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ESIPUHE

Suomen eläkejärjestelmä yhdistää ainutlaatuisella tavalla pakollisen lakisäätei-
syyden, kaikille samanlaiset etuudet, osittaisen rahastoinnin sekä eläketurvan 
yksityisen järjestämisen. Se on hybridi, joka täyttää sekä ensimmäisen että toi-
sen pilarin eläkkeiden tehtävät samassa järjestelmässä. Pääasiallinen eläkejär-
jestelmä on lakisääteinen ja pakollinen työeläkejärjestelmä, jota täydentää asu-
misperusteinen tasaeläkejärjestelmä eli kansaneläke. 

Jotta Suomen eläkejärjestelmästä saataisiin tuore kansainvälinen näkemys, Elä-
keturvakeskus päätti vuonna 2011 tilata siitä riippumattoman arvion. Tarkoi-
tuksena oli saada tulevaisuuteen suuntautunut ulkoinen, kansainvälinen, suo-
situksia sisältävä näkökulma Suomen eläkejärjestelmään. 

Arvio keskittyy seuraaviin asioihin:

1. Eläkkeiden riittävyys ja järjestelmän rahoituksen kestävyys:
•	 työeläkkeen ja kansaneläkkeen roolit ja vuorovaikutus
•	 eläkejärjestelmän taloudellisten ja aktuaaristen kannusteiden toimivuus.

2. Suomen työeläkejärjestelmän rakenne:
•	 miltä Suomen eläkejärjestelmä näyttää riskinjakamisen ja sosiaalivakuutuk-

sen näkökulmasta
•	 eläkejärjestelmän vaikutus talouteen, työmarkkinoihin (kannusteet työhön 

ja eläkkeelle siirtymiseen) ja yleisemmin yhteiskuntaan
•	 valtion, työmarkkinajärjestöjen ja muiden sidosryhmien roolit päätöksen-

teossa.

3. Työeläkejärjestelmän hallintoon liittyvät kysymykset:
•	 eläketurvajärjestelmän toiminta (eläketurvan eri toimijoiden roolit ja keski-

näiset suhteet sekä näiden organisaatioiden hallintorakenteet)
•	 työeläkevakuuttajien yhteistyön ja kilpailun roolit
•	 työeläkejärjestelmän hallinnollinen tehokkuus ja kustannustehokkuus.

Meillä oli onni saada kaksi huippuluokan asiantuntijaa suorittamaan tätä vaati-
vaa tehtävää. Professori Nicholas Barr London School of Economicsista suos-
tui arvioimaan kahta ensimmäistä edellä mainituista asiakokonaisuuksista 



(riittävyys, kestävyys ja rakenne). Professori Keith Ambachtsheer, joka joh-
taa Toronton yliopiston Rotman School of Managementin yhteydessä toimivaa 
Rotman International Centre for Pension Management -keskusta, otti tehtä-
väkseen arvioida hallintoon liittyviä asioita. Sekä Barr että Ambachtsheer ovat 
kansainvälisesti tunnettuja, erittäin arvostettuja ja kysyttyjä eläkejärjestelmien 
asiantuntijoita.

Nämä kaksi Suomen eläkejärjestelmän arviota ovat ensimmäiset laatuaan. Ne 
sisältävät teräviä analyysejä, jotka ansaitsevat laajaa huomiota sekä julkisessa 
keskustelussa että poliitikkojen ja päättäjien keskuudessa. Niissä korostetaan, 
että Suomen eläkejärjestelmässä on monia vahvuuksia, joita tulee arvostaa. 
Niissä esitetään myös ehdotuksia siitä, miten järjestelmää mahdollisesti voitai-
siin entisestään parantaa. Eläketurvakeskus esittää lämpimimmät kiitoksensa 
Keith Ambachtsheerille ja Nicholas Barrille siitä, että nämä ottivat vastaan toi-
meksiannon ja esittivät syvällisiä ja tuoreita ajatuksia, jotka rikastavat Suomes-
sa käytävää eläkepoliittista keskustelua. 

Keith Ambachtsheerin ja Nicholas Barrin arvioraporttien yhteydessä julkais-
taan myös kolme taustaselvitystä. Näiden kolmen selvityksen tärkeimpiä tu-
loksia on käytetty Ambachtsheerin arviossa. Halusimme, että selvityksen yk-
sityiskohtaiset tulokset olisivat laajemmalti käytettävissä ja siksi päätimme jul-
kaista myös ne. 

Selvityksistä kaksi perustuu CEM Benchmarking Inc:n raportteihin. CEM on 
erikoistunut tuottamaan vertailutietoa eläkesijoittamisesta ja eläkkeiden hal-
linnosta. Sen asiakkaina on eläkevakuuttajia ympäri maailman, jotka haluavat 
vertailla omaa suoriutumistaan maailman parhaisiin eläkevakuuttajiin. Eläke-
turvakeskus pyysi CEM:iä vertailemaan suomalaisia eläkevakuuttajia muihin 
eläkevakuuttajiin CEM:n tietokannan ja palveluiden avulla. Nämä selvitykset 
keskittyvät hallintokustannuksiin ja palvelutasoon sekä sijoituskustannuksiin. 

Kiitos CEM Benchmarking Inc:n Mike Healelle toimeksiannon erittäin am-
mattitaitoisesta toteuttamisesta. Kahdeksan suomalaista eläkevakuuttajaa oli 
mukana selvityksissä, ja haluamme kiittää niitä osallistumisesta. 

CEM:n analyysissä kahdeksan suomalaista eläkevakuuttajaa yhdistettiin yh-
deksi kokonaisuudeksi, jota kutsuttiin nimellä ”Suomen eläkerahasto” ja jo-
ta vertailtiin yksittäisiin eläkevakuuttajiin. Tämä analyysi antoi tietoa suoma-



laisten eläkelaitosten kustannuksista ja palvelutasosta verrattuna CEM:n 
tietokannasta valittuun vertailuryhmään. Raportin tarkoitus ei ole kuva-
ta kansallisen tason kustannuksia, joihin sisältyvät kaikkien ensimmäisen 
ja toisen pilarin eläkevakuuttajien kustannukset. Tämän laajemman näkö-
kulman saamiseksi Eläketurvakeskus on tehnyt selvityksen, jossa vertail-
laan ensimmäisen ja toisen pilarin eläkkeiden hallintokuluja Alankomais-
sa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä ja Tanskassa. Sel-
vitys perustuu pääasiassa julkisesti saatavalla olevaan tietoon ja sen ovat 
tehneet Antti Mielonen, Eeva Puuperä, Hannu Ramberg ja Mika Vidlund 
Eläketurvakeskuksesta. Heidän selvityksensä on oleellinen osa arviota, ja 
haluamme kiittää heitä mittavasta työstä.

Jukka Rantala
Toimitusjohtaja

Hannu Uusitalo
Johtaja, professori
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TIIVISTELMÄ

1. Tässä raportissa arvioidaan Suomen eläkejärjestelmää: eläkkeiden riittävyyttä, 
taloudellista kestävyyttä ja eläketurvan rakennetta. Sen toimeenpanoa ja hal-
lintoa käsitellään rinnakkaisessa raportissa. Raportin johdannon jälkeen luvus-
sa 2 esitellään analyyttinen lähestymistapa. Seuraavat luvut käsittelevät järjes-
telmää: tavoitteita, ansioista ja maksuista riippumattoman eläkkeen puolesta 
puhuvia tekijöitä, eläkkeiden riittävyyttä, työntekijöiden valintamahdollisuuk-
sien roolia, työmarkkinoita, riskien jakautumista ja kestävyyttä. Luvussa 10 kä-
sitellään lyhyesti työkyvyttömyyseläkkeitä ja luvussa 11 vapaaehtoisia eläkkei-
tä. Viimeisessä luvussa käsitellään eläkepolitiikan muotoutumista ja tehdään 
joitakin yleisiä johtopäätöksiä.

2. Eläkejärjestelmän ensisijainen tavoite on turvata vanhuusajan toimeentulo. 
Tämä tavoite koostuu ainakin neljästä osasta, jotka ovat kulutuksen tasaami-
nen eri elinvaiheissa, vakuutusturva, köyhyyden vähentäminen ja tulojen uu-
delleenjako. Suomessa tehdyt uudistukset ovat (a) edistäneet näiden tavoittei-
den saavuttamista, (b) olleet oikea-aikaisia ja (c) edellyttäneet yhteisymmär-
rystä. Osittain tästä syystä kehittämistarpeista käytävä keskustelu voi olla poh-
diskelevaa eikä niinkään reagointia kriisiin. Tämän yleisen johtopäätöksen va-
lossa tässä raportissa esitetään pikemminkin keskustelunaiheita työmarkkina-
osapuolten ja hallituksen väliseen jatkuvaan dialogiin kuin varsinaisia muutos-
suosituksia.

Vahvuudet ja heikkoudet

3. Järjestelmän vahvuudet voidaan kiteyttää seuraavasti:
•	 Yhteisymmärrykseen perustuva: kaikki asianomaiset tahot ovat mukana 

järjestelmässä ja sitä hoidetaan konsensushengessä.
•	 Yhtenäinen: Vaikka yksityisen sektorin työntekijöiden eläkkeitä hoitavat 

yksityiset, keskenään kilpailevat laitokset, ne toimivat yhtenäisissä kansal-
lisissa puitteissa.

•	 Rajoitettu valinnanvapaus: Työntekijöiden valintamahdollisuuksia on jär-
jestelmässä rajoitettu sekä säästämisen määrän että eläkevakuutuslaitoksen 
osalta. Nämä piirteet sopivat yhteen psykologisen taloustieteen (tai beha-
vioraalisen taloustieteen) tietämyksen kanssa.
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•	 Eläkejärjestelmä on sopusoinnussa työvoiman liikkuvuuden kanssa, koska 
se on samanlainen niin yksityisellä, valtiollisella kuin kunnallisellakin sek-
torilla.

•	 Riittävyys: Järjestelmä toimii hyvin useimpien ihmisten kohdalla.
•	 Järjestelmä on kattava, koska (a) kansaneläke ja takuueläke ovat asumispe-

rusteisia, (b) sekä naisten että miesten työllisyysaste on Suomessa korkea ja 
(c) työeläkejärjestelmä kattaa lähes kaikki työansiot.

4. Vaikka järjestelmä ei ole kriisissä, siinä on joukko piirteitä, jotka ajan myötä 
luovat paineita sen kyvylle saavuttaa tavoitteensa.

5. tunnelinäkö, taipumus tarkastella riittävyyttä ja kestävyyttä erikseen. Monis-
sa maissa valtionvarainministeriö huolehtii kestävyydestä ja sosiaaliministeriö 
riittävyydestä eivätkä ne juurikaan keskustele keskenään. Vaikka institutionaa-
liset järjestelyt ovatkin Suomessa erilaiset, lopputulos on samankaltainen. Elin-
iänodote on kasvussa, mikä on hieno asia. Eläkkeelle jäämisessä on kuitenkin 
iso ”piikki” 63 vuoden iässä. Jos nykyjärjestelmää ei muuteta, etuuksista tulee 
riittämättömiä tai järjestelmästä kestämätön tai molempia:
•	 Heikentyvä riittävyys: Ellei mikään muutu, ihmiset jäävät eläkkeelle 63 vuo-

den iässä ja saavat yhä pienempää työeläkettä elinaikakertoimen vaikutuk-
sen vuoksi. Esimerkiksi 25 vuoden tähtäimellä tämä johtaa siihen, että yhä 
useammat saavat kansaneläkettä, mutta ainoastaan pientä työeläkettä. Jos 
kansaneläke ja takuueläke ovat tarpeeksi suuret, järjestelmä torjuu edelleen 
köyhyyttä, mutta tasaa kulutusta ajan mittaan yhä huonommin. 

•	 Heikentyvä kestävyys: vaihtoehtona on, että maksuja korotetaan eliniä-
nodotteen kasvaessa, mutta maksut ovat jo kansainvälisesti verraten mel-
ko korkeat, joten korotusvaraa on rajoitetusti. Kestävyydellä on merkitystä 
Suomen talouden pitkän aikavälin vakauden kannalta. Mutta sillä on mer-
kitystä myös työntekijöiden ja eläkeläisten turvan kannalta. On tärkeää, et-
tä eläkejärjestelmä suojelee ihmisiä – erityisesti eläkeläisiä ja ikääntyneitä 
työntekijöitä – äkkinäisiltä iskuilta. Heikentyvä kestävyys on huono asia, 
koska se vaarantaa järjestelmän kyvyn tuottaa vanhuudenturvaa. Kuten sa-
nottu, ensisijaiset tavoitteet ovat köyhyyden torjunta ja kulutuksen tasaami-
nen. Kestävyys ei itsessään ole ensisijainen tavoite, vaan ensisijaisten tavoit-
teiden saavuttamisen välttämätön edellytys.

6. Kaksi seuraavaa ehdotusta koskevat suoraan näitä kysymyksiä. Joustavam-
pi mahdollisuus jäädä eläkkeelle on itsessään toivottavaa. Se myös edesauttaa 
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toista tavoitetta, eläkkeelle jäämisen myöhentämistä, jonka tarkoitus on edistää 
sekä riittävyyttä että kestävyyttä.

7. riittämätön kannuste jäädä myöhemmin eläkkeelle. Etuudet pitäisi jo-
ko myöntää tietyssä iässä ilman työnteon lopettamisen vaatimusta tai niitä pi-
täisi korottaa huomattavasti, jos myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Tapa, jolla 
työeläkettä tällä hetkellä korotetaan myöhennetyn eläkkeelle jäämisen perus-
teella, on monessa suhteessa puutteellinen (luku 7.2.1). 

8. perhetilanteessa tapahtuvia muutoksia ei oteta riittävästi huomi-
oon. Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, sosiaalipolitiikan lähtökoh-
tana on että ihmiset avioituvat ja pysyvät avioliitossaan. Kumpikaan ei enää pi-
dä paikkaansa, vaan perhesuhteet ovat epävakaampia. Lisäksi eläke-etuuksien 
yksilöllinen määräytyminen on osasyy siihen, että köyhyyttä esiintyy yksinelä-
vien eläkeläisten keskuudessa huomattavasti enemmän kuin eläkeläispariskun-
tien keskuudessa.

Suositukset 

Säilytettäviä piirteitä

9. konsensushakuisuus. Eläkejärjestelmien keskeinen tarkoitus pitkäjänteisinä 
instituutioina on tehdä ihmisille mahdolliseksi suunnitella elämäänsä. Pitkä-
aikainen vakaus on siksi tärkeää ja politiikassa tulee välttää järjestelmään ja 
varsinkin ikääntyneisiin työntekijöihin ja eläkeläisiin kohdistuvia äkkiliikkei-
tä. Siksi keskeinen suositus on, että säilytetään tapa, jolla eläkepolitiikasta on 
menestyksellisesti (vaikkakaan ei välttämättä helposti) sovittu työmarkkina-
osapuolten ja hallituksen kesken. Koska Suomen eläkejärjestelmä ei ole krii-
sissä, on parempi tehdä uudistuksia hitaammin, mutta työmarkkinaosapuolten 
ja hallituksen välisessä laajassa ja jatkuvassa yhteisymmärryksessä, kuin nope-
ammin siten, että järjestelmää kohtaan osoitettu pitkäaikainen poliittinen tu-
ki vaarantuu. 

10. järjestelmän tavoitteet (luku 3). Osana yhteisymmärryksen rakentamisen 
ja säilyttämisen prosessia olisi hyödyllistä rohkaista laajempaan julkiseen kes-
kusteluun (a) järjestelmän tavoitteista ja (b) niiden suhteellisista painoarvois-
ta. Tärkeintä on saavuttaa ensisijaiset tavoitteet eli köyhyyden torjuminen, va-
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kuutusturva ja kulutuksen tasaaminen. Kapea-alainen keskittyminen välineel-
lisiin tavoitteisiin, esimerkiksi eläkerahastojen tilaan, saattaa hämärtää kuvaa.

11. rajoitettu valinnanvapaus. On välttämätöntä tarkastella kahta valinnanva-
pauden näkökulmaa eli toisaalta sitä, onko eläkelaitosten välinen kilpailu toi-
vottavaa (rinnakkaisraportissa) ja toisaalta yksittäisen työntekijän valinnanva-
pauden merkitystä. Jälkimmäisen suhteen tehty analyysi tukee niitä kahta ta-
paa, joilla työntekijöiden valinnanvapautta on Suomessa rajoitettu: 
•	 Vapaus valita säästämisen määrä: järjestelmä on pakollinen, joten työnteki-

jät eivät voi valita säästävänsä vähemmän.
•	 Eläkelaitoksen valinta: työntekijöillä ei tosiasiallisesti ole mahdollisuutta va-

lita eläkelaitostaan ja työnantajien valintamahdollisuus on rajoitettu.

Nämä piirteet ovat hyödyllisiä ja niitä tulisi puolustaa naiiveilta väittämiltä sii-
tä, että valinnanvapaus aina lisää hyvinvointia.

Muutosehdotukset

12. Kohtien 13–15 suositukset tähtäävät riittävyyden turvaamiseen siten, että kes-
tävyyttä ei vaaranneta. 

13. myöhempi, mutta joustavampi eläkkeelle jääminen (luku 7.2.2). Kan-
sainvälisesti ymmärretään yhä paremmin, että pidentyvä odotettavissa oleva 
elinaika tulee jakaa jollakin järkevällä tavalla työvuosien ja eläkevuosien välil-
lä. Joustavamman eläkkeelle jäämisen etuja ei kansainvälisesti ymmärretä yhtä 
hyvin. Joustavampi eläkkeelle jäänti on itsessään toivottavaa, aivan riippumat-
ta sen merkityksestä työurien pidentämiselle:
•	 Olisi toivottavaa, että eläkejärjestelmä sallisi osittaisen eläkkeen nostami-

sen, esimerkiksi mahdollisuuden saada 25, 50 tai 75 prosenttia eläkkeestään 
maksuun samalla kun myöhemmäksi jätetty osuus edelleen karttuu. 

