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Tutkijoiden käyttöön on valmis-
tunut uusi vero- ja sosiaaliturva-
lainsäädännön mikrosimulointi-
malli JUTTA. Sitä on kehitetty 
vuodesta 2003 lähtien Palkan-
saajien tutkimuslaitoksen, Åbo 
Akademin ja Kelan tutkimus-
osaston yhteistyönä. Nyt on käy-
tettävissä mallikokonaisuus, joka 
sisältää keskeisen osan Suomen 
sosiaaliturva- ja henkilöverolain-
säädännöstä vuosilta 1990–2008 
ja osin pidemmältäkin ajalta. Si-
mulointimallissa käytetään Ti-
lastokeskuksen tulonjakotilas-
ton ns. palveluaineistoa sekä sii-

hen liittyvää Vakuutusvalvonnan 
työttömyysturva-aineistoa. Tä-
hän mennessä malli on sovitettu 
vuosien 2003, 2004 ja 2005 da-
taan, ja sitä on tarkoitus päivit-
tää jatkuvasti sekä lainsäädännön 
muutosten että uusien aineisto-
vuosikertojen myötä. Mahdolli-
suuksien mukaan mallia täyden-
netään ja laajennetaan muuten-
kin. Mallin käyttämiseen tarvi-
taan Microsoftin Office-ohjel-
miston laajempi versio, joka si-
sältää Access-tietokantaohjel-
man. Lainsäädäntöä kuvaavat 
funktiot on koodattu C-kielel-

lä, ja muilta osin mallin toimin-
not ovat Visual Basic -ohjelmaa. 
Mallia voi käyttää varsinaisten si-
mulaatiolaskelmien ohella myös 
lainsäädännön analysointiin esi-
merkkilaskelmilla.

Kelan tutkimusosasto tarjoaa 
mallia avoimeen käyttöön tut-
kijoille tutkimuslaitoksissa, kor-
keakouluissa ja järjestöissä. Si-
mulaatiomallien käyttö edellyt-
tää kuitenkin Tilastokeskukselta 
ostettavaa aineiston käyttölupaa. 
Sopimuksia mallin käytöstä on 
tehty jo muutamien tutkimus-
laitosten ja järjestöjen kanssa.

JUTTA-mikrosimulointimalli

PERTTI HONKANEN

Eläketurva on hyvinvointival-
tion kivijalka, sekä kustannus-
ten että etuuksien saajien mää-
rällä mitattuna. Suomen yli mil-
joonalle eläkkeensaajalle eläke 
muodostaa merkittävän osan 
tulopaketista. Eläkevakuutuksen 
olemassaolo ihmisten toimeen-
tulon turvaamiseksi vanhuuden, 
perheenjäsenen kuoleman tai 
työkyvyttömyyden varalta kuu-
lostaa itsestään selvältä. 

Vielä 1970-luvulla eläketur-
van järjestämisen periaatteista 
käytiin kovaa poliittista taiste-
lua. Sovun synnyttyä ja kansan-
eläkkeen ja työeläkkeen löydet-
tyä paikkansa eläkekysymys on 
arkipäiväistynyt. Lakisääteisenä 
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ja pakollisena kysymys eläkkeis-
tä voi nyt tuntua asialta, jota ei 
tarvitse edes ajatella. Harva työs-
sä käyvä suunnittelee päivittäi-
sen toimeentulonsa järjestämis-
tä vanhuuden koittaessa. Erityi-
sesti nuorille kysymys eläkkeistä 
voi olla niitä kaukaisimpia ja tyl-
simpiä keskustelunaiheita. 

ETLA:lta ilmestynyt julkai-
su Hyvinvointivaltion rahoitus 
– riittävätkö rahat, kuka mak-
saa? ravistelee ihmisiä Ruusu-
sen unesta. Sixten Korkman, 
Jukka Lassila, Niku Määttänen 
ja Tarmo Valkonen muistutta-
vat, etteivät eläkkeet ole selviö. 
He maalaavat kuvan epävarmas-
ta tulevaisuudesta ja haluavat 

meidän terästävän ajatteluam-
me siitä, millaisen eläkelupauk-
sen voimme antaa tuleville elä-
keläisille. Kirjan keskiössä ovat 
huoli rahoituksen riittävyydestä 
ja tyytymättömyys tapaan, jolla 
riskejä nyt jaetaan.

