portfolion sijoituskoh-
teina ja siten portfolioteorian ja riskien jakami-
sen näkökulmasta tulos on itse asiassa täysin 
intuitiivinen.

Julkisuudessa esitetään tasaisin väliajoin 
eläkerahastojen purkamista. Ehdotuksella 
saattaa olla jotain perusteita erityisolosuhteis-
sa, kuten vanhenevan väestön yhteiskunnassa. 
Yleisellä tasolla ja yhtälön (3) perusteella ra-
hastojen täydellinen purkamisen järkevyys voi-
daan kuitenkin kyseenalaistaa.

Yllä esitettyä analyysiä on tutkimuskirjalli-
suudessa jatkettu monin tavoin varioimalla 
oletuksia. Van Praag ja Cardoso (2003) näyttä-
vät limittäisten sukupolvien mallikehikossa, 
kuinka eläkeläisten poliittisen painoarvon kas-
vu johtaa eläkejärjestelmän rahastoinnin mää-
rän laskuun. De Menil ym. (2006) näyttävät, 
että optimaalinen jakojärjestelmä riippuu syvi-
en preferenssiparametrien lisäksi korkotason ja 
palkkasumman stokastisista ominaisuuksista. 
Knell (2010) käsittelee optimaalisen rahastoin-
nin määrän ja eläkeläisten suhteellisen kulu-
tustason välistä yhteyttä saaden tuloksen, jon-
ka mukaan optimaalinen rahastoinnin määrä 
laskee mitä enemmän suunnittelija asettaa 
painoa eläkeläisten suhteelliselle kulutusase-
malle. Devolder ja Melis (2015) laajentavat 
Duttan ym. (2000) työtä tarkastelemalla erik-
seen muun muassa väestön kasvua sekä erilai-
sia jakaumia stokastisille muuttujille. 

Edellä läpi käydyn mallin puitteissa on 
myös mahdollista pohtia suomalaista eläkejär-
jestelmää läpinäkyvän ja selkeän kehikon puit-
teissa. Tämä on seuraavan jakson aihe.
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3. Suomi ja optimaalinen 
rahastointi

Mikä siis voisi olla sopiva paino rahastoivalle 
järjestelmälle Suomen tapauksessa? Käytetään 
hyväksi Duttan ym. (2000) kaavaa optimaalisen 
painon haarukoimiseksi. Ihan ensiksi tarvitaan 
tiedot sijoitusten tuotosta, palkkasumman kas-
vusta ja edellä mainittujen muuttujien kovari-
anssista ja variansseista. Pitäydytään tässä yh-
teydessä ainoastaan työntekijän eläkelain 
(TyEL) mukaisessa järjestelmässä, jotta tulos-
ten tulkinta olisi mahdollisimman selkeää.

Tarvittavat muuttujat eli eläkevarojen tuotto 
ja palkkasumman muutos on piirretty kuvioon 
3. Jo kuvion perusteella voidaan päätellä, että 
eläkevarojen tuotto on huomattavasti volatiilim-
pi muuttuja kuin palkkasumman kasvu. Erityi-
sesti finanssikriisin ja velkakriisin takia vuoden 
2008 jälkeen eläkerahastojen tuotot ovat heilah-
delleet melkoisesti, kun taas palkkasuman kas-

vu on ollut finanssikriisin aikaa lukuun otta-
matta suhteellisen tasaista, joskin maltillista.

Olennaiset odotusarvot ja muut keskeiset 
vuositason luvut löytyvät taulukosta 2 vuosille 
1997–2016. Aineisto on jaettu kahteen saman-
pituiseen ajanjaksoon, jotta olisi mahdollista 
tehdä tiettyjä karkeita ajallisia päätelmiä. 

Ensinnä sekä rahastojen tuottoaste että 
palkkasumman kasvu ovat olleet yli kaksi ker-
taa suurempia ensimmäisellä kymmenen vuo-
den ajanjaksolla 1997–2006 kuin myöhemmäl-
lä ajanjaksolla 2007–2016. Syitä regiimin muu-
tokseen voi hakea rahapolitiikasta, finanssipo-
litiikasta, rakennepolitiikasta tai rahoitus-
markkinoiden toiminnasta yleisemmin, mutta 
se kysymys on tämän artikkelin aihealueen 
ulkopuolella. Yhtä kaikki finanssikriisin jäl-
keen alkanut ja pitkittynyt taantuma on alen-
tanut sekä rahastojen keskimääräistä tuottoas-
tetta että palkkasumman kasvuvauhtia. Jää 
nähtäväksi kuinka pysyvää muutos on.