•	 Olisi hyödyllistä varmistaa, että työntekijän palkkaamisen kiinteät kustan-
nukset ovat pienet, jotta osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen ei olisi epä-
edullista.

•	 Olisi hyvä arvioida työsopimuslakia siitä näkökulmasta, että työntekijän ha-
lutessa vähentää työpanostaan työnantajan kustannukset ja juridinen epä-
varmuus vähenevät. 

•	 Koulutusmahdollisuudet ovat keskeinen asia työurien pidentämisessä.
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•	 Olisi hyvä käydä julkista keskustelua a) vanhempien työntekijöiden tuotta-
vuutta koskevasta empiirisestä tiedosta ja b) siitä, mitä siitä seuraisi työlain-
säädäntöön, esimerkiksi ehdoista, joilla vähemmän tuottaville työntekijöille 
voitaisiin maksaa alempaa palkkaa. Työmarkkinaosapuolten olisi ehkä hy-
vä laatia sopimusmalleja.

•	 Asennekasvatus: eläkkeen alaikärajan vähittäinen nostaminen on tarpeen 
paitsi julkistaloudellisista syistä myös siksi, että se on asenteita muokkaa-
va signaali.

•	 Työurien pidentämiseen voi liittyä myös nuorempien ihmisten työvoimaan 
osallistumisen lisääminen. Perhevapaat herättävät kysymyksen siitä, mi-
kä on oikea tasapaino (a) pitkien äitiyslomien ja hoitovapaan aiheuttaman 
työvoiman vähenemisen kustannusten ja (b) mahdollisten paremman van-
hemmuuden suomien etujen välillä.

14. eliniän odotteen muutokseen sopeutuminen (luku 8.3.3): 
•	 Terminologia: sen sijaan että puhutaan tavanomaisesta eläkeiästä ja eläk-

keelle jäämisen myöhentämisestä olisi hyvä puhua alhaisimmasta mahdolli-
sesta eläkeiästä ja normaalista eläkeiästä eli muuttaa kielenkäyttöä siten, et-
tä myöhemmästä eläkkeelle jäämisestä tulee normi. 

•	 Periaatteessa on kaksi tapaa sopeuttaa eläkkeet kasvavaan eliniänodottee-
seen: kuukausittaisia etuuksia voidaan pienentää aktuaarisesti eliniän pi-
dentymisen mukaisesti; tai (a) nostamalla vähittäin eläkkeen alaikärajaa ja 
(b) normaalina pidettyä eläkeikää. Jälkimmäistä voidaan soveltaa eri tavoil-
la. Yksinkertaisinta olisi ehkä, että eläkepolitiikassa pidettäisiin kohtuullise-
na sitä, että ihmisten keskimääräinen eläkeaika on esimerkiksi noin puolet 
työurasta. Tämä saavutettaisiin esimerkiksi siten, että eläkeikää nostettai-
siin aina kahdella kolmasosalla eliniänodotteen kasvusta, esimerkiksi nel-
jällä kuukaudella, jos eliniänodote kasvaa kuusi kuukautta. Siten eläkeikä 
sopeutettaisiin odotetun etuuden saamisen ja sen karttumisen ajan suhtees-
sa.

15. eläkkeen tarkistaminen myöhennetyn eläkkeelle jäämisen vuoksi 
(luku 7.2.1): 
•	 On tärkeää, että kansaneläkettä edelleen korotetaan tuntuvasti, jos lykkää 

eläkkeen nostamista.
•	 Eläkkeelle jäämisen myöhentämisestä johtuvan työeläkkeen korottamisen 

tulisi perustua henkilön 63 vuoden ikään mennessä kartuttamaan eläkkee-
seen sen sijaan, että se nykyisin perustuu korotettuun 4,5 prosentin karttu-
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maan 63 vuoden iän jälkeisistä työansioista. Nykyinen järjestelmä voi olla 
karkeasti ottaen aktuaarinen keskimääräisissä tapauksissa, mutta poikkea-
mia on. Se tuottaa esimerkiksi ylikompensaatiota tapauksissa, joissa henki-
lön työansiot 63 ikävuoden jälkeen ovat korkeat verrattuna hänen ennen 63 
vuoden ikää kartuttamaansa työeläkkeeseen.

16. yksilöiden ja perheiden kohtelun tarkistaminen: 
•	 Vuonna 2009 yli 30 prosenttia Suomen yksinelävistä eläkeläisistä oli köy-

hiä. Pariskuntien kohdalla luku on 4,3 prosenttia. Tämä on merkki tarpees-
ta tarkastella yksielävien eläkeläisten etuuksia, esimerkiksi yksineläville ja 
puolisoille maksettavien kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrien suhdet-
ta. On myös syytä harkita puolisoiden yhteisannuiteettia puolisoiden yh-
teisten etuuksien käyttöönottoa lesken eläkkeen parantamiseksi (luku 5.3).

•	 Koska avioerot ovat tavallisia, olisi perusteltua luoda mahdollisuus siirtää 
työeläkeoikeutta puolisoiden välillä avioeron tai eläkkeelle jäämisen yhtey-
dessä (luku 5.3). 

Keskusteluaiheita

17. ikään sidotut karttumaprosentit. 53–62-vuotiaiden työntekijöiden koro-
tettu 1,9 prosentin karttuma painottaa myöhemmän iän ansioita ja suosii niitä, 
joiden ansiot kohoavat nopeammin myöhemmin uralla ja siten tyypillisesti hy-
vätuloisia. Jos korotettu karttuma säilytetään jonkin ikäisillä, tulisi harkita sen 
siirtämistä varhaisemmille vuosille. Se suosisi pienituloisempia (joiden työvoi-
maan osallistuminen on korkea nuorella iällä) suhteessa hyvätuloisempiin (jot-
ka useammin opiskelevat nuorina ja joilla ainakin aikaisemmin on ollut pa-
remmat mahdollisuudet jatkaa työntekoa myöhemmällä iällä). Tällainen muu-
tos saattaisi olla hyvä poliittinen vastapaino eläkkeen alaikärajan nostamiselle.

18. kansaneläke (luku 7.1.3):
•	 Aiheuttaako kansaneläkkeen 50 prosentin eläkevähenteisyys vääränlaisia 

kannustimia työvoiman saatavuudelle? Jos näin on, pitäisikö eläkevähen-
teisyyttä muuttaa?

•	 Pitäisikö kansaneläkkeessä ottaa varallisuus huomioon parhaiten toimeen-
tulevien karsimiseksi?
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19. eläkemaksut: 
•	 Määrä: työeläkemaksut ja -etuudet perustuvat kaikkiin työansioihin ilman 

kattoa (luku 5.2). Vaikka katon puuttuminen on kansainvälisesti katsottu-
na poikkeuksellista, Suomessa sillä on vahva tuki. Niin kauan kuin tämä tu-
ki säilyy, ei muutokselle juuri löydy perusteluja.

•	 Mikä maksuprosentti? Kysymys on kuinka paljon maksuprosentissa on ko-
rotusvaraa vai onko sitä ollenkaan. Nykyiset verot ja maksut huomioon ot-
taen korotusvara on oletettavasti rajallinen (luku 8.2).

•	 Mitkä vuodet kartuttavat eläkettä? Pitäisikö riskiä jakaa korvaamalla muu-
tama matalien tulojen vuosi esimerkiksi henkilön työuran keskimääräisillä 
ansioilla opinto- ja lastenhoitokausien lisäksi (luku 8.3.2)? 

•	 Maksujen kattavuus (luku 5.2): vaikka kattavuuden osalta tällä hetkellä ei 
olekaan erityistä huolta, on syytä seurata asiaa sen varmistamiseksi, että en-
tistä vaihtelevammat työmarkkinoille kiinnittymisen muodot eivät vaaran-
na eläketurvan tavoitetta kulutuksen tasaamisesta.

20. sijoituspäätökset (luku 6.2). Yksi peruste sijoituspäätösten hajauttamiselle 
on, että siten vältetään tilanne, jossa yhdellä toimijalla on liikaa valtaa mark-
kinoilla ja vähennetään vaaraa, että sijoituspäätöksiin vaikutetaan poliittisesti. 
Suomessa käytetty tapa on yksi, mutta ei ainoa vaihtoehto. Yhdysvaltalaisessa 
Thrift Savings Planissa (luku 6.2) käytetty tapa on toinen. Asiaa käsitellään yk-
sityiskohtaisemmin rinnakkaisraportissa.

21. työkyvyttömyyseläkkeet (luku 10): 
•	 Lisää työpaikkoja osatyökykyisille: sopivia töitä on vähän, mikä vaikeut-

taa osatyökykyisten työllistymistä. Tämä on tärkeä kysymys paitsi etuuksi-
en kustannusten vuoksi myös siksi, että sopiva työ yleensä parantaa henki-
lön hyvinvointia merkittävästi. 

•	 Olisi myös hyvä tarkastella työkyvyttömyyseläkemaksuja sen varmistami-
seksi, etteivät ne tee ikääntyneiden työntekijöiden palkkaamisesta epäedul-
lista. 

22. vapaaehtoisten eläkkeiden osalta tulee varmistaa että (a) niillä on sopiva 
laadun varmistus ja (b) niiden hallintokulut pysyvät alhaisina. Koska pakolli-
nen järjestelmä kattaa kaikki työansiot ilman ylärajaa, vapaaehtoiseen eläke-
säästämiseen kohdistuvia verotusetuja tulee rajoittaa.
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SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ: 
RIITTÄVYYS, KESTÄVYYS JA JÄRJESTELMÄN RAKENNE 
Raportti Eläketurvakeskukselle1

Nicholas Barr2

Osa 1: Taustaa

1 Johdanto

1.1 Raportin sisältö

1. tarkoitus ja toimeksianto. 
”Maailmantalouden kehityksen ennustettavuus on heikentynyt. Toimintaympä-
ristö on moniulotteinen ja kansallisvaltioiden rajojen merkitys on vähentynyt. 
Teollisen tuotannon siirtyminen Aasiaan jatkuu, ja maailmasta on tulossa mo-
ninapainen. Euroopan integraatio syvenee ja laajenee, ihmisten liikkuvuus rajo-
jen yli kasvaa ja monikulttuurisuus lisääntyy...

Väestö ikääntyy Suomessa lähivuosina nopeammin kuin useimmissa muissa 
maissa.” (Suomen sosiaali- ja terveysministeriö 2010, Sosiaalisesti kestävä Suo-
mi 2020, sivu 5.).

2. Tässä raportissa arvioidaan Suomen eläkejärjestelmän rakennetta tätä taustaa 
vasten. Koska järjestelmä ei ole kriisissä, raportissa ei ensisijaisesti esitetä suo-

1 Kiitän Helsingissä 9.5. ja 31.10.2012 tapaamisiin osallistuneita, joita olivat Jukka Ahtela, Outi Antila, 
Nikolas Elomaa, Tuulia Hakola-Uusitalo, Pasi Holm, Seija Ilmakunnas, Mikko Kautto, Kaija Kallinen, Eugen 
Koev, Olli Koski, Jukka Lassila, Jarmo Pätäri, Jukka Pekkarinen, Paavo Pitkänen, Kari Puro, Heli Puura, Vesa 
Rantahalvari, Ismo Risku, Markku Salomaa, Mikko Sankala, Antti Tanskanen, Jaakko Tuomikoski, Risto Vait-
tinen, Tarmo Valkonen, Kari Välimäki, Reijo Vanne ja Vesa Vihriälä. Minulla on myös ollut etu saada kirjallisia 
kommentteja aikaisempiin versioihin Peter Diamondilta, Jukka Lassilalta, Ismo Riskulta, Heikki Tikanmäeltä, 
Jaakko Tuomikoskelta ja Risto Vaittiselta. Erityiskiitokset kuuluvat Jukka Rantalalle ja Hannu Uusitalolle, jot-
ka ovat olleet mentoreinani koko työn ajan.

2 Professor of Public Economics, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, Lon-
don WC2A 2AE, UK: T: +44-20-7955-7482; E: N.Barr@lse.ac.uk; http://econ.lse.ac.uk/staff/nb.

mailto:N.Barr@lse.ac.uk
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situksia, vaan ehdotetaan aiheita, joista työmarkkinaosapuolten ja hallituksen 
olisi hyvä keskustella. Ehdotusten yhteydessä esitetään asiaan liittyvä analyy-
si. Rinnakkaisessa raportissa käsitellään eläkejärjestelmän instituutiorakennet-
ta ja hallintoa. 
 

3. raportin sisältö. Ensimmäisissä osissa käsitellään tarpeellisia taustatietoja. 
Raportin johdannon jälkeen luvussa 2 esitellään analyyttinen lähestymistapa. 
Sitten tarkastellaan eläkejärjestelmän tavoitteita (luku 3), kulutuksen tasaamis-
ta eri elinvaiheissa, vakuutusta (riskien jakoa), köyhyyden vähentämistä ja tu-
lojen uudelleenjakoa. Seuraavaksi käsitellään seikkoja, jotka puhuvat ansioista 
ja maksuista riippumattoman eläkkeen (kuten kansaneläkkeen) puolesta (lu-
ku 4), eläkkeiden riittävyyttä (luku 5), valinnanvapauden merkitystä (luku 6), 
työmarkkinoita (luku 7), riskien jakamista (luku 8) ja kestävyyttä (luku 9, vaik-
kakin tätä aihetta osittain käsitellään rinnakkaisraportissa). Luvussa 10 käsi-
tellään lyhyesti työkyvyttömyyseläkkeitä ja luvussa 11 vapaaehtoisia eläkkeitä. 
Luvussa 12 pohditaan eläkepolitiikan muotoutumista ja tehdään joitakin ylei-
siä johtopäätöksiä. Se myös linkittyy rinnakkaisraporttiin, joka käsittelee eläke-
järjestelmän instituutiorakennetta ja hallintoa.

1.2 Suomen eläkejärjestelmän kuvaus

4. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen Suomen eläkejärjestelmän voi katsoa 
koostuvan kolmesta elementistä:3

•	 Lakisääteiset, osittain rahastoidut työeläkkeet on tarkoitettu tasaamaan ku-
lutusta eri elinvaiheiden välillä.

•	 Maksuista ja ansiosta riippumaton kansaneläke ja takuueläke (vuodesta 
2011) antavat vähimmäisturvan niille, joiden työeläke on pieni.

•	 Näiden kahden lakisääteisen elementin lisäksi voi olla työnantajan tai yksi-
lön itsensä järjestämiä vapaaehtoisia eläkkeitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkepolitiikasta lakisääteisen järjestelmän 
molempien elementtien osalta. 

3 Vuoden 2005 uudistusten arvioinnista ks. see Börsch-Supan, (2005) ja Lassila and Valkonen 2007;  
instituutiorakenteesta ks. http://www.etk.fi/en/service/pension_benefits/1424/pension_benefits. Järjes-
telmän historiallisesta kehityksestä, ks. Kautto (2012a)  ja tärkeistä vuosiluvuista ks. http://www.etk.fi/en/
service/pension_coverage_and_insurance/1423/pension_coverage_and_insurance.
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1.2.1 Kulutuksen tasaaminen elinvaiheiden välillä: Työeläke 

5. Yksityisen sektorin työntekijöiden pakollinen työeläkejärjestelmä on osittain 
rahastoiva, yksityisellä sektorilla järjestetty etuusperusteinen järjestelmä. Jär-
jestelmän yksityiskohdista on säädetty laissa työmarkkinajärjestöjen neuvotte-
lujen pohjalta. Vaikka järjestelmässä kaikilla työntekijöillä on sama eläkekart-
tuma ja etuusrakenne, yksityisiä eläkelaitoksia on monta (29 vuonna 2012). 
Niiden toimintaa koordinoi Eläketurvakeskus ja niitä valvovat sosiaali- ja ter-
veysministeriö ja Finanssivalvonta. Tämä järjestelmän osa muistuttaa hyvin 
paljon yhteistä valtion järjestämää osittain rahastoivaa etuusperusteista eläke-
järjestelmää, jossa sijoituspäätökset ja sijoitusten hoito on ulkoistettu yksityi-
selle sektorille. Julkisen sektorin työntekijöillä on periaatteessa sama etuusra-
kenne, mutta eri eläkelaitokset.

6. Vuosien kuluessa yksityisen ja julkisen sektorin eläkekarttumat on yhtenäistet-
ty. Taulukossa 1 olevat karttumat koskevat kaikkia työntekijöitä sekä yksityisel-
lä sektorilla että valtio- ja kuntatyönantajilla.

Taulukko 1. Iänmukaiset karttumat.

Ikä Eläkekarttuma

18–52 1,5 %

53–62 1,9 %

63–67 4,5 %/1,5 %*

* Eläkekarttuma on 63 vuotta täyttäneilläkin 1,5 prosenttia, jos henkilö saa vanhuuseläkettä.

7. Työntekijät kartuttavat ”viipaleen” eläkettä joka vuosi. Eläke muodostuu aika-
naan näiden viipaleiden summasta seuraavalla tavalla:
•	 Kaikki työansiot 18 vuoden iän ja vanhuuseläkkeen alkamisen välillä ote-

taan huomioon vuosittain.
•	 Kunkin vuoden työansiot korotetaan ansiovuoden tasosta eläkkeen alka-

misvuoden tasoon indeksillä, jossa ansiotason muutoksella on 80 prosentin 
ja hintatason muutoksella 20 prosentin paino.