ETLA:n väen mukaan Suo-
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messa toistakymmentä vuotta 
jatkunut varautuminen ikäänty-
miseen on ollut oikeansuuntais-
ta vaan ei vielä riittävää. Väestö-
muutoksen ja sen seurausten tu-
loksena on odotettavissa pikem-
minkin kestävyysvajetta kuin 
onnellisia tulevaisuudenkuvia. 

Korkmanin ja muiden ham-
paissa on erityisesti yksityisen 
sektorin työeläketurva. Se on 
heidän mielestään alirahoitet-
tu – tai turvan tasoltaan ylimi-
toitettu. Siksi työeläkemaksussa 
on jatkuva nousupaine, mikä on 
huono asia kilpailukyvyn ja ta-
louskasvun kannalta. ETLA va-
roittaa, että jos ei eläkelupauk-
sen vaatimia maksun korotuk-
sia olekaan mahdollista toteut-
taa, seuraa vääjäämättä leikka-
uksia eläkkeiden tasoon. 

Kirjoittajat esittävät nykyjär-
jestelmän kritiikkinä lisäksi kaksi 
muutakin varteenotettavaa huo-
mautusta. Ensinnäkin väestöra-
kenteen muutos johtaa nykyisten 
rahoitusratkaisujen oloissa tilan-
teeseen, jossa nuoremmat suku-
polvet joutuvat aikaisempaa mit-
tavamman rahoitustaakan kanta-
jiksi ja saavat edeltäviä sukupol-
via heikomman vastineen maksu-
ponnisteluilleen. Oikeudenmu-
kaisuusnäkökulman esille nosta-
minen on tärkeää ja osoittaa kir-
joittajilta rohkeutta ja korkeaa 
moraalia. Voi kuitenkin miettiä, 
kuinka hyvin sukupolvien välis-
tä oikeudenmukaisuutta voi etu-
käteen arvioida. Jos eläkkeet tu-
levaisuudessa vaihtelisivat ajan-
kohdasta riippuen vielä enem-
män (kuten kirjoittajat esittävät), 
tällä arvatenkin olisi myös erilai-
sia seurauksia eri ikäpolville.

Toiseksi, jos eläketurva ei 
ole rahoitusratkaisultaan kestä-
vä eikä reilu, on luultavaa, ettei 
se kanna. Eläkkeitä maksetaan 
tulevaisuudessa(kin) sen verran 
kuin rahat ja maksuhalu riittävät. 

Tästä meillä ei taas ole varmaa 
tietoa. Kirjoittajien mielestä pul-
ma on se, että ihmiset eivät pysty 
ennakoimaan tätä epävarmuutta. 
Eläkkeellä ollessa ei enää ole mah-
dollisuuksia korjausliikkeisiin.

Mitä kirjoittajat sitten ehdot-
tavat? Ensinnäkin maksut ja me-
not tulisi saattaa vastaamaan toi-
siaan. Jos tässä korjausliikkeessä 
toimitaan reilusti, maksua kan-
nattaisi nostaa jo nyt, niin että 
suuretkin ikäluokat olisivat mu-
kana rahoittajina. Ja kolman-
neksi, jotta eläkkeitä koskevasta 
epävarmuudesta vallitsisi parem-
pi tietoisuus, tulisi etukäteen so-
pia maksukatosta, joka jatkossa 
määrittäisi maksettavien eläk-
keiden suuruuden.