Kuvio 3. Eläkevarojen tuotto ja palkkasumman kasvu suomessa 1997-2016.

Lähde: ETK ja TELA.
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Taulukko 2. Analyysissä käytetyt parametriarvot

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 
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𝑃𝑃 = 1 +𝑤𝑤𝑤𝑤 + (1 − 𝑤𝑤)𝑔𝑔, 

𝐸𝐸[𝑈𝑈(𝑃𝑃)] = 𝐸𝐸[𝑃𝑃] − 2
3
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤(𝑃𝑃).

𝑤𝑤∗ = 7897:;2(<:=9<8:)
2<

8>:

=

	 

 𝜇𝜇A              𝜇𝜇B               𝜎𝜎B3                  𝜎𝜎AB                    𝜎𝜎A39B  

 𝜎𝜎A39B = 𝜎𝜎A3 + 𝜎𝜎B3 − 2𝜎𝜎AB 

1997–2006 6,0 4,2  3,5  3,1  21,2

2007–2016 2,9 1,7  16,8  -12,3  119,3

1997–2016 4,4 3,0  11,7  -2,7  70,3

Kuvio 4. Optimaalinen rahastoinnin määrä riskiaversion funktiona

Optimaalinen rahastoinnin määrä (riski-
aversion funktiona) on nyt mahdollista hyvin 
suoraviivaisesti laskea käyttäen hyväksi taulu-
kon 2 tietoja sekä kaavaa (3).

Optimaalinen rahastoinnin määrä on piir-
retty kuvioon 4 riskiaversion funktiona, kun 
käytetään koko aikaperiodin 1997–2016 mu-
kaisia parametriarvoja. Hyvin pienellä riski-
aversioparametrin arvolla 0,05 optimaalinen 
rahastoinnin paino olisi yli 60 prosenttia. Pai-
nokerroin konvergoituu kuitenkin melko no-

peasti riskiaversioparametrin määräämään ra-
ja-arvoonsa; riskiaversioparametrin arvolla 1 
optimaalinen rahastoinnin määrä olisi 22,5 %, 
arvolla 3 optimaalinen rahastoinnin määrä oli-
si 21,1 % ja riskiaversion ollessa äärettömän 
suuri optimaalinen paino olisi 20,4 %. Tämän 
perusteella voi siis päätellä, että reilu 20 pro-
sentin rahastoinnin määrä voisi olla jonkinlai-
nen minimi optimiarvolle vuosien 1997–2016 
mukaisella sijoitusstrategialla. 
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Menneen vuosikymmenen aikana TyEL:n 
piirissä olevista rahastoista on maksettu eläk-
keitä 20–24 prosenttia suhteessa eläkemenoon. 
Viimeisimpänä aineistovuonna 2016 TyEL:n 
rahastoista maksettiin noin kolme miljardia 
euroa. Tämän perusteella havaittu rahastoivan 
järjestelmän paino on suurin piirtein optimaa-
linen, mikäli suunnittelija on erittäin riskiä 
kaihtava. Muussa tapauksessa on mahdollista 
varovaisesti todeta, että menneisyydessä suu-
rempi rahastoivan osan paino olisi voinut olla 
paikallaan.

Pohdintaa on mahdollista jatkaa kysymällä, 
että mikä olisi korrekti riskiaversionparamet-
rin suuruus? Tähän tutkijan on vaikea ottaa 
suoraan kantaa, sillä kyseessä on suunnittelijan 
riskinsietokykyyn liittyvä subjektiivinen prefe-
renssiparametri. Yleensä julkisen sektorin aja-
tellaan kuitenkin olevan suhteellisen riskineut-
raali, jollei jopa tietyissä tilanteissa riskinrakas-
taja. Lisäksi eläkerahastojen pitkä sijoitushori-
sontti puhuu sen puolesta, että riskiaversiopa-
rametri asetettaisiin melko pieneksi.