•	 Näistä ansiosta vähennetään prosenttiosuus, joka vastaa työntekijän eläke-
maksua kyseisenä vuonna.

•	 Kunkin vuoden työansiot, yllä kuvatulla tavalla indeksoituna, kerrotaan 
asian omaisella karttumisprosentilla (taulukko 1). Siten 18–52-vuotias työn-
tekijä kartuttaa vuodessa eläkesiivun, joka on 1,5 prosenttia hänen sinä 
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vuonna saamistaan työansioista. Kysymystä, onko 1,9 prosentin vuosittai-
nen eläkekarttuma yli 52-vuotiailla hyvä vai huono asia, pohditaan kohdas-
sa 5.3.4

•	 Vuosittaiset karttumat lasketaan yhteen ja jaetaan 12:lla, jotta saadaan kuu-
kausittainen etuus.

•	 Tällä tavoin laskettu kokonaiseläke sopeutetaan elinajanodotteen muutok-
siin elinaikakerrointa käyttäen (ks. alla).

8. Vuodesta 2014 alkaen työeläkkeen alaikäraja on 63. Työnteon jatkamisesta 
tuon iän jälkeen eläkkeeseen tulee korkeampi karttuma, kuten taulukosta 1 il-
menee. Ainoa poikkeus on pitkäaikaistyöttömät, jotka tietyin edellytyksin voi-
vat saada eläkkeen 62 vuoden iässä vuoteen 2017 asti. Eläkkeen alkamiselle ei 
ole yläikärajaa, vaan 68 ikävuoden jälkeen eläkkeeseen lasketaan lykkäyskoro-
tus. Tätä vaihtoehtoa käytetään tosin nykyään harvoin.

9. etuudet. Vuodesta 20055 alkaen alkava eläke perustuu (a) henkilön taulukon 
1 mukaisiin eläkekarttumiin, (b) hänen vuosittaisiin työansioihinsa, jotka ko-
rotetaan ansaintavuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkaker-
toimella, jossa ansiotason muutoksella on 80 prosentin ja hintatason muutok-
sella 20 prosentin paino, sekä (c) eliniänodotteen muutoksiin sopeuttamiseen. 

10. Elinajanodotteen muutoksiin sopeuttaminen: alkavaa vanhuuseläkettä lasket-
taessa karttunut eläke kerrotaan eläkkeensaajan syntymävuodelle määritetyllä 
elinaikakertoimella. Vuonna 1947 syntyneiden kerroin on 1,00. Sitä nuorem-
pien sukupolvien kerroin on alempi ja perustuu viiden edellisen vuoden kuo-
levuuslukuihin. Tarkoitus on, että elinajanodotteen noustessa tietyn ikäiselle 
myönnettävää kuukausieläkettä pienennetään, eli sopeutus tapahtuu eläkkeen 
tason eikä alaikärajan kautta. 

11. Myöhennetyn eläkkeelle jäämisen perusteella tapahtuva eläkkeen tarkistami-
nen: Pohdittavaksi nousee kaksi asiaa, ennen 63 vuoden ikää karttuneen eläk-
keen tarkistaminen ja uuden eläkkeen karttuminen työstä 63 vuoden iän jäl-
keen. On selkeämpää käsitellä ensin jälkimmäistä.

4 Jos karttumaprosentti muuttuu kesken vuotta (työntekijä täyttää 53 vuotta kalenterivuoden aikana), kart-
tumaprosentit suhteutetaan syntymäkuukauden mukaisesti.

5 Ennen vuotta 2005 karttuneet eläke-etuudet perustuvat tuolloin voimassa olleisiin sääntöihin. Vuoteen 
1996 asti etuudet perustuivat kunkin työsuhteen neljän viimeisen vuoden ansioihin, minkä jälkeen vuosia 
asteittain lisättiin kymmeneen. Ennen vuotta 2005 oli mahdollista jättää muutama matalien ansioiden vuo-
si eläkelaskennan ulkopuolelle. 
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12. Työntekijä, joka jää vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iässä ja jatkaa työskentelyä 
kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosentilla vuosittaisista työansioistaan 63 vuoden 
iän jälkeen. Vuoden 2005 jälkeen yli 63-vuotiaana työssä jatkavat, jotka eivät 
hae eläkettä, kartuttavat uutta eläkettä 4,5 prosentin karttumalla. Tällä karttu-
maprosentilla henkilö voi korvata elinaikakertoimen vaikutuksen eläkkeeseen-
sä työskentelemällä suunnilleen puolet siitä ajasta, jolla hänen ikäluokkansa 
elinajanodote on kasvanut. 
 

13. Ennen 63 vuoden ikää karttuneen eläkkeen voi saada 63-vuotiaana tai myö-
hemmin. Jos henkilö jää eläkkeelle myöhemmin, nousee esiin kaksi oleellis-
ta asiaa: työansioiden indeksikorotus ja eläkkeen myöhentämisestä annettava 
kompensaatio.
•	 Indeksisäännöt ovat samat kuin jos eläke alkaa 63 vuoden iässä, eli kunkin 

vuoden työansiot korotetaan ansiovuoden tasosta eläkkeen alkamisvuoden 
tasoon indeksillä, jossa ansiotason muutoksella on 80 prosentin ja hintata-
son muutoksella 20 prosentin paino.

•	 Myöhemmästä eläkkeelle jäämisestä annettava kompensaatio: jos henkilö 
jää vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta, mutta ennen 68 vuoden ikää, 
ennen 63 vuoden ikää karttunutta eläkettä ei koroteta; sen sijaan 63 vuo-
den iän jälkeen ansaituista työansioista karttuu uutta eläkettä 4,5 prosenttia 
vuodessa niin kauan kuin vanhuuseläkettä ei nosteta. Jos eläkettä lykätään 
68 vuoden jälkeen, työeläkkeeseen lasketaan 0,4 prosentin korotus jokaisel-
ta kuukaudelta, jolla eläkettä lykätään 68 vuoden täyttämisen jälkeen. Siten 
ne, jotka eivät ole työssä mutta eivät myöskään hae eläkettä 63–68 vuoden 
iässä eivät saa mitään kompensaatiota eläkkeen myöhentämisestä.

Kohdassa 7.2.1. käsitellään näiden järjestelyjen hyviä tai huonoja puolia.

14. Perherakenteeseen sopeuttaminen: työeläke-etuudet rakentuvat yksilöllisel-
le pohjalle. Kumpikin puoliso saa työeläkkeen oman työuransa ja työansioi-
densa perusteella. Eläkeoikeuksien siirtoon puolisoiden välillä ei ole mahdol-
lisuutta. Lakisääteisesti kumpikin saa oman eläkkeensä kokonaan. Leskenelä-
ke on järjestetty eri tavalla. Leski saa eläkkeen, joka on suhteutettu edunjättä-
jän eläkkeeseen, mutta sitä vähennetään lesken oman todellisen tai laskennal-
lisen eläkkeen perusteella.

	
15. Palkattomien aikojen perusteella karttuva eläke: Näihin tapauksiin kuuluvat 

vanhempainvapaalla olevat (enintään 11 kuukautta lapsen syntymän jälkeen) 
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sekä työttömyysetuuksia, sairausetuuksia, kuntoutusetuuksia tai aikuiskoulu-
tusetuuksia saavat. Kunkin etuuden perusteella karttuva eläke lasketaan eri ta-
valla. Vanhempainvapaata lukuun ottamatta etuuksista karttuu yleensä vähem-
män eläkettä kuin työstä. Nämä palkattomat ajat rahoitetaan eläkemaksuilla 
eli eläkejärjestelmän sisäisellä riskinjaolla. Sen sijaan veronmaksajat rahoitta-
vat lasten kotihoidon tuen ajalta ja ammattiin (tutkintoon) johtavan opiske-
lun ajalta karttuvan eläkkeen. Kahden viimeksi mainitun etuuden osalta vuo-
sittainen eläkekarttuma on 1,5 prosenttia kiinteästä tuloperusteesta (676 euroa 
vuonna 2012).

16. Maksujen ja etuuksien verokohtelu: kuten monissa järjestelmissä kansainvä-
lisesti, maksut ovat verovähennyskelpoisia eikä eläkerahastojen tuloja verote-
ta yleisesti, kun taas maksussa olevat eläkkeet ovat henkilökohtaisen tuloveron 
alaisia. Suomen järjestelmä on siinä mielessä epätavallinen, ettei maksuilla ei-
kä etuuksilla ole kattoa. 

17. Maksussa olevien eläkkeiden indeksointi: maksussa olevia työeläkkeitä koro-
tetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jossa keskimääräisen hintatason muutok-
sella on 80 prosentin paino ja ansiotason muutoksella 20 prosentin paino. Kan-
saneläke on sidottu hintatason muutokseen, mutta käytännössä sen suhdetta 
palkkoihin on pidetty yllä tasokorotuksin.

18. Leskeneläke: yksinkertaisimmillaan eli tapauksissa, joissa molemmat puo-
lisot ovat eläkkeellä eikä heillä ole huollettavia lapsia, leski saa 50 prosenttia 
edunjättäjän työeläkkeestä, mutta leskeneläkkeestä vähennetään puolet lesken 
omasta melko alhaisen rajan (645,50 euroa kuukaudessa vuonna 2012) ylittä-
västä eläkkeen osasta.

19. 1990-luvun puolesta välistä julkisen sektorin työntekijöiden eläkettä koskevat 
säännöt ovat olleet lähes samat. Niitä koskee kuitenkin huomattava siirtymä-
kausi, koska ennen vuotta 2005 julkisen sektorin eläkekarttumat olivat run-
saammat kuin yksityisellä sektorilla. Siirtymäsäännökset koskevat ainoastaan 
työntekijöitä, jotka jatkavat julkisella sektorilla eläkkeeseen asti. Siksi julkisen 
sektorin työntekijät, joilla on eläkekarttumaa ajalta ennen vuotta 2005, saavat 
korkeamman eläkkeen kuin vastaavat yksityisen sektorin työntekijät. Ero pie-
nenee suhteessa siihen, montako eläkettä kartuttavaa vuotta työntekijällä on 
ajalta ennen vuotta 2005. 
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20. rahoitus ja rahastointi. Yksityisen sektorin työnantajien työeläkejärjeste-
lyt hoidetaan yksityisissä vakuutusyhtiöissä. Suomessa on seitsemän työeläke-
vakuuttajaa, joilla on lupa harjoittaa lakisääteistä työeläkevakuutusta (ja vain 
sitä) ja 22 yritysten tai toimialojen eläkesäätiötä tai -kassaa. Työnantajat voi-
vat valita eläkevakuuttajansa. Yli 300 työntekijän työnantajat voivat perustaa 
oman eläkesäätiön. Julkisen sektorin työntekijöiden eläkkeet hoidetaan mono-
polityyppisissä eläkelaitoksissa.

21. Työnantajat ja työntekijät rahoittavat työeläkkeet yhdessä. Vuonna 2011 yksi-
tyisen sektorin työnantajien vanhuuseläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksu oli 
22,1 prosenttia palkasta ja työntekijän osuus oli 4,7 prosenttia (18–52-vuotiail-
ta) tai kuusi prosenttia (53–67-vuotiailta). Valtio rahoittaa osan yrittäjien, maa-
talousyrittäjien ja merimiesten eläkkeistä.6 

22. Yksityisen sektorin eläkkeiden rahastointisäännöt perustuvat lainsäädännös-
sä määritettyihin vakuutusmatemaattisiin periaatteisiin, joihin kuuluu muun 
muassa se, että rahastoituja eläkevastuita tarkistetaan todellisten eikä odotet-
tujen sijoitustuottojen perusteella. Kaikkien eläkevakuuttajien on noudatetta-
va sääntöjä. Jakojärjestelmäosa on perustaltaan kollektiivinen järjestely, jossa 
kustannukset jaetaan työnantajien välillä selvittelymekanismin avulla. Eläke-
turvakeskus hoitaa selvittelyn ja määrittää kunkin eläkevakuuttajan jakojärjes-
telmän mukaisen nettokustannusosuuden ja koordinoi siihen liittyvää maksu-
liikennettä.

23. Julkisen sektorin työntekijöiden (valtion ja kuntien virkamiehet ja työntekijät) 
eläkkeet toimivat samaan tapaan, mutta säännöt eivät ole yhtä tiukat, vaan ra-
hastoitu osuus on ennemminkin puskurirahasto.

1.2.2 Köyhyyden vähentäminen: Kansaneläke ja takuueläke

24. Työeläke ei aina riitä suojaamaan köyhyydeltä, jos henkilön työuran aikaiset 
ansiot ovat olleet alhaiset tai työurassa on huomattavia aukkoja, tai jos kyse on 
maahanmuuttajasta. Siksi järjestelmässä on ansioihin ja maksuihin perustu-
mattomia etuuksia, jotta kenenkään vanhuusiän toimeentulo ei jäisi alle mini-
min.

6 Molemmat perustuvat jakojärjestelmään ja eläkemeno, joihin maksut eivät riitä, katetaan verovaroista. 
Yrittäjien maksu on saman kuin työntekijän ja työnantajan maksu yhteensä. Uudet yrittäjät saavat 25 pro-
sentin alennuksen maksusta neljänä ensimmäisenä vuotena. 
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25. kansaneläke ja takuueläke rahoitetaan verovaroista. Kansaneläke perus-
tuu Suomessa tai muissa EU-maissa asumiseen: täyteen eläkkeeseen vaaditaan 
40 vuoden asumisaika, joka pro rata-tapauksissa voi olla lyhyempi. Koska kan-
saneläke jää tulotason mukaan määritellyn köyhyysrajan alle, vuodesta 2011 
sitä on täydentänyt takuueläke, jota maksetaan henkilöille, joilla on vain pieni 
työeläke ja vähintään kolme vuotta asumisaikaa 16 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen. Molemmat eläkkeet ovat eläkevähenteisiä, eli niitä vähennetään työeläk-
keen perusteella (mutta ei ansiotulon, pääomatulon tai varallisuuden perus-
teella). Kuten kuviosta 1 näkyy, takuueläke on täysin eläkevähenteinen ja kan-
saneläke 50-prosenttisesti eläkevähenteinen. Taulukoissa 2 ja 3 esitetään näi-
den kahden eläkkeen etuustaso ja tulorajat vuonna 2012. Kaikenikäisten eläk-
keensaajien keskimääräisestä eläketulosta 10 prosenttia on kansaneläkettä ja 90 
prosenttia työeläkettä. 

26. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen alaikäraja on 65 vuotta. Kansaneläkkeeseen 
lasketaan 0,6 prosentin lykkäyskorotus jokaiselta lykkäyskuukaudelta 65 vuo-
den täyttämisen jälkeen. Korotus lisätään eläkkeeseen, kun eläke alkaa. Koro-
tukselle ei ole ylärajaa.

Kuvio 1. Eläke-etuuksien rakenne eri tulotasoilla vuonna 2012.
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Lähde: http://www.etk.fi/fi/service/el%C3%A4ke-etuudet/239/el%C3%A4ke-etuudet

http://www.etk.fi/en/service/pension_benefits/1424/pension_benefits
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Taulukko 2. Kansaneläkkeen täysi määrä ja tulorajat, euroa kuukaudessa, vuon-

na 2012.

Täysi 
kansaneläke 

Työeläkkeen yläraja, 
jolla saa täyden 
kansaneläkkeen

Ei kansaneläkettä, 
jos työeläke on yli

Yksinasuva 608,63 53,70 1 257,96

Puolisot 539,85 53,70 1 120,46

Lähde: Kela.

Taulukko 3. Yksinasuville eläkkeensaajille maksettava takuueläke, euroa kuukau-

dessa, vuonna 2012.

Työeläke Kansaneläke Takuueläke Kokonaiseläke
  0    0 713,73 713,73

   0 608,63 105,10 713,73

  40,00 608,63   65,10 713,73

100,00 585,46   28,27 713,73

143,59 563,67    6,47 713,73

200,00 535,46     0 735,46

300,00 485,46    0 785,46

Lähde: Kela.

27. terminologia. Perinteisen terminologian mukaan ensisijaisen eläkkeen pää-
tarkoitus on vähentää köyhyyttä ja toissijaisen eläkkeen tarkoitus on tasata ku-
lutusta eri elinvaiheiden välillä. Tästä näkökulmasta kansaneläke ja takuueläke 
ovat ensisijaisia eläkkeitä ja lakisääteinen työeläke toissijainen eläke. Suomes-
sa kuitenkin työeläke katsotaan kuuluvaksi EU:n I-pilarin eläkkeisiin. Selkey-
den vuoksi tässä raportissa ei puhuta ensi- ja toissijaisuudesta eikä pilareista.

1.2.3 Vapaaehtoiset eläkkeet

28. Lakisääteisen järjestelmän lisäksi Suomessa on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä. 
Ne voivat olla yksilö-, yritys- tai toimialatasoisia. Ne ovat vain pieni osa koko 
kuvaa7, koska lakisääteisen eläkejärjestelmän ulkopuolelle ei voi jättäytyä eikä 
siinä ole maksu- tai etuuskattoa. 

7 Vuonna 2010 lakisääteinen työeläke muodosti 86 prosenttia eläkevaroista.
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2 Analyyttinen lähestymistapa 

29. Tämä raportti perustuu Barrin ja Diamondin analyysiin (2008). Tässä luvussa 
esitetään yhteenveto sen pääelementeistä.