ETLA on onnistunut teke-
mään tarkkaa ja systemaattis-
ta työtä, joka hienosti kuvatun 
analyysin lisäksi sisältää konk-
reettisen ehdotuksen ongelmi-
en korjaamiseksi. Vain kirjan 
varassa on kuitenkin mahdoton 
arvioida, onko juuri yksityisen 
sektorin eläketurva julkisen ta-
louden heikoin lenkki. Mitään 
muuta yhteiskuntapolitiikan 
alaa ei Suomessa ole yhtä perus-
teellisesti uudistettu. Kun elä-
keturvan saantiehtoja on muu-
tettu rajusti ja merkit viittaavat 
siihen, että eläkkeelle siirtymi-
nen on tavoitteiden suuntaises-
ti myöhentymässä, voisi ajatella, 
että nyt olisi aika keskittyä kat-
somaan tarkemmin esimerkik-
si palveluiden kestävyyttä. Toi-
seksi on otettava huomioon, että 
kokonaiseläketurvassa asiat ovat 
paremmalla tolalla kuin kirjan 
yksityistä sektoria koskevasta kä-
sittelystä voisi päätellä. Kansan-
eläkkeissä tilanne näyttäisi ke-
hittyvän rahoituksen kannalta 
parempaan suuntaan. Valtion ja 
kuntien eläkkeissä taas maksuta-
so on jo nyt mitoitettu yksityisiä 
aloja korkeammaksi.

Entä kuinka vaarallista työ-
eläkemaksun nousu on? Ei ole 
helppoa vastausta siihen, min-
kä suuruinen on tulevaisuuden 
”kilpailukykyinen veroaste”, kun 
kilpailijamaissakin väestöraken-
ne muuttuu ja maksutasot nou-
sevat. Yksilön kannalta työelä-
kemaksun suuruutta tärkeäm-
pää lienee se, mikä on kokonais-
veroaste, toisin sanoen maksu-
jen ja verojen, miksei myös pal-
veluiden asiakasmaksujen muo-
dostama kokonaisuus. Työnan-
tajan näkökulmasta taas työvoi-
makustannukset kokonaisuute-
na lienevät tärkeämpiä kuin työ-
eläkemaksu sinänsä. 

Kirjan radikaalein anti on-
kin työeläketurvan maksukattoa 
koskeva esitys. Se vie eläketurvan 
ja sosiaalipolitiikan peruskysy-
mysten äärelle. Meillä on tällä 
hetkellä lakisääteinen, etuuspe-
rusteinen, osittain rahastoiva ja 
hajautettu työeläkejärjestelmä. 
Etuusperusteisen järjestelmän 
lähtökohtana on kiinnittää elä-
ketaso. Toisin sanoen on sovit-
tu, miten eläke kertyy työtä teh-
dessä, ja tältä pohjalta kerätään 
riittävä rahoitus, tarvittaessa elä-
kemaksua muuttamalla. Se, että 
meillä on tällainen järjestelmä, 
palautuu varmasti osittain työ-
eläkkeen syntyyn. Jonkinlainen 
eläkelupaus oli aikanaan van-
husköyhyyden oloissa annetta-
va, vaikkei rahoitusta vielä ollut-
kaan etukäteen varmistettuna.

Eläkelupaukseen vastaamis-
ta koskevan riskin kantavat nyt 
työnantajat ja työikäiset vakuu-
tetut. Maksukattoa koskeva esi-
tys siirtäisi epävarmuutta kos-
kevaa riskiä toisaalle. Sen idea-
na on kiinnittää maksu jollekin 
tasolle, jolloin tarvittava jous-
to toteutuukin maksettavissa 
eläkkeissä. Jos kansantaloudes-
sa menisi huonosti, tämä vaikut-
taisi automaattisesti myös eläk-
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Politiikan ja julkisen talouden 
professori Robert Reich on tul-
lut tunnetuksi terävistä USA:n  
taloutta ja yhteiskuntapolitiik-
kaa koskevista arvioistaan. 
Vuonna 2007 ilmestyneen Su-
percapitalism-kirjan ohella hän 
on julkaissut teokset Why Liber-
als Will Win the Battle for Amer-
ica (2005), I’ll Be Short: Essen-
tials for a Decent Working Socie-
ty (2003), The Future of Success: 
Working and Living in the New 

Superkapitalismi – meissä
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Economy (2002) ja The Work of 
Nations: Preparing Ourselves for 
21st Century Capitalism (1992). 
Reichin painoarvoa yhteiskun-
nallisena keskustelijana lisää se, 
että hän on tunnettu demo-
kraatti ja Clintonin hallituksen 
työministeri. Taloustieteen pro-
fessorin Paul Krugmanin ohella 
Reichiin viitataan usein yhteis-
kunnallisessa keskustelussa.