Riskiaversioparametrin suuruuteen liittyy 
siis epävarmuutta, mutta sitä on mahdollista 
jossain määrin hälventää riskittömän tuoton kä-
sitettä hyväksi käyttäen. Kysymys kuuluu, mikä 
olisi se riskitön tuotto, jonka suunnittelija olisi 
valmis hyväksymään ollakseen indifferentti ny-
kyisen tuotto-riski-yhdistelmän kanssa. 

Kysymystä voi lähestyä ratkaisemalla seu-
raava yhtälö riskiaversion (

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

) suhteen:

 𝐸𝐸[𝑥𝑥] − 2
3
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥] = 𝑧𝑧 ,  (4)

missä x on eläkejärjestelmän portfolion tuotto 
ja z riskitön tuotto. Riskiaversioparametrin ar-
vot eri riskittömän tuoton arvoilla on raportoi-
tu taulukkoon 3. Jossain määrin realistiset ris-
kiaversioparametrin arvot painuvat välille 0,05-

0,17. Näin ollen eläkejärjestelmän optimaali-
nen rahastoinnin määrä, 
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𝑃𝑃 = 1 +𝑤𝑤𝑤𝑤 + (1 − 𝑤𝑤)𝑔𝑔, 

𝐸𝐸[𝑈𝑈(𝑃𝑃)] = 𝐸𝐸[𝑃𝑃] − 2
3
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑤𝑤(𝑃𝑃).

𝑤𝑤∗ = 7897:;2(<:=9<8:)
2<

8>:

=

	 

 𝜇𝜇A              𝜇𝜇B               𝜎𝜎B3                  𝜎𝜎AB                    𝜎𝜎A39B  

 𝜎𝜎A39B = 𝜎𝜎A3 + 𝜎𝜎B3 − 2𝜎𝜎AB 

*, olisi jossain 33 % 
ja 61 % välillä. Jos riskitön tuotto olisi yhtä 
kuin Suomen valtion 10-vuotisen joukkovelka-
kirjan reaalikoron pitkän aikavälin (1999–
2016) keskiarvo eli 1,7, riskiaversioparametrin 
arvo olisi 0,10 ja optimaalinen rahastoinnin 
paino yhtä kuin 41 %.

Jos on valmis tekemään oletuksen riskia-
version suuruudesta, niin millä oletuksin tu-
loksia on mahdollista soveltaa tulevaisuuteen? 
On tehtävä ainakin kaksi lisäoletusta, jotta 
tuloksia voi soveltaa vielä tuntemattoman tule-
vaisuuden optimaalisen rahastoinnin painon 
arvioon. Ensiksi on tehtävä oletukset rahasto-

jen tuotosta, palkkasumman kasvusta, edellä 
mainittujen variansseista ja kovarianssista. 
Historiallinen aikasarja lienee minimissään 
hyvä lähtökohta oletuksen rakentamiselle. Toi-
seksi edellä kuvattu analyysi koskee osittaista 
tasapainotilaa eikä siksi ota huomioon mahdol-
lisia siirtymäkustannuksia eli käytännössä ra-
hastoinnin kasvattamisen muita vaikutuksia. 
Paras esimerkki tästä on eläkemaksun korotta-
misen takaisinkytkentä palkkasummaan ja sen 
kasvuun. 

Taulukko 3. Riskiaversioparametrin arvot eri 
riskittömän tuoton arvoilla

𝐸𝐸[𝑥𝑥] − 2
3
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥] = 𝑧𝑧 ,

 (𝜇𝜇A) 

 (𝜇𝜇B) 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾B3). 

 (𝛾𝛾𝛾𝛾AB), 

 𝛾𝛾AB 

0 0,17

1 0,13

2 0,09

3 0,05
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Lopuksi on syytä huomioida, että se mikä on 
optimaalista eläkejärjestelmän rahoituksen nä-
kökulmasta, ei välttämättä ole järkevää koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin suhteen. Esimerkik-
si eläkerahastoinnin lisääminen tarkoittaa 
yleensä aina joko eläkemaksun korottamista tai 
menojen leikkausta. Toimenpide saattaa olla 
järkevää rahoituksen kannalta, mutta yhteiskun-
nallista hyvinvointia maksimoivan suunnitteli-
jan näkökulmasta se ei sitä välttämättä ole.