30. järjestelmän analyysi. Analyysin tulee ottaa järjestelmä huomioon koko-
naisuutena ja välttää ”tunnelinäköä”. Eläkejärjestelmillä on monta tavoitetta, 
joita käsitellään lähemmin luvussa 3. Eläkejärjestelmät ovat myös alttiita mo-
nenlaisille riskeille, jotka esitetään ruudussa 1. Eräs keskeinen piirre eläkejär-
jestelmien suunnittelussa on riskien jako. Sitä käsitellään luvussa 8.

31. second-best -analyysi. Yksinkertainen teoria lähtee siitä, että yksilöt teke-
vät optimaalisia valintoja ja työmarkkinat, rahalaitokset ja vakuutusmarkkinat 
ovat olemassa ja toimivat ihanteellisesti. Tällaisten ihannepuitteiden pohjalta 
tehdyt linjaukset ovat hyödyllinen vertailukohta, mutta huono opas eläkejärjes-
telmien suunnitteluun epätäydellisessä maailmassa, jossa esiintyy tiedon puu-
tetta, epärationaalista käyttäytymistä, epätäydellisiä markkinoita ja progressii-
vista verotusta.

32. Analyysin lähtökohdan tulisi olla toiseksi paras -ajattelu. On esimerkiksi vir-
he yrittää luoda eläkejärjestelmä, joka ei tuottaisi vääristymiä työmarkkinoille. 
Kaikki köyhyyttä vähentävät järjestelmät tuottavat vääristymiä. Vääristymien 
minimointi johtaisi siihen, että köyhyys ei vähenisi: lääke olisi pahempi kuin it-
se tauti. Tavoitteena on tasapainottaa välttämättömien häiriöiden kustannukset 
köyhyyden vähenemisen kautta saavutettavalla hyvinvoinnin lisääntymisellä.

33. ei ole yhtä parasta järjestelmää. Eläkejärjestelmillä on monta tavoitetta, 
joiden keskinäiset painoarvot voivat olla erilaiset eri aikoina ja eri maissa. Elä-
kemalleilla on myös monia rajoitteita, joiden suhteellinen tärkeys voi muuttua. 
Jos sekä tavoitteet että rajoitteet vaihtelevat, paras ratkaisukin vaihtelee. Keskei-
nen johtopäätös Barrilla ja Diamondilla (2008) on, ettei ole olemassa yhtä pa-
rasta ratkaisua, joka sopisi kaikille maille. Siksi ei pidä puhua siitä, mikä on pa-
ras eläkejärjestelmä, vaan siitä, mikä on paras eläkejärjestelmä tämän päivän 
Suomelle.
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Ruutu 1. Monenlaisia riskejä ja epävarmuuksia 

Eläkejärjestelmiin kohdistuvat riskit voidaan väljästi jaotella järjestelmäriskeihin, 
markkinariskeihin ja yksilön käyttäytymiseen liittyviin riskeihin.
Järjestelmäriskejä ovat makroekonomiset riskit, väestöriskit ja poliittiset riskit.

Markkinariskejä ovat:
•	 Ansioriski: työntekijän ansaintaprofiiliin kuuluu sekä deterministisiä element-

tejä (esimerkiksi päätös sijoittaa inhimilliseen pääomaan) että stokastisia ele-
menttejä, jotka liittyvät työmarkkina- ja terveysriskeihin.

•	 Sijoitusriski: osakemarkkinoilla oleva varallisuus on alttiina markkinoiden hei-
lahteluille. Nimellisarvoisiin obligaatioihin sijoitetut varat ovat alttiina inflaa-
tioriskille. 

•	 Annuiteettimarkkinariski: tietynikäisen henkilön annuiteettiin vaikuttavat hä-
nen syntymävuosiluokkansa elinajanodote ja annuiteetin myöntäjän käyttämä 
diskonttokorko.

 
Yksilöiden käyttäytymiseen liittyvät riskit:
•	 Pääasialliset riskit muodostuvat vakuutettujen epäedullisista päätöksistä esi-

merkiksi eläkkeelle jäämisen ajankohdan suhteen. Huonot valinnat voivat joh-
tua puutteellisesta tiedosta, esimerkiksi liiallisesta osakesijoittamisesta lii-
an lähellä eläkkeelle jäämistä tai siitä, ettei ymmärretä hoitokulujen merkitys-
tä. Huonoja valintoja voi syntyä myös sellaisista syistä, joita behavioraalinen 
talou stiede käsittelee. 

•	 Oman edun tavoittelun riski voi syntyä, jos eläkerahaston johto on epäpätevä 
tai vilpillinen. 

Monet näistä asioista tuovat mukanaan paitsi riskejä, joiden todennäköisyyttä 
voidaan arvioida melko tarkastikin, myös epävarmuutta, joka aiheuttaa, että eri 
lopputulosten todennäköisyyttä on vaikea tietää. Aktuaarinen vakuutus selviää 
periaatteessa laskettavissa olevista riskeistä, mutta epävarmuus tuottaa ongel-
mia.
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Osa 2: Arviointi

3 Eläkejärjestelmän tavoitteet

3.1 Tavoitteet ja rajoitteet

34. Eläkejärjestelmän ensisijainen tavoite on turvata vanhuusiän toimeentulo. Se 
sisältää ainakin neljä osa-aluetta.

35. kulutuksen tasaaminen elinvaiheiden välillä. Vanhuuseläkkeen tulee 
mahdollistaa kulutuksen siirtäminen nuoremmalta iältä vanhemmalle, siten 
että henkilön kulutus tasaantuu työiän ja eläkeiän välillä. Missä määrin eläke 
tasaa kulutusta näkyy korvausasteessa, joka mittaa eläkkeen määrää suhteessa 
aikaisempiin ansiotuloihin.

36. vakuutusturva. Yksilölliseen säästämiseen perustuva eläke merkitsee, että 
yksilö joko ottaa riskin, että hän elää kauemmin kuin eläkesäästöt riittävät, tai 
kuluttaa hyvin vähän koko vanhuusikänsä, jotta niin ei kävisi. Vakuutus, eli ris-
kien jakaminen, antaa yksilöille turvaa elinaikariskiä vastaan. Tämä on annui-
teettien keskeinen merkitys.

37. Kulutuksen tasaaminen ja vakuutusturva ovat tärkeitä paitsi yksilön myös per-
heen kannalta. Ihmiset huolehtivat lapsistaan ja puolisostaan. Eläkejärjes-
telmiin sisältyy usein henkivakuutusetuuksia työntekijöille, joilla on alaikäi-
siä lapsia, ja valinnanvaraisia tai pakollisia leskeneläke-etuuksia. Tavallisesti 
ne ovat annuiteetin muodossa. Eläkejärjestelmä voi myös sisältää työkyvyttö-
myysturvan. Avioeron riskiä ajatellen eläkejärjestelmä voi myös antaa mahdol-
lisuuden karttuneen eläkeoikeuden jakamiseen.

38. köyhyyden vähentäminen. Köyhyyden vähentämiseen tarkoitetut järjestel-
mät voivat kattaa kaikki vanhukset tai ainoastaan ne, joista on maksettu eläke-
maksuja. Monissa maissa on molemman tyyppisiä järjestelyjä.

39. tulojen uudelleenjako. Eläkejärjestelmät voivat jakaa uudelleen elinkaaren 
aikaisia tuloja ja täydentää vuositulon progressiivisen verotuksen roolia. Elin-
kaaren aikaisten tulojen uudelleenjako voidaan tehdä siten, että vähätuloisille 
maksetaan eläkettä korkeamman prosenttiosuuden mukaan heidän aikaisem-



28  SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1

piin tuloihinsa nähden (korkeammalla korvausasteella), ja siten tukemalla nii-
den ihmisten kulutuksen jakautumista eri elämänvaiheiden välillä, jotka ovat 
vähemmän varakkaita, mutta eivät välttämättä köyhiä. Tuloja voidaan myös ja-
kaa uudelleen perheitä suosivalla tavalla, esimerkiksi siten, että pariskunnalle 
maksetaan korkeampaa eläkettä kuin yksinasuvalle, vaikka molemmat kotita-
loudet olisivat maksaneet saman verran eläkemaksuja. 

40. Eläkejärjestelmät voivat jakaa tuloja uudelleen myös sukupolvien kesken. Val-
tiovalta voi esimerkiksi pienentää nykyisen sukupolven maksuja tai kasvattaa 
sen etuuksia. Sellainen politiikka edellyttää, että tulevat sukupolvet maksavat 
suurempia maksuja tai saavat pienempiä eläkkeitä. Se merkitsee tulonsiirtoa 
nuoremmilta sukupolvilta vanhemmille. 

41. muut tavoitteet. Näiden ensisijaisten tavoitteiden lisäksi eläkepolitiikalla voi 
olla toissijaisia tavoitteita, jotka eivät suoranaisesti ole eläkejärjestelmän tavoit-
teita, mutta liittyvät siihen, kuten talouskasvu. Vaikka ne ovat tärkeitä, ne eivät 
ole eläkejärjestelmän ensisijaisia tavoitteita. Vanhuudenturvan ja näiden mui-
den tavoitteiden keskinäisistä painoarvoista käydään keskustelua. 

42. rajoitteet. Eläkejärjestelmän kestävyys on erittäin toivottava asia, mutta si-
tä on hyödyllisempää tarkastella eläkepolitiikan suunnittelun rajoitteena. Kes-
tävyys on toivottavaa, mutta ei itsetarkoituksena, vaan siksi, että se on ensisi-
jaisten tavoitteiden saavuttamisen välttämätön edellytys. Kestämätön järjestel-
mä ei kykene tuottamaan tehokasta kulutuksen tasaamista, vakuutusturvaa tai 
köyhyyden vähentämistä.

3.2 Suomen eläkejärjestelmän tavoitteet

43. Vuoden 2005 eläkestrategiassa (sosiaali- ja terveysministeriö, 2005, s. 2) järjes-
telmälle asetetaan seuraavat tavoitteet:

”Tavoite 1: On varmistettava, että vanhukset eivät ole köyhtymisvaarassa ja voi-
vat nauttia kohtuullisesta elintasosta; varmistettava, että vanhukset voivat saada 
osansa maan taloudellisesta hyvinvoinnista ja osallistua siten aktiivisesti yhteis-
kunnalliseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään.

Tavoite 2: On tarjottava kaikille yksilöille mahdollisuudet sopiviin julkisiin tai 
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yksityisiin eläkejärjestelyihin, joiden avulla he voivat ansaita riittävät eläkeoi-
keudet elintasonsa säilyttämiseen kohtuullisessa määrin eläkkeelle jäätyään.

Tavoite 3: On edistettävä sukupolvien sisäistä ja niiden välistä solidaarisuutta.”

44. Vuonna 2008 nämä tavoitteet muotoiltiin seuraavasti (sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, 2008, s. 46):

”Suomen eläkejärjestelmän päätavoitteena on väestön toimeentulon turvaami-
nen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Kai-
kille maassa asuville henkilöille taattu pakollinen lakisääteinen eläketurva sisäl-
tää työeläkejärjestelmän sekä kansaneläkejärjestelmän. Työeläkejärjestelmä ta-
kaa tuloihin suhteutetut vakuutuspohjaiset aikaisemman kulutustason kohtuulli-
sessa määrin turvaavat eläkkeet kaikille palkansaajille ja yrittäjille sekä kansan-
eläkejärjestelmä sitä täydentävän vähimmäiseläkkeen kaikille maassa asuville.”

45. Ensisijaiset tavoitteet käyvät selkeästi ilmi näistä toteamuksista. Ensimmäinen 
tavoite koskee köyhyyden vähentämistä. Toinen käsittelee pääasiassa kulutuk-
sen tasaamista eläinvaiheiden välillä. Toiseen toteamukseen sisältyy sekä kulu-
tuksen tasaaminen (”toimeentulon turvaaminen vanhuuden varalta”) että va-
kuutusturva (”…työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta”).

46. Tavoitteista käytävää keskustelua voitaisiin laajentaa. Ensinnäkin voisi olla hy-
vä laajentaa keskustelua vakuutusturvasta avioeron ja eläkkeellä olevan puoli-
son tai avopuolison kuoleman varalta (toisessa lainauksessa puhutaan ainoas-
taan ”perheen huoltajan” kuolemasta eli työelämässä olevan henkilön kuole-
masta). Näihin riskeihin liittyy karttuneen eläkepääoman jakaminen ja annui-
teettimalli, jota käsitellään kohdassa 5.3.

47. Toiseksi on hyvä erottaa toisistaan ensisijaiset tavoitteet, toissijaiset tavoitteet 
ja rajoitteet. Tämän eron selväksi tekeminen helpottaa keskustelua siitä, millai-
nen painoarvo kullekin tulee antaa ja nostaa esille seuraavanlaisia kysymyksiä:
•	 Kuinka suuri takuueläkkeen tulisi olla?
•	 Mikä tulisi olla yksinasuvien eläkkeensaajien ja pariskuntien kansaneläk-

keen ja/tai takuueläkkeen määrän suhde?
•	 Pitäisikö kansaneläke rajata vain pientä työeläkettä saaville, pitäisikö sitä 

maksaa riippumatta eläke- tai muista tuloista (kuten Uudessa Seelannissa) 
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vai pitäisikö sen saamista rajoittaa varallisuuden mukaan, niin että suuritu-
loiset eivät saisi sitä (kuten Kanadassa)? 8, 9 

•	 Tulisiko työeläkkeen korvausasteen olla korkeampi tai matalampi kuin nyt?
•	 Miten väestömuutoksen kustannukset tulisi jakaa työntekijöiden, eläkeläis-

ten ja veronmaksajien kesken?

48. Mihinkään näistä kysymyksistä ei voi antaa ehdotonta vastausta, vaan vastaus 
on riippuvainen eri tavoitteiden painotuksesta. Olisi kuitenkin hyvä keskustel-
la säännöllisesti järjestelmän tavoitteista ja niiden keskinäisistä painoarvois-
ta ja tehdä ero ensisijaisten ja toissijaisten tavoitteiden välillä. Esimerkki täs-
tä on Suomessa käytävä keskustelu kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusten suh-
teesta eläkevaroja sijoitettaessa. Vastaus riippuu siitä, minkälainen painoarvo 
annetaan toisaalta vanhuuseläkkeiden turvaamiselle ja toisaalta kansantalou-
den kehittymisen laajemmille tavoitteille.

49. Keskustelu tavoitteista tuo mukanaan kahdenlaisia etuja: yhteisymmärrys hel-
pottaa linjausten tekemistä ja mahdollistaa järjestelmän tavoitteiden saavutta-
misen arvioinnin. Vaikka luova monikäsitteisyys voikin olla hyödyllistä, se ei 
mitätöi tätä johtopäätöstä.

8 Varallisuustestin tarkoitus on karsia hyvätuloisimmat, kun taas tulovähenteisyys karsii pois kaikki muut 
paitsi köyhät. Vuonna 2010 Kanadan eläkeläisistä 95 prosenttia sai täyden maksuihin perustumattoman 
vanhuuseläkkeen (Old Age Security Pension) ja ainoastaan 2 prosenttia tulonsaajista ei saanut sitä ollen-
kaan. Suomessa kansaneläkkeessä oli 1990-luvun puoliväliin asti (melko pieni) pohjaosa, jonka kaikki sai-
vat, kun taas lisäosa oli eläkevähenteinen. Eläkevähenteisyys ulotettiin sittemmin koko kansaneläkkeeseen 
julkisten menojen hillitsemiseksi.

9 Aikoinaan Suomen kansaneläke oli varallisuudesta riippuvainen. Tästä on luovuttu suurelta osin maan-
viljelijäväestön poliittisen painostuksen vuoksi. Maanviljelijöillä on tyypillisesti varallisuutta, mutta usein 
pieni työeläke. Tässä tekstissä käsiteltävä varallisuustesti ei perustu omaisuuteen vaan tuloihin.
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4 Ansioista ja maksuista riippumattomat eläkkeet

50. Ansioihin ja maksuihin perustuvan eläkkeen periaate lähti olettamuksesta, et-
tä työntekijöillä on pitkä ja vakaa työura, jolloin kattavuus lisääntyisi sitä kaut-
ta. Tämä ennuste ei toteutunut useanlaisista syistä:
•	 Työn luonteen muutos: ihmiset eivät välttämättä tee kokopäivätyötä koko 

työuransa ajan. Kokopäiväisten työsuhteiden ohella heillä voi olla koulu-
tusjaksoja, yrittäjäjaksoja, osa-aikatyötä ja jaksoja, jolloin he ovat olleet työ-
voiman ulkopuolella, esimerkiksi hoitaneet pieniä lapsia. Suomessa työelä-
ke kattaa suuren osan tällaisista kausista. Monissa muissa maissa erilaisten 
työmarkkinoille kiinnittymisen tapojen lisääntyminen on johtanut tilantee-
seen, jossa ansio- ja maksuperiaate ei enää anna samaa kattavuutta kuin ai-
kaisemmin.10

•	 Perherakenteet ovat vaihtelevampia: avioliiton ja lasten saamisen yhteys on 
heikentynyt ja avioerot tavallisempia kuin ennen. 

•	 Naisten lisääntynyt työssäkäynti: koko sotien jälkeisen ajan naiset ovat yhä 
suuremmassa määrin tehneet palkkatyötä.

Ensimmäinen muutostekijä merkitsee sitä, että työntekijöiden ansaintahisto-
riassa on enemmän aukkoja. Toinen ja kolmas korostavat tarvetta luoda elä-
kejärjestelmä, jossa naisten ansaintahistoria lasketaan kokonaisuudessaan mu-
kaan ja joka ottaa huomioon avioerot.