Supercapitalism on kiinnosta-
va teos, sillä se toimii sekä ame-

rikkalaisen nyky-kapitalismin 
analyysina että ”amerikkalaisen” 
ajattelutavan peilinä. Teoksen 

keiden tasoon niitä pienentäen. 
Riski kohdistuisi siis enemmän 
eläkkeensaajiin. 

On tärkeää todeta, että tule-
vaisuutta koskevaa epävarmuut-
ta maksukattoehdotuksella ei 
voi poistaa. Sen sijaan kyse on 
epävarmuuteen suhtautumises-
ta ja sen jakamisesta. Maksuka-
tossa on kyse isosta periaatteelli-
sesta muutoksesta, joka koskee 
nimenomaan riskien uudelleen 
jakamista. Maksukatolla voi ol-
la myös muita seurauksia. Koska 
eläkkeen suuruutta koskeva epä-
varmuus tehtäisiin selvemmäksi, 
ihmiset ehkä varautuisivat omas-
sa elämässään muilla tavoin. Tä-
mä saattaisi nostaa kysyntää lisä-
eläkkeille ja yksityisille eläkeva-
kuutuksille ja vähitellen kasvat-
taa omaehtoisen yksityisen va-
rautumisen merkitystä.

Maksukattoa koskevassa esi-
tyksessä on myös kyse siitä, mis-
sä ja miten eläketurvasta pää-
tetään. Nyt eläke-etuuksia voi-
daan uusien karttumien osalta 

alentaa, jos muutoksille näyttää 
olevan tarvetta, tai maksuja ko-
rottaa, jos rahoittajat pääsevät 
niistä sopimukseen. Maksukatto 
loisi eläketurvaan automaattisen 
sopeutumismekanismin, jonka 
ajatellaan vähentävän neuvotte-
lujen tarvetta ja päätöksiin liitty-
vää ennustamattomuutta mutta 
ennen kaikkea työmarkkinaosa-
puolten roolia.

Automaattisen sopeutuksen 
tekniikkaakin kannattaa perus-
teellisesti miettiä. Miksi rahoi-
tuksen tasoa koskeva lupaus oli-
si varmempi kuin eläkkeen ta-
soa koskeva lupaus? Onko miel-
tä pyrkiä sitomaan kädet enna-
kolta ja osattaisiinko maksukat-
to päättää optimaaliseksi? Miksi 
juuri eläkkeitä koskeva kysymys 
olisi sellainen, josta eduskunta 
päättäisi vain yhden ainoan ker-
ran? Tarvittaisiinko myös mak-
sulattia, eli taso, jonka alle mak-
su ei voisi mennä? Olisiko meil-
lä sitten jonkinlainen maksuput-
ki, jonka vaihteluväleissä mak-

sun suuruudesta päätettäisiin, ja 
mitä tästä seuraisi järjestelmän 
uskottavuudelle? 

Ajatus maksukatosta on ko-
rostetusti rahoituksesta päättä-
ville suunnattu ehdotus. Se ei 
ratkaise eläkkeisiin liittyvää epä-
varmuutta, mutta tuo epävar-
muuden paremmin näkyville. 
Ehdotus ei varmaan puhuttele 
nykyisiä eläkkeensaajia. Myös-
kään työeläkkeen rahoittajat ei-
vät ole esitykselle lämmenneet.

Eläketurvakeskuksen laskel-
mien perusteella uskon kirjoitta-
jien tapaan, että maksun nosta-
minen etupainotteisesti nyt aja-
tellun vähittäisen nostamisen si-
jaan olisi paitsi viisasta myös rei-
lua. Tämä ei kuitenkaan edelly-
tä periaatteellisia muutoksia, sil-
lä työeläketurvaa voi kehittää ta-
loudellisesti ja sosiaalisesti kes-
tävämpään suuntaan myös ny-
kyjärjestelmän puitteissa. Se ta-
pahtuisi lisäämällä rahastointia 
ja huolehtimalla rahastojen op-
timaalisesta käytöstä. 