4. Laskelman herkkyysanalyysi

Tulosten raportoinnin lisäksi vähintään yhtä 
tärkeää on riittävä herkkyysanalyysi. Testataan 
laskelman herkkyyttä kysymällä mikä optimaa-
linen rahastoinnin määrä olisi, jos käytettäisiin 
joko vuosien 1997–2006 tai 2007–2016 mukai-
sia järjestelmän tunnuslukuja. Lisäksi testataan 
oletusta, että suunnittelija ei olisi kiinnostunut 
tuotoista ainoastaan yhden vuoden aikaperio-
dilla, vaan sen sijaan painottaisi kolmen vuo-
den liukuvaa keskiarvoa tai kolmen vuoden 
kumulatiivista tuottoa. Riskiaversioparametri 

Taulukko 4. Herkkyyslaskelmien mukaiset parametriarvot sekä rahastoinnin optimaalinen määrä

μr μg σg^2 σrg σ(r-g)^2 γ w*

Perusskenaario  4,4  3,0  11,7  -2,7  70,3  0,10  40,7 %

Herkkyys 1997–2006 arvoilla  6,0  4,2  3,5  3,1  21,2  0,36  24 %

Herkkyys 2007–2016 arvoilla  2,9  1,7  16,8  -12,3  119,3  0,03  56 %

Kolmen vuoden liukuva keskiarvo 
1997–2016

 4,2  2,9  6,2  0,2  18,3  0,40  51 %

Kumulatiivinen tuotto 1997–2016  12,8  9,0  0,6  0,1  2,0  10,45  47 %

on kalibroitu uudelleen, jotta suunnittelija on 
edelleen indifferentti 1,7 prosentin tuoton (tai 
kumulatiivisen tuoton) kanssa. Tulokset ja kes-
keiset tunnusluvut on raportoitu taulukkoon 4.

Vuosina 1997–2006 rahastojen vuotuinen 
tuotto oli reaalisesti noin kuusi prosenttia, 
mutta myös eläkemaksun pohjana oleva tulo 
kasvoi keskimäärin ripeää 4,2 prosentin vauh-
tia. Riskimittarit eli muuttujien varianssit oli-
vat pienempiä, jonka lisäksi palkkasumman 
kasvun ja rahastojen tuoton välinen kovarians-
si oli positiivinen. Kaikista edellä mainituista 
tekijöistä johtuen rahastoinnin optimaalinen 
määrä olisi näillä parametriarvoilla ollut 24 
prosenttia.

Toinen periodi 2007–2016 pitää puolestaan 
sisällään sekä globaalin finanssikriisin että Eu-
roopan laaja-alaiset taloudelliset vaikeudet. 
Myös Suomen kansantalous putosi tuona aika-
na pitkän aikavälin kasvutrendiltään. Eläkera-
hastojen tuotto tällä periodilla oli 2,9 prosent-
tia ja maksutulo kasvoi keskimäärin maltillista 
1,7 prosentin vuosivauhtia. Näiden kahden 
instrumentin välinen tuottoero oli selvästi ma-
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talampi tällä periodilla kuin edellisen kymme-
nen vuoden ajanjaksolla. Lisäksi täysin päin-
vastoin kuin edellisellä kymmenen vuoden 
periodilla, nyt riskitaso varianssilla mitattuna 
olisi huomattavasti korkeampi ja samalla myös 
palkkasumman kasvun ja eläkerahastojen tuo-
ton kovarianssi kääntyisi selvästi negatiivisen 
puolelle. 

Kaksi viimeistä herkkyyslaskelmaa oletta-
vat kolme vuotta pitkän suunnitteluperiodin. 
Kun sekä rahastojen tuottoa että palkkasum-
man kasvua tarkastellaan liukuvan keskiarvon 
kautta, on keskimääräinen tuottoaste suurin 
piirtein sama, mutta erityisesti eläkerahastojen 
tuoton varianssi pienenee neljännekseen pe-
russkenaarioon verrattuna. Samalla logiikalla 
kolmen vuoden taaksepäin katsova kumulatii-
vinen tuotto pienentää variansseja ja kasvattaa 
rahastojen tuoton ja maksutulon muutoksen 
erotusta ja näin optimaalinen rahastoinnin 
määrä on perusskenaariota suurempaa.