51. Maksuista ja ansioista riippumattomamien eläkkeiden, kuten kansan- ja takuu-
eläkkeen, puolesta puhuu se, että ne vähentävät köyhyyttä voimakkaammin: 
kaikki voivat kuulua niiden piiriin työurastaan riippumatta ja eläke voi olla 
tarpeeksi suuri, jotta se todella vähentää köyhyyttä. Sillä on etunsa myös su-
kupuolten välisten tasa-arvon suhteen, koska naisilla keskimäärin on sirpalei-
sempi työura. Sillä on muitakin etuja. Ansioista ja maksuista riippumaton elä-
ke voi kannustaa työntekoon paremmin kuin tulovähenteiset köyhyyden tor-
juntaan tarkoitetut eläkkeet; etuus on melko hyvin kohdistettu, koska vanhuus 
on hyvä köyhyyden indikaattori; ja eläke voi olla valtioiden rajoja ylittävä pro 
rata-periaatteella.

10 Iso-Britannian esimerkki on kuvaava. Vuoteen 2010 asti työntekijöiltä vaadittiin yli 40 vuoden maksu-
historia täyttä valtion eläkettä varten. Tulos oli, että vain 80 prosentilla miehistä ja 35 prosentilla naisista oli 
täydellinen maksuhistoria. Ongelma ei johtunut siitä, ettei maksuja olisi kyetty keräämään, vaan siitä, että 
maksuperiaate ei sopinut yhteen nykyisten työmarkkinoiden ja perherakenteiden kanssa.
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52. On olemassa useita keinoja pitää maksuista riippumattomien etuuksien kus-
tannukset kohtuullisina, erityisesti (a) kuukausieläkkeen määrä ja (b) etuuden 
saamisen alaikäraja. Eläke voi myös olla (c) tulovähenteinen (siten, että vain 
vähätuloisimmat saavat etuuksia), eläkevähenteinen (etuus on riippuvainen 
henkilön muusta eläketulosta) tai varallisuudesta riippuvainen (siten, että hy-
vätuloisimmat saavat vähemmän tai ei ollenkaan etuutta).

53. Monissa muissa OECD-maissa on ansioista ja maksuista riippumattomia eläk-
keitä, muun muassa Australiassa, Kanadassa, Chilessä, Alankomaissa ja Uu-
dessa-Seelannissa. Chilessä ansioista ja maksuista riippumaton eläke otettiin 
käyttöön vuonna 2008 nimenomaan vanhusköyhyyden vähentämiseksi. On 
myös näyttöä siitä, että ansioista ja maksuista riippumattomilla etuuksilla on 
muitakin hyötyvaikutuksia.11 Alankomaiden järjestelmässä on mielenkiintoisia 
piirteitä, joista yhteenveto ruudussa 2.

Ruutu 2. Alankomaiden kansanvakuutuksen eläke 

Alankomaissa on käytössä maksuista riippumaton eläke, joka on 70 prosenttia 
nettominimipalkasta. Henkilöt, joilla ei ole tarpeeksi asumisaikaa, saavat osittai-
sen eläkkeen ja voivat saada toimeentulotukea, jos heidän kaikki tulonsa jäävät 
alle toimeentulominimin.
 
Järjestelmä eroaa tavanomaisista sosiaaliturvajärjestelmistä kahdella tavalla. En-
sinnäkin etuus perustuu asumiseen, ei maksuihin. Toiseksi etuus rahoitetaan kor-
vamerkityllä verolla, AOW-maksulla, joka on tuloveron lisäosa. AOW-maksun vero-
perusta on tulot (myös pääomatulot), ei ansiotulot, ja maksua maksavat ainoas-
taan alle 65-vuotiaat.

Järjestelyn luonnetta on mielenkiintoista pohtia. Yhdestä näkökulmasta katsottu-
na etuus on maksuista riippumaton, mikä ratkaisee soveltamispiiriongelmat. Toi-
saalta se rahoitetaan AOW-maksuilla, ja sitä voidaan siksi pitää maksuista riippu-
vaisena, vaikka verotettavan tulon vaatimusta ei olekaan. Kumpikin näistä näkö-
kannoista on oikeutettu ja molemmilla on tukea eri poliittisilla tahoilla. Juoni on 
siinä, että maksuja vaaditaan, mutta yksilön oikeus etuuksiin ei riipu hänen va-
kuutusmaksuhistoriastaan.

54. Näillä perusteluilla kansaneläkkeen ja takuueläkkeen idea on oikeutettu.

11 Esimerkiksi Fishback et al (2007) osoittavat, että väestön terveydentila parantui hämmästyttävän nope-
asti sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa toteutettiin liittovaltion turvaverkko osana New Dealia.
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5 Riittävyys

55. Yksi riittävyyden mittari on korvausaste, eli eläkkeen suhde työuran aikaisiin 
kuukausiansioihin (verojen ja tulonsiirtojen jälkeen). Korvausaste voidaan 
määritellä kahdella tavalla:
•	 Jos korvausaste määritellään keskieläkkeen prosenttiosuutena keskipalkas-

ta, se mittaa vanhusväestön toimeentuloa suhteessa työssäkäyvän väestön 
toimeentuloon eli sitä, miten eläkkeet torjuvat köyhyyttä. Luvussa 5.1 käsi-
tellään tätä näkökulmaa.

•	 Jos korvausaste määritellään yksittäisen eläkkeensaajan eläkkeen prosentti-
osuutena hänen aikaisemmasta palkastaan, se mittaa eläkkeen tehokkuutta 
kulutuksen tasaajana (luku 5.2) ja vakuutusturvan antajana (luku 5.3).

5.1 Köyhyyden vähentäminen

56. Tässä luvussa käsitellään numerotietoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia lin-
jauksiin.

57. mitä luvuista näkyy? Taulukosta 4 näkyy, että 2000-luvun puolessa välis-
sä keskimääräisen yli 65-vuotiaan saama tulo Suomessa oli 74,9 prosenttia ko-
ko väestön keskiarvosta. Se oli jonkin verran alhaisempi kuin OECD:n keski-
arvo 82,4 prosenttia. Ikäryhmässä 66–75 vuotta luku oli 78,4 prosenttia ja ikä-
ryhmässä yli 75 vuotta 69,6 prosenttia. Taulukossa esitetään vastaavat suhdelu-
vut myös eräissä muissa maissa, joissa on käytössä maksuista ja ansioista riip-
pumaton eläke.

58. Jos kotitalous, jonka käytettävissä olevat tulot ovat alle 50 prosenttia kotitalouk-
sien mediaanista, määritellään köyhäksi, 2000-luvun puolivälissä (ennen ta-
kuueläkkeen käyttöönottoa vuonna 2011) yli 65-vuotiaista suomalaisista köy-
hiä oli 12,7 prosenttia, 66–75-vuotiaista 8,2 prosenttia ja yli 75-vuotiaista lähes 
viidennes. Tämä näkyy taulukosta 5.
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Taulukko 4. Vanhusväestön tulot 2000-luvun puolessa välissä eräissä maissa.

Yli 65-vuotiaiden tulot 
prosenttiosuutena väestön tuloista Yli 

65-vuotiaiden 
yksinasuvien 

tulot 
suhteessa 
muiden yli 

65-vuotiaiden 
tuloihin 

Yli 
65-vuotiaiden 

keskitulo 
(USD, PPP)

Kaikki 
yli 65-

vuotiaat

66–75-
vuotiaat

Yli 75-
vuotiaat

Kanada 90,8 94,8 85,4 73,7 26 510 

Suomi 74,9 78,4 69,6 73,7 17 387

Alankomaat 87,0 89,3 83,8 86,9 26 538 

Uusi-Seelanti 68,0 69,7 64,5 75,8 14 921 
OECD30 82,4 85,9 77,9 73,1 18 271 

Huomautus: Ostovoimakorjatut PPP-valuuttakurssit perustuvat maiden välisiin todellisen kulutuksen 
vertailuihin. 

Lähde: OECD (2011, s. 147).

Taulukko 5. Tuloköyhyysaste iän, sukupuolen ja kotitalouden tyypin mukaan eräissä 

maissa. Prosenttiosuus, jonka tulot ovat vähemmän kuin 50 prosenttia kotitalouksi-

en käytettävissä olevien tulojen mediaanista.

Vanhusväestö (yli 65-vuotiaat)

Kaikki  
65+

Iän mukaan
Sukupuolen 

mukaan
Kotitalouden 

tyypin mukaan Koko väestö 
(kaiken-
ikäiset)66–75 75+ Miehet Naiset

Yksin-
asuvat

Paris-
kunnat

Kanada 5,9 5,2 6,8 3,1 8,1 16,2 3,9 12,0

Suomi 12,7 8,2 19,5 6,5 16,9 28,0 3,9 7,3

Alankomaat 2,1 2,2 2,0 1,7 2,4 2,6 2,3 7,7

Uusi-Seelanti 1,5 1,6 1,4 2,1 0,9 3,2 1,1 10,8
OECD30 13,5 11,7 16,1 11,1 15,2 25,0 9,5 10,6

Lähde: OECD (2011, s. 149).

59. Ensi näkemältä nämä luvut antavat merkkejä siitä, että Suomessa
•	 eläkeläisten keskimääräinen toimeentulo on alle OECD:n keskiarvon ja al-

le Kanadan ja Alankomaiden keskiarvon, mutta yli Uuden-Seelannin kes-
kiarvon. 

•	 Vanhusköyhyyden esiintyminen (12,7 prosenttia) on hiukan alle OECD:n 
keskiarvon (13,5 prosenttia), mutta huomattavasti korkeampi kuin Alan-
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komaissa (2,1 prosenttia) ja Uudessa-Seelannissa (1,5 prosenttia). Näiden 
maiden eläkejärjestelmiin kuuluu myös asumisperusteinen eläke.

•	 Yksinasuvien eläkeläisten köyhyysriski on merkittävästi suurempi.
•	 Tuloköyhyyden riski suurenee iän myötä. Eläkeläisten köyhyysriski on suu-

rempi kuin nuorempien ihmisten, ja vanhempien eläkeläisten köyhyysriski 
suurempi kuin nuorempien eläkeläisten. Tähän voi olla monta syytä. Kyse 
voi olla kohorttivaikutuksesta, koska työeläkejärjestelmä ei vielä ole kypsä, 
tai syy voi olla se, että miehet yleensä kuolevat nuorempina, kun taas pie-
nempää eläkettä saavat naiset elävät kauemmin.

60. On kuitenkin joitakin tekijöitä, sekä tilastollisia että Suomen talouteen ja yh-
teiskuntaan liittyviä, jotka piirtävät jonkin verran valoisamman kuvan.12

61. Tulojen mittaus. Vertailevat tilastot, kuten OECD:n tiedot, perustuvat raha-
määräisiin tuloihin, eikä niissä oteta huomioon luontaisetuuksia eikä lasken-
nallista asuntotuloa. Suomessa eläkeläisten käytettävissä on laajat terveyden-
huolto- ja muut sosiaalipalvelut, ja 80 prosenttia eläkeläisistä asuu omistus-
asunnossa, joten ero eläkeläisten kulutuksessa ei todennäköisesti ole yhtä suu-
ri kuin eläkeläisten tuloissa. Suomalaisten lukujen mukaan 20 prosenttia eläke-
läisistä oli vuonna 2009 köyhiä rahamääräisen tulon mukaan, kun taas laajem-
man toimeentulomääritelmän mukaan (Kautto 2012b, taulukko 2) köyhiä oli 
14 prosenttia.

62. Tulosten herkkyys köyhyysrajan suhteen. Suomalaisten eläkeläisten tulojakau-
massa on huomattava keskittymä 50–60 prosentin osuuteen mediaanitulosta. 
Vuonna 2009 oli 14 prosenttia kotitalouksista köyhiä 60 prosentin köyhyys-
rajan mukaan, mutta vain 4,3 prosenttia 50 prosentin rajan mukaan (Kautto 
2012b, taulukko 1). Tällä tavoin mitattuna köyhyysriski on herkkä sille, mikä 
tulotaso valitaan rajaksi, ja voi keskittymän vuoksi muuttua talouden vaihtelu-
jen mukaan.

63. Kotitalouksien rakenteen eroja. Kansainvälisesti katsottuna yksinasuvien ih-
misten köyhyysriski on yleisesti suurempi. Suomessa on enemmän eläkeläi-
siä, jotka asuvat yksin eivätkä lastensa kanssa, kuin monissa muissa maissa, jo-
ten eläkeläistalouksien keskimääräinen koko on yksi EU15-maiden pienimpiä. 
Useimmat yksinasuvat eläkeläiset ovat naisia, koska heidän keskimääräinen 
eliniänodotteensa on korkeampi. Tämä vaikutus on erityisen voimakas Suo-

12 Ks. Kautto 2012b ja laajempaa keskustelua varten ks. Riihelä-Vaittinen-Vanne 2011 ja Vaittinen-Vanne 
teoksessa Lee-Mason (toim.) 2011.
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messa, jossa naisten ja miesten elinajanodotteen ero on yksi EU15:n suurim-
mista.

64. Nykyinen kuva. Kauton (2012b, taulukko 4, perustuu Kautto 2011:een) mukaan 
vuonna 2009 havaittiin seuraavaa: 
•	 Eläkeläistalouksien köyhyysriski oli 14 prosenttia, kun köyhyysrajana pidet-

tiin 60 prosenttia ekvivalenttitulon mediaanista. Käytettävissä olevassa tu-
lossa on otettu huomioon laskennallinen asuntotulo ja luontaisetuudet.

•	 Köyhyysriski suurenee iän myötä. Köyhyysaste oli 7,9 prosenttia 65–74-vuo-
tiaiden eläkeläisten ryhmässä ja 17,3 prosenttia yli 75-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien ryhmässä. 

•	 Yksinasuvien eläkeläisten köyhyysriski on suurempi: vuonna 2009 yksina-
suvista eläkeläisistä 30,5 prosenttia oli köyhiä, kun taas kahden tai useam-
man henkilön kotitalouksissa asuvista 4,3 oli köyhiä.

65. Kehityssuunnat. Näitä vuodelta 2009 olevia tietoja tulisi tarkastella pitkäaikai-
sempiin trendeihin verraten. Ensinnäkin on kohtuullista ennustaa, että takuu-
eläke, joka otettiin käyttöön vuonna 2011 eikä siksi ole mukana äsken käsitel-
lyissä luvuissa, vähentää köyhyyttä. 

66. Toinen trendi on eläkejärjestelmän kypsyminen, kun työeläkkeen merkitys 
edelleen kasvaa. Vuonna 2000 eläketulosta noin 20 prosenttia oli kansanelä-
kettä ja noin 80 prosenttia työeläkettä. Vuonna 2010 kansaneläkkeen osuus 
oli noin 10 prosenttia. Aikaisemmin monet eläkeläiset saivat sekä kansan- että 
työeläkettä. Ajan mittaan pelkkää kansaneläkettä saavien osuus on pienentynyt 
ja pelkkää työeläkettä saavien osuus kasvanut.

67. Kolmas trendi on muiden kuin eläketulojen lisääntyminen ajan mittaan. Vuon-
na 1990 eläkkeet muodostivat 74 prosenttia eläkeläisten tuloista, mutta vuon-
na 2009 vastaava luku oli vain 70 prosenttia. Kuviossa 2 esitetään kaksi viimek-
si mainittua trendiä.
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Kuvio 2. Kansaneläkkeen ja työeläkkeen osuus bruttotuloista.
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Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus.

68. Esille nousee useita kysymyksiä.

69. ovatko asumisaikavaatimukset oikeanlaiset? Maksuun perustumatto-
mia eläkkeitä koskevat asumisaikavaatimukset vaihtelevat huomattavasti eri 
maiden välillä. Ankarin vaatimus on Alankomaissa, jossa täysi maksuihin pe-
rustuva eläke edellyttää 50 vuoden asumisaikaa. Sitä vastoin Uuden-Seelan-
nin Super annuation-eläke edellyttää kymmenen vuoden asumisaikaa 20 vuo-
den iän jälkeen ja vähintään viiden vuoden asumisaikaa 50 vuoden iän jälkeen. 
Kanadassa OAS-vanhuuseläkkeen edellytyksenä on 10 vuoden asumisaika 18 
vuoden iän jälkeen Kanadassa asuville ja 20 vuoden asumisaika hakijoille, jot-
ka asuvat Kanadan ulkopuolella. Suomi otti käyttöön 40 vuoden asumisaika-
vaatimuksen liittyessään EU:iin vuonna 1995. Vaatimus on aikaisemmin saat-
tanut vaikuttaa köyhyyden esiintyvyyteen, mutta se on menettänyt merkitys-
tään takuueläkkeen vuonna 2011 tapahtuneen voimaantulon myötä.

70. kohdellaanko pariskuntia oikein? Yksinasuvat eläkeläiset tulevat paljon 
huonommin toimeen kuin eläkeläispariskunnat. Kuten sanottu, yli 30 prosent-
tia yksinasuvista eläkeläisistä oli köyhiä vuonna 2009, kun vastaava luku pa-
riskunnilla oli 4,3 prosenttia. Sekä absoluuttinen että suhteellinen ero oli pal-
jon suurempi kuin Alankomaissa ja Uudessa-Seelannissa. Monet yksinasuvista 
eläkeläisistä ovat leskeksi jääneitä naisia; naiset elävät keskimäärin kauemmin 
kuin miehensä ja naisilla on keskimäärin pienemmät omat eläkkeet.
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71. Taulukossa 6 kuvataan ongelman eri ulottuvuuksia vuonna 2008.
•	 Nuorempien vanhuuseläkeläisten köyhyysriski on pienempi, mikä kuvaa 

järjestelmän kypsymistä. Vuonna 2011 käyttöön otettu takuueläke paran-
taa tilannetta.

•	 Naisleskien köyhyysriski on ainakin kaksinkertainen miesleskien riskiin 
verrattuna, jos köyhyysrajana on 50 prosenttia mediaanitulosta, ja ainakin 
50 prosenttia suurempi, jos köyhyysrajana pidetään 60 prosenttia mediaa-
nitulosta.

•	 Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yksinasuvilla eläkeläisillä, jotka eivät ole 
leskiä, on suurempi köyhyysriski kuin kaikenikäisillä leskillä, riippumatta 
siitä, mitä köyhyysrajaa sovelletaan.

•	 Vahvasti piirtyvä tulos on, että yksinasuvien eläkeläisten köyhyysriski on 
huomattavasti suurempi kuin eläkeläispariskuntien, ja naisten köyhyysriski 
suurempi kuin miesten. Tämä pitää paikkansa iästä ja köyhyysrajasta riip-
pumatta.

72. Nämä tulokset osoittavat, että köyhyyden vähentäminen ei yksinasuvien 
kohdalla toimi niin kuin pitäisi ja herättävät joukon kysymyksiä.  
•	 Köyhyyden vähentämisestä:

•	 Onko kansaneläkkeen määrä yksinasuville (608,63 euroa kuukaudes-
sa vuonna 2012) ja pariskunnille (538,85 euroa henkeä kohti) oikeas-
sa suhteessa?

•	 Onko takuueläkkeen suhde yksinasuville ja pariskunnille oikea?
•	 Kulutuksen tasaamisesta elinvaiheiden välillä ja vakuutusturvasta:

•	 Onko työeläkeoikeuksien jakaminen puolisoiden välillä järjestetty oi-
kein?

•	 Ovatko puolisoiden yhteisten annuiteettien järjestelyt oikeita?

Kahta viimeksi mainittua kysymystä käsitellään luvussa 5.3.
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Taulukko 6. Köyhyysriski sukupuolen, iän ja kotitalouden mukaan vuonna 2008.

Köyhyysraja
50 % mediaanitulosta

Köyhyysraja
60 % mediaanitulosta

Naiset
%

Miehet
%

Naiset
%

Miehet
%

Yksinasuva leski, 65–74 vuotta 10 4 29 17

Yksinasuva, ei leski, 65–74 vuotta 13 16 42 40

Pariskunta, 65–74 vuotta 1 1 6 5

Yksinasuva leski, 75–84 vuotta 19 10 48 34

Yksinasuva, ei leski, 75–84 vuotta 23 19 57 51

Pariskunta, 75–84 vuotta 2 3 13 13

Yksinasuva leski, 85+ vuotta 23 3 54 26

Yksinasuva, ei leski, 85+ vuotta 23 10 52 44

Pariskunta, 85+ vuotta 1 1 13 13

Lähde: Rantala ja Kautto (2012).

5.2 Kulutuksen tasaaminen elinvaiheiden välillä

73. indeksointi. Indeksointi on määritelty hyvin sekä työuran aikana karttuneen 
eläkkeen että maksussa olevien etuuksien osalta. Niitä käsitellään luvuissa 8.3.1 
ja 8.4.

74. eläkejärjestelmä on kattava. Kansaneläke perustuu Suomessa tai toises-
sa EU:n jäsenvaltiossa asumiseen. Kuten todettu, eläkejärjestelmän laaja kat-
tavuus ei välttämättä johda alhaiseen köyhyysasteeseen. Maksuihin perustu-
vaa elementtiä koskien luvussa 4 esitetyt argumentit saattavat olla relevantte-
ja, varsinkin erilaisten työelämään kiinnittymisen tapojen yleistyminen. Vuo-
den 2005 eläkeuudistuksessa otettiin käyttöön samat eläkkeen karttumispro-
sentit kaikenlaisesta työstä, niin kokopäivätyöstä, osapäivätyöstä, palkkatyöstä 
kuin yrittäjätoiminnastakin. Järjestelmä kattaa myös opiskelu-, työttömyys- ja 
lastenhoitokaudet. Siten työntekijöiden työhistoria ja ansiot otetaan kattavas-
ti huomioon. Saattaa olla, että yrittäjien maksujen tulopohja on pienempi, kos-
ka heillä on paremmat mahdollisuudet säädellä yrityksestä ottamaansa tuloa, ja 
on viitteitä siitä, että jotkin työnantajat ulkoistavat töitä yrittäjille. Vaikka elä-
kejärjestelmän kattavuudesta ei tällä hetkellä olekaan suurempaa huolta, on 
tärkeää edelleen seurata asiaa sen varmistamiseksi, että entistä vaihtelevam-
mat työmarkkinoille kiinnittymisen muodot eivät vaaranna kulutuksen ta-
saamista eri elämänvaiheiden välillä.
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75. lakisääteisyyden määrä: ovatko hyvätuloisten lakisääteiset eläk-
keet liian suuria? Kuten useimmissa EU-maissa ja muuallakin, verotus toi-
mii EET-mallin mukaisesti, jossa vakuutusmaksut ja niiden tuotto ovat vähen-
nyskelpoisia, ja eläke on veronalaista. Suomi on poikkeustapaus siinä suhtees-
sa, että lakisääteiseen järjestelmään peritään maksut kaikkien ansiotulojen pe-
rusteella ilman kattoa ja etuudet maksetaan ilman kattoa. Seuraava pohdiskelu 
on aluksi yleisellä tasolla ja käsittelee sitten Suomen erityispiirteitä.

76. Vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä saadut tunnetut huonot kokemukset puhu-
vat vahvasti sen puolesta, että maksujen tulee olla pakollisia (Barr, 2012, luku 
6.2.1). Yhdenmukaiset säännöt eivät kuitenkaan ota huomioon yksilöiden eri-
laisia preferenssejä ja erilaisia rajoitteita, kuten
•	 erilaiset preferenssit eläkesäästämisen ajan tai vanhuusiän ja työiän elinta-

son suhteen
•	 tärkeiden elämäntapahtumien ajoituksen erot, esimerkiksi lasten saaminen 

nuorempana tai vanhempana
•	 erilaiset tarpeet karttaa riskejä
•	 työolojen erot, siten että eläkkeelle voisi päästä aikaisemmin aloilta, joilla 

on rasittavat työolot tai joilla työura muuten jää lyhyeksi.

Näillä eroilla on merkitystä. Koska vapaaehtoisuuteen perustuvissa järjestel-
missä tunnetusti on ongelmia, liian suppea pakollisuus ei ole optimaalista. Lii-
an laaja pakottaminen ei kuitenkaan myöskään ole optimaalista. Henkilö voi 
haluta tai hänellä voi olla tarve kuluttaa enemmän työuransa aikana, jolloin lii-
an suuri säästämispakko ei ole optimaalinen. Hän voi myös haluta pitää osan 
eläkevarallisuudestaan pääoman muodossa esimerkiksi varautuakseen rahoit-
tamaan pitkäaikaishoitoa, ja siinä tapauksessa liian laaja pakollisuus eläkesääs-
tämisessä ei ole optimaalista.13

77. Siksi lakisääteisten ja vapaaehtoisten eläkkeiden yhdistelmän pitäisi löytää ta-
sapaino seuraavien tekijöiden välillä: (a) tehottomuus, joka aiheutuu siitä, et-
tä yhdenmukaiset säännöt eivät ota huomioon erilaisia preferenssejä ja rajoit-
teita, (b) riittämättömät etuudet ja/tai kattavuuden puutteet, jotka aiheutuvat 
siitä, että lakisääteinen järjestelmä on suppea. Tehottomuus on sitä suurempaa
•	 mitä enemmän yksilöiden preferenssit ja olosuhteet eroavat toisistaan ja
•	 mitä laajempi lakisääteinen eläkejärjestelmä on (a) korkean katon tai sen 

13 Pitkäaikaishoidon rahoittamisen ongelmista, ks. Barr (2010).
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puuttumisen takia ja/tai (b) maksuprosentit ovat korkeita ja niillä rahoite-
taan korkea korvausaste.

Päinvastainenkin pitää paikkansa: Hyvän yhdenmukaisen lakisääteisen järjes-
telmän tehottomuus on pienempi, jos preferenssit ovat yhtenäisiä ja lakisäätei-
nen järjestelmä on (a) suppeampi maksu- ja eläkekaton ja/tai (b) korvausas-
teen kautta.

78. Suomessa perustelut nykyjärjestelmän puolesta ovat seuraavanlaisia: 
•	 Järjestelmä on yksinkertainen, edullinen toimeenpanna ja läpinäkyvä. Se ei 

ole poliittisesti kiistanalainen.
•	 Katoton järjestelmä tekee vapaaehtoiset kolmannen pilarin eläkkeet tar-

peettomiksi (tästä enemmän luvussa 11). Sitä pidetään etuna.
•	 Kattoon saattaisi kohdistua julkiseen talouteen liittyvä alentamispaine. Jos 

tässä mentäisiin liian pitkälle, järjestelmä voisi pirstaloitua siten, että myös 
keskituloiset tarvitsisivat vapaaehtoisia kolmannen pilarin eläkkeitä.

•	 Katon käyttöönotosta aiheutuisi siirtymäkustannuksia, koska suurempien 
tulojen perusteella perittäviä eläkemaksuja ei enää voitaisi käyttää nykyis-
ten eläkkeiden rahoittamiseen jakojärjestelmässä.

•	 Lakisääteisen järjestelmän laajuudessa tulee ottaa huomioon sekä katto et-
tä järjestelmän antama korvausaste. Viimeksi mainittu ei ole liian korkea.

Katottomuutta vastaan voidaan esittää seuraavia perusteluja:
•	 Järjestelmä pohjautuu 1960- ja 1970-lukujen melko pieniin tuloeroihin.
•	 Katottomuus on saattanut olla hyvä asia, kun järjestelmä ei ollut kypsä, 

mutta sopii huonommin kypsään järjestelmään.
•	 Katon puuttumisen vuoksi erilaisille preferensseille ja olosuhteille on vä-

hemmän liikkumavaraa.
•	 Järjestelmä ei ota huomioon näkökantaa, jonka mukaan eläkkeiden sosi-

aalinen tarkoitus on tasata kulutusta elinvaiheiden välillä vain x euroon as-
ti kuukaudessa.

79. Mikä kussakin maassa on paras ratkaisu riippuu preferensseistä. Siihen voi liit-
tyä polkuriippuvuuksia. Maksujen ja etuuksien ylärajan puuttuminen ei aiheu-
ta merkittäviä ongelmia työvoiman liikkuvuuden tai järjestelmän kestävyyden 
kannalta (huomatkaa kuitenkin kohta siirtymäkustannuksista). Se, että järjes-
tely kansainvälisesti katsoen on poikkeuksellinen, ei sinänsä puhu sitä vastaan. 
Tärkein peruste sille, ettei muutosta tehtäisi, on, että nykyisellä järjestelmällä 
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on poliittinen tuki, mikä viittaa siihen, että preferenssit ovat melko samanlai-
set, sekä korvausasteen kohtuullisuus.

80. Teoriasta huolimatta vankka konsensus yhtenäisen katottoman järjestelmän 
puolesta viittaa siihen, ettei muutoksen tarvetta ole. Joskus tulevaisuudessa 
saattaisi olla paikallaan keskustella eläkejärjestelmän tehtävän laajuudesta ja 
ottaa huomioon sekä (a) ylärajan puolesta ja sitä vastaan puhuvat seikat et-
tä (b) järjestelmän antama korvausaste. Kuten luvussa 11 todetaan, olisi joka 
tapauksessa hyödyllistä käydä erillinen keskustelu vapaaehtoisista eläkkeistä.

81. kulutuksen tasaaminen elinvaiheiden välillä. jakojärjestelmä vai 
rahastoidut eläkkeet? Joskus sekä Suomessa että muualla väitetään, että 
(a) varallisuuden tuotto (tärkeä rahastoitujen eläkkeiden kannalta) ylittää palk-
kojen kasvun (tärkeä jakojärjestelmäeläkkeiden kannalta), ja siksi (b) rahas-
toidut eläkkeet ovat parempia. Tässä väitteessä on kolme analyyttistä puutetta 
(ks. tarkemmin Barr ja Diamond, 2008, luku 6.2 ja ruutu 6.4):
•	 Se käyttää väärin tasapainotilan tilan analyysiä. Voidaan osoittaa, että kit-

kattomassa maailmassa jakojärjestelmällä rahoitettujen eläkkeiden alempi 
tuotto on pelkästään seurausta ensimmäiselle sukupolvelle annetusta lah-
jasta. Ensimmäinen sukupolvi saa eläkkeen, vaikka on maksanut vain vä-
hän tai ei lainkaan eläkemaksuja. Perustavaa laatua oleva seikka on, että en-
simmäinen eläkeläissukupolvi ja seuraavat sukupolvet pelaavat nollasum-
mapeliä. Jos jakojärjestelmästä siirrytään kohti rahastointia, ensimmäisel-
le A-sukupolvelle annetun lahjan kustannus on maksettava. Se voi jäädä ko-
konaan siirtymäsukupolven (B-sukupolvi) maksettavaksi, ellei B-sukupolvi 
saa eläkettä, tai kokonaan siirtymä-ajan työntekijöiden (C-sukupolvi) mak-
settavaksi siten, että se rahoittaa B-sukupolven eläkkeet korkeampien vero-
jen kautta, tai maksu voidaan jakaa tulevien sukupolvien kesken siten, että 
siirto rahoitetaan lainalla. Kustannus voidaan ajoittaa eri tavalla, mutta sitä 
ei voi välttää. Ruudussa 3 selitetään, miksi analyysivirhe on vakava.

•	 Se ei ota huomioon riskien eroja.
•	 Se ei ota huomioon hallintokustannusten eroja.
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Ruutu 3. Miksi tasapainotilan analyysin väärinkäyttö 
on suuri virhe

Väärin käytetystä tasapainotilan analyysistä seuraavat virheet ovat vakavampia 
kuin ensi näkemältä näyttää. Väite, että rahastointiin siirtyminen ehdottomasti on 
hyväksi eli Pareto-parannus, ei ole tosi.

Tämä on ilmeisintä, jos ollaan luomassa eläkejärjestelmää aivan uuteen maahan. 
Jos siellä otetaan käyttöön jakojärjestelmä, ensimmäinen eläkeläissukupolvi saa 
eläkkeen, mutta seuraavien sukupolvien saamat tuotot ovat alhaisempia. Jos siel-
lä otetaan käyttöön rahastoiva järjestelmä, myöhemmät sukupolvet hyötyvät suu-
remmista tuotoista, mutta ensimmäinen sukupolvi jää ilman eläkettä. Siksi on vir-
he esittää myöhempien eläkeläissukupolvien saama hyöty Pareto-parannuksena, 
koska se saadaan ensimmäisen sukupolven kustannuksella. Sama pätee maa-
han, jossa jo on käytössä jakojärjestelmä: päätös siirtyä rahastointiin siirtää varo-
ja nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Väite, että rahastointiin siirtyminen on Pareto-
parannus, ei pidä paikkaansa.

5.3 Vakuutusturva

82. Kuten luvussa 1.2 todettiin, työeläke-etuudet rakentuvat yksilöllisesti. Kum-
pikin puoliso saa sen eläkkeen, johon hänellä on oikeus oman työuransa ja 
työansioidensa perusteella ja eläke maksetaan pelkästään kuukausieläkkeenä 
(pakollinen täysi annuiteetti). Nämä piirteet eivät ota riittävässä määrin huo-
mioon perheen sisäisiä järjestelyjä eivätkä avioeroja. Erillinen kysymys on, pi-
täisikö eläkejärjestelmän tarjota parempaa turvaa työmarkkinoilla syntyneiden 
epäsuotuisten tilanteiden varalta.

83. pakollinen täysi annuiteetti. Annuiteetti on yksilön vakuutusturva elin-
ajanodoteriskin varalta. On monta perustetta sitä vastaan, että päätös annui-
teetista jätettäisiin yksilön vapaaehtoisen valinnan varaan. Vaikka vakuutustur-
va yleensä parantaa hyvinvointia, behavioraalinen taloustiede valaisee, miksi 
vapaaehtoinen järjestelmä johtaa siihen, että ihmiset eivät valitse annuiteettia, 
kuluttavat liian paljon liian pian ja katuvat sitä jälkeenpäin (tästä käytetään jos-
kus nimitystä "punaisen auton syndrooma”, jolla tarkoitetaan sitä, että eläkkeel-
le jäävä henkilö nostaa kertyneen pääoman ja ostaa punaisen auton, purjeve-
neen tai vastaavan ja katuu sitä jälkeenpäin). Nämä taipumukset eivät silti osoi-
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ta, että pakollinen täysi annuiteetti on paras ratkaisu. Kuten edellisessä luvussa 
todettiin, ihmisillä on erilaisia preferenssejä, rajoitteita ja elämänkulkuja, joten 
täysi annuiteetti ei kaikille ole paras vaihtoehto. Monissa maissa (muun muassa 
Iso-Britanniassa) on annuiteettivaatimus, mutta työntekijöillä on myös mah-
dollisuus nostaa osa kertyneestä pääomasta kertamaksuna, kun eläke alkaa.14 

84. Yksi syy antaa mahdollisuus ottaa osa eläkepääomasta kertasummana on esi-
merkiksi korkeisiin terveydenhuoltomenoihin tai hoivakustannuksiin varau-
tuminen. Jos nämä on Suomessa hyvin turvattu, ei annuiteettivaatimuksen lie-
ventämiselle ole yhtä vahvoja perusteluita.