5. Yhteenveto

Tässä artikkelissa on aikaisempaan tutkimus-
kirjallisuuteen perustuen osoitettu, miten elä-
kejärjestelmän rahastoinnin optimaalista mää-
rää on mahdollista ajatella portfolion valinta-
ongelmana. Sijoitusten tuottoihin ja palkka-
summan kasvuun liittyvän epävarmuuden val-
litessa on tarpeellista kysyä, kuinka suuri osa 
eläkemenosta tulisi kattaa rahastojen kautta, ja 
kääntäen kuinka suuri osa suoraan eläkemak-
sujen kautta. On osoitettavissa, että eläkerahas-
toinnin optimaalinen taso riippuu sekä palkka-
summan että rahastojen tuoton odotusarvoista, 
näiden kovarianssista ja variansseista. Tässä 
artikkelissa esitetyssä analyysissä, jokseenkin 
realistisilla parametriarvoilla, optimaalinen va-

linta ei ole ikinä puhdas järjestelmä vaan aina 
sekajärjestelmä.

Edellä esitettyyn Duttan ym. (2000) ana-
lyysiin perustuva mallikehikko on luonteeltaan 
vain osittainen. Se ei ota kantaa esimerkiksi 
eläkemaksun vaihtoehtoiskustannukseen, jol-
loin on vaikea sanoa, josko rahastoinnin lisää-
minen nykyisestä olisi kannattavaa vai ei. Ana-
lyysin ulottaminen laajemmalle, esimerkiksi 
yleisen tasapainon mallikehikkoon, voisi olla 
luonnollinen seuraava askel tulevaisuudessa 
suomalaisen eläkejärjestelmän tutkimuksessa. 
Myös siirtymäkustannusten huomioiminen oli-
si tärkeää ottaa huomioon myöhemmässä tut-
kimuksessa.

Mallikehikko parametrisoitiin suomalai-
seen järjestelmään sopivaksi. Äärettömän ris-
kiä kaihtava suunnittelija asettaa rahastoivan 
järjestelmän painoksi hieman yli 20 %. Realis-
tisimmilla oletuksilla riskiaversioparametrin 
arvon suhteen rahastoinnin määrä olisi jossain 
30 % ja 60 % välillä. On kuitenkin muistetta-
va, että tuloksen taustalle oletettu sijoitusstra-
tegia keskituotolla ja varianssilla mitattuna 
katsoo vahvasti menneisyyteen, eikä sijoitus-
tuottojen määräytymisen prosessista tulevai-
suuteen ole tehty arviota. Myös erilaisten sijoi-
tusstrategioiden ulottaminen malliin voisi olla 
kiinnostava tulevaisuuden tutkimuksen kehi-
tyssuunta. Tulevassa kehitystyössä on todennä-
köisesti myös mahdollisesti syytä poiketa kvad-
raattisen hyötyfunktion soveltamisesta ja siir-
tyä paremmin odotetun hyödyn hypoteesin 
mukaiseen kehikkoon.

Analyysin herkkyyttä testataan parametri-
soimalla malli sekä vuosien 1997–2006 että 
vuosien 2007–2016 keskimääräisten paramet-
rien mukaiseksi. Ensimmäisellä periodilla ra-
hastojen tuoton ja maksutulon muutoksen ero-



83

Maur i  Ko tamäk i

tus oli suurempi ja riskitaso erotuksen varians-
silla mitattuna selkeästi pienempi. Toisaalta 
kovarianssi oli positiivinen ja näin ollen opti-
maalinen rahastoinnin määrä asettuu 24 pro-
sentin tuntumaan. Sen sijaan toisella periodil-
la tuoton ja maksutulon erotus on pienempi, 
niiden erotuksen varianssi ensimmäistä perio-
dia suurempi ja niiden kovarianssi hyvin nega-
tiivinen, jolloin rahastoinnin määrä asettuu 
selvästi korkeammalle tasolle.
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