85. avioero: eläkepääoman siirto puolisoiden kesksen. Ajatellaan pariskun-
taa, jossa mies on pitkään ollut hyvin palkatussa työssä ja vaimo työskennel-
lyt vain lyhyen aikaa pienellä palkalla. Miehellä on tällöin suuri työeläke ja vai-
molla pieni. Jos avioliitto kestää työiän ja eläkkeelläoloajan, puolisot ovat mel-
ko samanikäisiä ja jakavat tulonsa sopuisasti, järjestely voi olla toimiva. Monis-
sa maissa, esimerkiksi Kanadassa, puolisoilla on kuitenkin jonkin verran liik-
kumavaraa eläkepääoman jakamisen suhteen. Asia on tärkeä varsinkin silloin, 
kun pari eroaa työikäisenä, ja nykyään siten keskeisempi kuin ennen.

86. Työmarkkinajärjestöt ja laajempien sosiaalipoliittisten kysymysten esiin 
noustessa myös hallitus haluavat ehkä harkita, olisiko toivottavaa ottaa käyt-
töön mahdollisuus siirtää eläkepääomaa puolisoiden välillä avioeron tai 
eläkkeelle jäännin yhteydessä. Siinä tapauksessa tarvitaan yksityiskohtainen 
selvitys siitä, mikä siirtojen malli olisi.

87. leskenetuudet: yhteisannuiteetti. Lapseton leski tarvitsee tyypillisesti 
60–70 prosenttia pariskunnan tuloista voidakseen ylläpitää suunnilleen saman 
elintason kuin aikaisemmin. Ellei muita varoja ole ja puolisot ovat samanikäi-
set, heillä on samanlaiset ansaintahistoriat ja samanlaiset eläke-etuudet, toi-
sen kuolema voi alentaa toisen elintasoa. Tämä on osasyy siihen, että naisles-
killä köyhyysriski usein (sekä Suomessa että muualla) on suurempi kuin ikään-
tyneillä naimisissa olevilla naisilla. Leskeneläkkeet ovat siksi tärkeä tekijä van-
husten elintason säilyttämisen kannalta.15

14 Aikaisemmin Iso-Britanniassa vaadittiin, että työntekijät muuttivat ainakin 75 prosenttia kertyneestä 
eläkevarallisuudestaan annuiteetiksi, jolloin heillä oli mahdollisuus saada 25 prosenttia verottomana kerta-
suorituksena. Sääntöjä on äskettäin lievennetty.

15 Yleisemmin, hyvin suunnitellussa järjestelmässä eloonjääneiden etuuksien pitäisi kattaa myös nuoret 
eloonjääneet, varsinkin lapset.
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88. Leskeneläkkeet voidaan järjestää monella tavalla. Etuusperusteisissa järjestel-
missä työntekijän eläkekertymää voidaan käyttää yhteiseen elinikäiseen annui-
teettiin, josta leskelle varataan sopiva osa (50 prosenttia on tavanomainen) si-
ten, että yhden henkilön annuiteettijärjestely aktuaarisesti muunnetaan yhtei-
seksi. Jos molemmat puolisot ovat ansiotyössä, molemmat voivat tehdä näin. 

89. Järjestely voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen. Jos se on pakollinen, saattaa 
löytyä sekä voittajia että häviäjiä. Monissa maissa pienituloisten elinajanodote 
on alempi kuin parempituloisten. Ellei annuiteetteja onnistuta sovittamaan tu-
loerojen mukaan, seurauksena voi olla tulonsiirto köyhemmiltä rikkaammil-
le. Joissain järjestelmissä leskeneläke-etuuksissa ei oteta huomioon puolisoi-
den välistä ikäeroa (esimerkiksi Iso-Britannian yliopistonopettajien eläkkeis-
sä), mikä johtaa tulonsiirtoon niiltä pareilta, joiden ikäero on pieni, niille, joi-
den ikäero on suurempi. Jos yhteisannuiteetti on vapaaehtoinen, mahdolli-
nen esiin nouseva ongelma on epäsuotuisa valikoituminen, eli että annuiteetin 
hankkivat pariskunnat, jotka olettavat, että toinen puolisoista elää toista huo-
mattavasti kauemmin, vaikka ikäerokin otettaisiin huomioon.

90. Eri mallit antavat eriasteisia ”sysäyksiä”. Yhteisannuiteetti voisi olla vapaaehtoi-
nen (mikä ei kokonaisuuden kannalta ole toivottavaa) tai suositusvaihtoehto. 
Se voisi olla vahvempikin siten, että suosituksesta poikkeaminen vaatisi mo-
lempien puolisoiden kirjallisen suostumuksen siihen, että työntekijä saa koko-
naan oman eläkkeensä. Yhteinen elinikäinen annuiteetti voisi myös olla pakol-
linen. Suomessa, jossa maksuille tai etuuksille ei ole kattoa, voisi yksi vaihtoeh-
to olla tehdä yhteisannuiteetista pakollinen tietylle tulotasolle asti ja vapaaeh-
toinen sen ylittävältä osalta.

91. Nykyisten sääntöjen mukaan, jos molemmat puolisot olivat eläkkeellä eikä 
heillä ole lapsia elätettävänä, leski saa 50 prosenttia edunjättäjän työeläkkeestä, 
mutta leskeneläkkeestä vähennetään puolet siitä määrästä, jolla lesken oma elä-
ke ylittää 645,50 euroa (vuonna 2012).

92. Ottaen huomioon köyhyyden laaja esiintyvyys yksinasuvien eläkeläisten kes-
kuudessa, on hyviä syitä lieventää työeläkkeen vähentämistä tai muuten var-
mistaa, että lesken saama eläke on riittävä. 

93. epäsuotuisien työmarkkinatilanteiden varalta vakuuttaminen. Ny-
kyisten sääntöjen mukaan 53–62-vuotiailla työntekijöillä on korotettu eläke-
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karttuma, 1,9 prosenttia. Sen tuloksena myöhempinä työvuosina saadut an-
siot painottuvat, mikä suosii työntekijöitä, joiden ansiot nousevat nopeammin 
myöhemmin työuralla. He ovat usein paremmin palkattuja. 

94. Siirtymisessä nuorempien työntekijöiden karttumisprosentin korottamiseen 
on kaksi näkökulmaa:
•	 Sellainen järjestelmä painottaisi (ansioiden indeksoinnin kautta) aikaisem-

pien työvuosien ansioita ja voisi suosia matalapalkkaisia (joiden työvoi-
maan osallistuminen on korkea nuorella iällä) suhteessa parempipalkkai-
siin (jotka todennäköisesti opiskelevat nuorena) ja siten vahvistaa järjestel-
män antamaa turvaa epäsuotuisten työmarkkinaseurausten varalta. Muutos 
olisi siten progressiivinen.

•	 Alhaisiin tuloihin liittyy usein lyhyempi elinajanodote. Tällainen muutos 
saattaisi olla hyvä poliittinen vastapaino eläkkeen alaikärajan nostamiselle. 

95. Olisi hyvä keskustella siitä, pitäisikö korkeampaa karttumisprosenttia, jos 
sellainen on, soveltaa työuran aikaisempien vuosien ansioihin.  
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6 Valinnanvapaus ja kilpailu

Luvussa 6.1 pohditaan sitä, kuinka paljon valinnanvapautta työntekijöillä ja 
työnantajilla tulisi olla. Luvussa 6.2 pohditaan näiden vaikutusta eläkejärjestel-
mään. Pohdinta on suurelta osin yleisellä tasolla ja luo taustaa johtopäätökselle, 
että Suomen järjestelmällä, jossa yksittäisellä työntekijällä on hyvin vähän va-
linnanvapautta, on merkittäviä etuja.

6.1 Miten suuri valinnanvapaus?

96. Työntekijöiden on kuuluttava työnantajan eläkevakuutukseen. Maksut ovat sa-
mat ja etuudet lasketaan samoin perustein kaikissa vakuutuksissa eli etuusra-
kenne on kaikille sama. Työntekijöillä ei siis ole valinnanvapautta eikä juuri tai 
ollenkaan riskiä. 

97. Yksityisen sektorin työnantajat valitsevat eläkevakuuttajansa 29 toimiluvan 
haltijan joukosta. Vuoden 2009 lopussa 91 prosenttia yksityisen sektorin elä-
kevarojen sijoitussalkusta oli seitsemän eläkevakuutusyhtiön hallussa. Julki-
sen sektorin työntekijöiden (sekä maatalousyrittäjien ja merimiesten) eläkkeet 
hoidetaan monopolityyppisissä eläkelaitoksissa. Yrittäjät voivat valita samoista 
eläkevakuutusyhtiöistä kuin työnantajat, mutta he eivät voi valita eläkesäätiötä. 

98. Suomen järjestelmän kaltaisen työntekijöiden valinnanvapautta rajoittavan jär-
jestelmän puolesta puhuu monta asiaa, muun muassa valinnanvapauden kus-
tannukset, tiedon puutteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. Seuraa-
vassa on yhteenveto perusteluista, jotka on esitetty laajemmin toisaalla (Barr 
2012, luku 7.3.1).

99. valinnanvapauden kustannukset. Valinnanvapaus on hyväksi ainoastaan 
silloin, jos sen tuottama hyvinvointi ylittää kustannukset. Kun kyse on yksi-
löllisistä eläketileistä, kustannukset voivat olla huomattavat. Jos hoitokulu ko-
ko työuran aikana on vuosittain yksi prosentti henkilön eläkekertymästä, elä-
kekertymä (ja eläke) vähenee noin 20 prosenttia (Barr ja Diamond, 2008, ruu-
tu 9.4). Sen lisäksi yksilöllisten tilien hallinnointikustannukset ovat jokseen-
kin kiinteät ja siten suurempi rasite pienille tileille ja pienille maille, jotka eivät 
hyödy mittakaavaeduista. Onko valinnanvapaudesta hyötyä työntekijöille, jos 
kustannukset otetaan huomioon?
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100. tiedon puutteisiin liittyvät ongelmat. Monet ihmiset eivät ole juurikaan 
tietoisia riskeistä, monet eivät ymmärrä todennäköisyyttä kovin hyvin eivätkä 
monet ymmärrä rahoitusalan perusasioita. Orszag ja Stiglitz (2001, sivu 37) si-
teeraavat Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan elimen U.S. Securi-Securi-
ties and Exchange Commissionin puheenjohtajan toteamusta, että puolet ame- and Exchange Commissionin puheenjohtajan toteamusta, että puolet ame-
rikkalaisista ei tiedä, mikä ero on osakkeella ja obligaatiolla. Ongelmalla on 
vaikutuksia tulonjakoon, koska tiedon puute ja vähävaraisuus korreloivat voi-
makkaasti. 

101. Vaikka henkilö tietäisikin tarpeeksi tehdäkseen hyviä valintoja, minä tahansa 
kuukautena tehdyn tehokkaamman valinnan hyöty on pieni, kun ajalliset tran-
saktiokustannukset ovat korkeat. Työntekijöillä, varsinkin matalapalkkaisilla, 
joille hyöty minä tahansa kuukautena on pienin, on vähän kannusteita pysy-
tellä ajan tasalla eri sijoitusten ja maksujen vaihtuvien yksityiskohtien suhteen.

102. Ongelmaa pahentaa se, että tieto usein on epäsymmetristä, mistä saattaa seu-
rata vastuutonta myyntiä. Yksi finanssikriisin syistä oli, että rahoitustuotteiden 
myyjillä usein oli parempi kuva riskeistä kuin niiden ostajilla.

103. käyttäytymiseen liittyvät ongelmat syntyvät kahdella tavalla: ihmiset ei-
vät ehkä onnistu suunnittelemaan itselleen parasta eläkestrategiaa (rajallinen 
rationaalisuus) tai he saattavat tietää, miten heidän tulisi toimia, mutta epäon-
nistuvat siinä (rajallinen itsekontrolli).

104. Rajoitetusta rationaalisuudesta on kyse, kun ongelma on liian monimutkainen, 
jotta henkilö voisi tehdä hyviä päätöksiä, vaikka hänellä olisikin tarvittava tie-
to käytettävissään. Sellaisia ongelmia esiintyy luultavammin silloin kun on kyse 
pitkistä ajanjaksoista, tulos on riippuvainen monimutkaisista todennäköisyyk-
sistä tai jos yksityiskohdat ovat monimutkaisia. Nämä kaikki pätevät useimpiin 
eläketuotteisiin. Rajoitettu rationaalisuus johtaa huonoihin valintoihin monella 
eri tavalla. Eräs erityisesti eläkkeisiin liittyvä ongelma on lamaantuminen: asi-
oiden monimutkaisuus ja ristiriitainen tieto voivat johtaa passiiviseen käyttäy-
tymiseen, eli ihmiset toimivat kuin kanit auton valokeilassa. Vaihtoehtojen li-
sääntyminen voi vähentää aktiivisuutta. Ruotsissa työntekijät voivat valita yli 
700 eläkerahaston välillä ja suurin osa heistä ei tee valintaa lainkaan.

105. Itsekontrollin puute: vaikka monet tietävät, että heidän pitäisi säästää enem-
män, he eivät onnistu siinä. On kokeellista näyttöä siitä, että joissakin olosuh-
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teissa ihmisillä on taipumus valita korkeampi diskonttokorko lyhyellä aikavä-
lillä (taipumus valita välitön tyydytys) ja alempi diskonttokorko keskipitkällä 
aikavälillä. Se merkitsee, että ihmiset ovat rationaalisempia tulevaisuutta kuin 
nykyisyyttä ajatellen. Ongelma on, että tulevaisuuden muuttuessa nykyhetkek-
si lyhytaikainen tarpeiden tyydytys jatkuu, mikä johtaa aikaepäjohdonmukai-
suuteen. 

6.2 Vaikutukset eläkejärjestelmän suunnitteluun

106. Nämä tietoon ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat selventävät, miksi ero par-
haaseen tilanteeseen perustuvan, ns. first-best -talousteorian (optimaaliset va-
paaehtoiset säästöt ja optimaalinen vakuutusten osto) ja käytännön (asioiden 
lykkääminen, toimettomaksi jääminen ja lamaantuminen) välillä on niin suuri. 

107. Tästä on paljon opittavaa:
•	 Vapaaehtoisuus ja valistus eivät riitä. Automaattinen järjestelmään liittämi-

nen tai pakolliset maksut ovat yleensä hyväksi.
•	 Päinvastoin kuin yksinkertainen parhaan mahdollisen teoria väittää, valinta 

kannattaa pitää helppona. Rajoitettu valinnanvapaus on tietoinen ja hyvin-
vointia lisäävä piirre eläkejärjestelmässä.

•	 Järjestelmissä, joihin kuuluminen on automaattista, tulee olla hyvä oletus-
arvoinen vaihtoehto niille, jotka eivät tee valintaa. Tähän mahdollisuuteen 
tulisi sisältyä elinkaariprofilointi, jonka mukaan nuorempien säästöt sijoite-
taan pääasiassa osakemarkkinoille ja varoja siirretään valtionobligaatioihin 
sitä mukaa kun ihminen lähestyy eläkeikää.16

•	 Kustannussäästöjä syntyy, jos tilien hoito, jonka tulisi olla keskitettyä, irro-
tetaan sijoituspäätöksistä. 

•	 Sama pätee eläkkeen maksun vaiheeseen: hyvä, että työntekijän eläkekerty-
mästä ainakin osa maksetaan annuiteettina.

108. On eri tapoja soveltaa näitä periaatteita siten, että työntekijöiden valintaa hel-
potetaan ja hallintokustannukset pysyvät alhaisina. Suomen järjestelmä on yk-
si tapa, muita tapoja käsitellään tässä luomaan taustaa.

16 Se, että tämä periaate ei ole toiminut hyvin eurokriisin aikana, ei kiistä koko periaatetta. Talouskriisin ai-
kana kaikki eläkejärjestelmät ovat haavoittuvia rakenteestaan riippumatta.
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109. yksinkertaiset, kustannuksiltaan edulliset yksilölliset säästöohjel-
mat. Yhdysvaltojen hallitus ylläpitää liittovaltion virkamiesten Thrift Savings 
Plan (TSP)-eläkejärjestelmää. www.tsp.gov. Se on seuraavanlainen:
•	 Työntekijät kuuluvat siihen automaattisesti ja valitsevat kuuden rahaston vä-

lillä, esimerkiksi osakerahaston, valtionobligaatiorahaston jne. Elinkaarimah-
dollisuus on myös olemassa. 

•	 Valtion virasto ylläpitää keskusrekisteriä, jotta kustannukset pysyvät alhaisina. 
Rahastojen hoito tapahtuu tukkukauppaperiaatteella. Yksityiset finanssiyhti-
öt hoitavat yksityiselle sektorille tehtävät sijoitukset. Yhtiöt valitaan tarjous-
ten perusteella ja niillä tulee olla samanlainen yksityisasiakkaiden salkku, mi-
kä jossain määrin suojaa poliittiselta vaikuttamiselta.

•	 Tämä on johtanut hämmästyttävän alhaisiin hallintokustannuksiin: vain 6 pe-
ruspistettä vuosittain eli 60 senttiä 1 000 dollarin varallisuutta kohden. 

110. Vuonna 2012 Iso-Britanniassa otettiin käyttöön samanlainen järjestelmä, Na-Na-
tional Employment Savings Trust (NEST). Se perustettiin Iso-Britannian vuo- Employment Savings Trust (NEST). Se perustettiin Iso-Britannian vuo-
den 2008 eläkelain perusteella tarkoituksena luoda kustannuksiltaan edullinen 
säästöjärjestelmä varsinkin pieni- ja keskituloisille (http://www.nestpensions.
org.uk/).

111. Uuden-Seelannin yksilölliset Kiwisaver-tilit, jotka otettiin käyttöön vuonna 
2007, ovat eräs muunnelma samasta ajatuksesta. Se on ensimmäinen esimerkki 
järjestelmästä, johon kaikki kansalaiset automaattisesti kuuluvat ja jossa valtio 
maksaa osan maksuista tiettyyn kattoon asti ja lisäksi kertasuorituksen kun tili 
avataan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus oli huomattava. Vuonna 2007 työn-
tekijöistä 13 prosenttia oli mukana työhön perustuvassa eläkejärjestelyssä ja 
5,5 prosentilla oli henkilökohtainen järjestely. Ensimmäisenä vuonna KiwiSa-
ver saavutti 44 prosentin kattavuuden. Noin kolme neljäsosaa tuli työhön pe-
rustuvista järjestelyistä, loput henkilökohtaisista, ks. Rashbrooke (2009).

112. kollektiiviset maksuperusteiset järjestelmät. Ruudussa 2 esitellyn mak-
suun perustumattoman eläkkeen lisäksi Alankomaissa on tosiasiassa pakolli-
nen työhön perustuva eläkejärjestelmä. Se on kehittynyt vuosien varrella talou-
dellisten paineiden kautta:
•	 Vuonna 1998 noin kaksi kolmannesta työntekijöistä kuului eläkejärjestel-

miin, joissa etuus perustui loppupalkkaan, ja loput työuran keskiansioihin 
perustuviin eläkejärjestelmiin. 

•	 2000-luvun alkuvuosina tapahtui siirtymä loppupalkkaan perustuvasta kes-
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kiansioon perustuvaan eläkkeeseen. Se koski kolmea neljännesosaa työnte-
kijöistä vuonna 2004. Pienempi osa siirtyi maksuperusteisiin järjestelyihin.

•	 Tiukentuneisiin rahastointivaatimuksiin ja aleneviin tuottoihin vastattiin 
uudistamalla eläkkeiden rakenne siten että karttumaa ja maksussa olevien 
etuuksien indeksointia alennetaan, jos rahastointi laskee tietyn kynnyksen 
alle, ja maksuja korotetaan kunkin rahaston vakavaraisuudesta riippuen.

113. Nämä uudistukset eivät olleet riittäviä järjestelmän tasapainottamiseksi. Ke-
vään 2010 eläkesopimuksessa suositeltiin lisäuudistuksia, joista kaksi erottuu 
joukosta:
•	 Kaava, jolla alinta eläkeikää nostetaan elinajanodotteen kasvaessa, sekä 

maksuun perustumattoman että työhön perustuvien eläkkeiden osalta. Elä-
kettä korotetaan aktuaarisesti, jos sen nostamista lykätään.

•	 Maksimiprosentin asettaminen maksulle, minkä myötä järjestelmä muut-
tuu keskiansioiden mukaisesta etuusperusteisestä järjestelystä enemmän 
maksuperusteiseksi.

114. pakolliset etuusperusteiset järjestelmät. Kuten luvussa 7 todetaan, toi-
miala- tai yrityskohtaiset eläkejärjestelyt voivat vaikeuttaa työvoiman liikku-
vuutta, ellei yhteinen rakenne ole pakollinen, kuten Suomessa.

115. Nämä perustelut tukevat kahta tapaa, joilla valinnanvapautta on Suomen 
järjestelmässä rajoitettu: 
•	 Vapaus valita säästämisen määrä: järjestelmä on pakollinen, joten työnte-

kijät eivät voi valita säästävänsä vähemmän.17

•	 Eläkevakuuttajan valinta: työntekijöillä ei todellisuudessa ole mahdolli-
suutta valita eläkevakuuttajaansa ja työnantajien valintamahdollisuutta 
on rajoitettu. 

Nämä piirteet ovat hyödyllisiä ja niitä tulisi puolustaa naiiveilta väittämiltä 
siitä, että valinnanvapaus aina lisää hyvinvointia.

116. Yksi sijoituspäätösten hajauttamisen puolesta puhuva seikka on, että välty-
tään tilanteelta, jossa yhdellä toimijalla on liikaa valtaa markkinoilla ja vä-
hennetään riskiä, että sijoituspäätöksiin vaikutetaan poliittisesti. Suomessa 
on käytössä yksi tapa, mutta se ei ole ainoa. Esimerkiksi yllä mainitussa yh-
dysvaltalaisessa Thrift Savings Plan-järjestelmässä asia on ratkaistu toisin. 

17 Kysymystä, onko lakisääteisen järjestelmän laajuus oikea, käsitellään luvussa 5.2.
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7 Työmarkkinat

117. Kuten luvussa 2 todettiin, toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon perustuva analyy-
si osoittaa, että kaikki köyhyyttä vähentävät eläkkeet aiheuttavat vääristymiä 
työmarkkinoille. Oikea tavoite ei siis ole vääristymien välttäminen vaan niiden 
hallitseminen, toisin sanoen sellaisten vääristymien välttäminen, joista ei ole 
hyötyä eläkejärjestelmän tavoitteiden kannalta. Luvussa 7.1 käsitellään tätä elä-
kesuunnittelun näkökulmaa. Luvussa 7.2 käsitellään työvoiman tarjontaa van-
hemmissa ikäluokissa ja luvussa 7.3 käsitellään lyhyesti vanhempainetuuksia.

7.1 Työmarkkinoiden vääristymien hallinta

7.1.1 Eläkesuunnittelun strategiset näkökohdat

118. Vuodesta 2005 taulukossa 1 esitettyjä karttumisprosentteja sovelletaan henki-
lön vuosiansioihin koko työuran aikana. Ansiot tarkistetaan palkkakertoimel-
la, jossa ansioilla on 80 prosentin paino ja hintatasolla 20 prosentin paino. Sekä 
karttumisprosenteista että ansioperustasta on syytä keskustella.

119. loppupalkkaan perustuvissa eläkkeissä on tunnetusti ongelmia (Barr 
ja Diamond, 2008, s. 57–59):
•	 Regressiiviset (tuloeroja kasvattavat) tulonjakovaikutukset: etuudet perus-

tuvat loppupalkkaan mutta maksut yleensä työuran keskipalkkaan. Äärim-
millään voi käydä niin, että jos henkilön palkka kaksinkertaistuu viimeise-
nä työvuonna, eläkekin kaksinkertaistuu. Silloin tapahtuu tulonsiirto niil-
tä, joiden palkka nousee hitaammin, niille, joiden palkka nousee nopeam-
min myöhemmin uralla. Ensin mainittuun ryhmään kuuluu usein matala-
palkkaisia ja jälkimmäiseen korkeampipalkkaisia. Siksi loppupalkkaan pe-
rustuvat eläkejärjestelyt yleensä merkitsevät tulonsiirtoa matalapalkkaisil-
ta työntekijöiltä johtavassa asemissa oleville. Monet pitävät sitä epäoikeu-
denmukaisena.

•	 Työhön kannustavuus vääristyy: loppupalkkaan perustuvat järjestelyt vä-
hentävät kannustimia lisätä työtunteja tai työmäärää aikaisin työuralla ja 
vastaavasti lisäävät niitä perusteettomasti työuran loppupäässä. Sellaiset 
kannustimet ovat tehottomia.
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•	 Työvoiman liikkumattomuus: kansallisia järjestelmiä lukuun ottamatta lop-
pupalkkaan perustuvat eläkkeet luovat kannustimia jäädä entiseen työhön. 
Historiallisesti katsottuna tämä olikin yksi mallin tarkoituksista. Nykyai-
kaisessa taloudessa työvoiman liikkuvuus on kansantaloudellisesti tärkeää.

•	 Loppupalkkaan perustuvat eläkkeet kannustavat käyttämään järjestelmää 
väärin esimerkiksi perusteettomien ylennysten muodossa myöhään työ-
uralla. Tämä suosii niitä, joilla on hyvät suhteet.

120. Jos eläke perustuu koko työuraan, kuten Suomessa, näiltä ongelmilta välty-
tään. Jos työnantajaa vaihtaneiden työntekijöiden eläkekertymä ja maksussa 
olevat etuudet indeksoidaan oikein ja karttumisprosentti on kohdallaan, voi-
daan välttää tai minimoida tulonsiirrot työtekijöille, joiden ansiot kasvavat no-
peasti, vähentää työpanoksen vääristymiä, työvoiman liikkuvuuden esteitä ja 
ylennysten manipuloinnin kannustimia. 

121. karttumisprosenttien sopeuttaminen. Suomi on siirtynyt työuran vii-
meisten vuosien ansioihin perustuvasta eläkkeestä koko työuran aikaisiin vuo-
siansioihin perustuvaan eläkkeeseen. Kriittinen kohta tällaisessa muutoksessa 
on, miten siirtymä painotetaan. Sitä kuvaa parhaiten loppupalkkaan perustu-
van eläkkeen ja työuran keskipalkkaan perustuvan eläkkeen vertailu. Otetaan 
esimerkiksi henkilö, jonka loppupalkka 40 työvuoden jälkeen on 200 ja työ-
uran keskiansio 100. Eläkekarttuma on 1/80 työvuotta kohden. Loppupalkkaan 
perustuva eläke olisi 40/80 200:sta, eli 100.
•	 Ellei karttumaa muuteta, työuran keskiansioon liittyvä eläke olisi 40/80 

100:sta eli 50. Se on puolet loppupalkkaan perustuvasta eläkkeestä. 
•	 Jos karttumaa sen sijaan korotettaisiin 1/40:een työuran keskimääräisistä 

vuosiansioista, eläke olisi 40/40 100:sta eli 100. Esimerkkihenkilön koko 
eläke olisi tällöin turvattu. 

122. Painotusta koskeva kysymys kuuluu, pitäisikö työuran keskiansioon perustu-
vaan eläkkeeseen siirryttäessä myös muuttaa karttumaa 1/80:stä 1/40:een tai 
johonkin siltä väliltä. Vaikka moni asia puhuu karttuman korottamisen puoles-
ta, ei täysimääräinen korotus välittämättä ole paras vaihtoehto. Uuden kaavan 
tulisi optimaalisesti ottaa huomioon monta muuttujaa, mm. (a) eläkkeen mää-
rä, johon sisältyy karttuman valinta, (b) alin eläkeikä ja (c) maksutaso ja mak-
sujen jakautuminen työntekijän ja työnantajan välillä.
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123. Mahdollisia muutoksia voisivat olla (esimerkit valittu siten, että ne olisivat arit-
meettisesti yksinkertaisia):
•	 1/60 karttuma siten, että 40 työvuoden jälkeen saa täyden eläkkeen, toisin 

sanoen osittainen kompensaatio, mutta muuttumaton eläkeikä.
•	 1/45 karttuma siten, että täyden eläkkeen saa 45 työvuoden jälkeen. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että keskimääräisen työntekijän työuran keskiansioon pe-
rustuva eläke kuukausitasolla olisi suunnilleen sama kuin loppupalkkaan 
perustuva eläke, mutta alkaisi viisi vuotta myöhemmin.

•	 Työntekijöiden, työnantajien ja/tai veronmaksajien maksujen korotus.

124. Ennen vuotta 1996 työntekijän eläke perustui kunkin työsuhteen neljän vii-
meisen vuoden ansioihin ja vuosina 1996–2005 kunkin työsuhteen 10 viimei-
sen vuoden ansioihin siten, että eläkekarttuma oli 1,5 prosenttia 60 vuoden 
ikään asti ja 2,5 prosenttia sen jälkeen. Usein työpaikkaa vaihtaville työnteki-
jöille tämä vastasi suunnilleen työuran keskipalkkaan perustuvaa eläkettä. Tar-
kastellaanpa kuitenkin sellaisen työntekijän tilannetta, joka työskentelee saman 
työnantajan palvelussa koko työuransa ajan ja jää eläkkeelle 60 vuoden iässä. 
Ennen vuotta 2005 voimassa olleen järjestelmän mukaan hänen eläkkeensä pe-
rustui 10 viimeisen työvuoden ansioihin, jotka oli sidottu puoliksi ansiotaso- ja 
puoliksi hintaindeksiin.

125. Vuodesta 2005 eläkkeet perustuvat kunkin työvuoden ansioihin ja ne on in-
deksoitu luvussa 1.2.1 kuvatulla tavalla. Karttumaprosentit käyvät ilmi taulu-
kosta 1. Vuoden 2005 korvausaste eroaa siis kahdella tavalla entisestä järjestel-
mästä. Karttumaprosentti on pienempi, mutta työansioiden indeksointi on an-
teliaampi, koska ansiotason osuus indeksistä nousee vanhan järjestelmän 50 
prosentista 80 prosenttiin vuoden 2005 jälkeisen kertymän osalta.

126. Toinen kysymys, jota käsitellään luvussa 5.3, on pitäisikö karttuman olla korke-
ampi jonakin ikäkautena, ja jos niin on, pitäisikö 1,9 prosentin karttumaa so-
veltaa aikaisemmin työuralla ansaittuihin ansioihin, jotta nuorempia ikäluok-
kia kannustettaisiin työhön.

127. Karttumaa, aikaisinta eläkeikää ja maksutasoja tarkastellessa tulee:
•	 ottaa huomioon, miten koko työuran aikaisiin ansioihin perustuvaan 

eläkkeeseen siirtyminen tulee tehdä
•	 harkita, tulisiko karttuman olla erilainen eri ikäkausina, ja jos tulisi niin 

millä tavalla.
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7.1.2 Työvoiman liikkuvuuden edistäminen

128. Jos eläkejärjestelmiä on useita, niin se saattaa haitata työvoiman liikkuvuutta. 
Suomen järjestelmässä tältä ongelmalta suurelta osin vältytään. Eri työnantaji-
en työeläkejärjestelyillä on sama maksu- ja etuusrakenne, ja yksityisen sekto-
rin, valtion ja kuntien eläkejärjestelmät ovat nyt perustaltaan samanlaiset. 

129. eläkkeen siirrettävyys. Kun yksityisen sektorin työntekijä siirtyy yritykses-
tä A yritykseen B, hänen eläkkeensä ei siirry hänen mukanaan, mutta hänen 
yrityksestä A ansaitsemansa eläkeoikeus säilyy täysimääräisenä ja se on sidot-
tu samaan indeksiin kuin hänen yrityksestä B ansaitsemansa eläkeoikeus. Siten 
eläkejärjestelyt ovat neutraalit työvoiman liikkuvuuden kannalta. Ennen eläk-
keelle jäämistään työntekijä tekee yhden eläkehakemuksen viimeisen työnan-
tajansa kautta, riippumatta siitä, työskenteleekö hän yksityisellä vai julkisella 
sektorilla. Järjestelyt ovat samanlaiset myös, jos henkilö siirtyy sektoreiden vä-
lillä, esimerkiksi julkiselta yksityiselle sektorille.

130. vanhasta järjestelmästä periytyvät vaikutukset. Ennen vuotta 1993 
palveluksensa aloittaneilla julkisen sektorin työntekijöillä on lisäetuja (sekä 
eläkkeen tasoa että eläkeikää koskevia), joita nuoremmilla ei ole, mutta he saa-
vat nämä lisäedut ainoastaan, jos he jatkavat julkisella sektorilla eläkkeeseen 
asti. Tällä hetkellä joillakin vanhemmilla julkisen sektorin työntekijöillä on si-
ten kannuste pysyä julkisella sektorilla.

7.1.3 Työuran aikaiset kannustinvaikutukset  

131. kansaneläke ja takuueläke. Oletetaan, että köyhyysraja on 100. Eläkejär-
jestelmässä A maksuihin ja ansioihin perustumaton, ei-tulovähenteinen eläke 
on 80, jonka lisäksi on tulovähenteinen eläke 20, kun taas eläkejärjestelmässä B 
on tulovähenteinen eläke, joka on 100. Järjestelmässä A eläkeläisten työstä tai 
säästöistä saamat tulot otetaan huomioon ainoastaan ensimmäisen 20 osalta, 
kun taas järjestelmässä B tuloista ensimmäiset 100 vähentävät eläkettä. Jos ta-
voitteena on, etteivät matalapalkkaisten kannustimet tehdä työtä ja säästää pie-
nene, järjestelmä A on parempi.

132. Kuitenkin, jos tulovähenteisyyttä karsitaan, etuudet tulevat kalliimmiksi ja ko-
rottavat siten verotusta, mikä voi vaikuttaa työvoiman tarjontaan. Se merkitsee, 
että mitä suurempi maksuista ja ansioista riippumattoman eläkkeen osuus on, 
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sitä kannustavampi järjestelmä on ikääntyneitä työntekijöitä ja eläkeläisiä koh-
taan, mutta saattaa vähentää nuorempien työntekijöiden kannustimia. Teorias-
sa paras malli riippuu (a) teknisistä tekijöistä, kuten työvoiman tarjonnan jous-
toista nuorempien ja vanhempien työntekijöiden joukossa sekä (b) eläkepolitii-
kan tavoitteista, kuten siitä, miten tärkeänä ikääntyneiden, matalapalkkaisten 
työntekijöiden tarjontaa työvoimassa pidetään.

133. Suomessa kansaneläkettä ja takuueläkettä vähennetään henkilön saaman la-
kisääteisen työeläkkeen perusteella. Takuueläke on täysin eläkevähenteinen ja 
kansaneläke puoliksi eläkevähenteinen, kuten taulukosta 3 näkyy. Kannustin-
vaikutukset ovat erilaiset eri työntekijäryhmille:
•	 Periaatteessa työntekijöillä (edelleen eläkettä kartuttavilla) on negatiivi-

nen kannuste työntekoon, koska suuremmat ansiot antavat korkeamman 
työeläkkeen ja siksi alhaisemman työntekoon perustumattoman eläkkeen, 
mutta ei pienempää kannustetta säästämiseen (koska työnteosta riippuma-
ton eläke on eläke- eikä tulovähenteinen). Suomessa työeläkkeen kattavuus 
ja karttumisprosentti ovat sellaisia, että useimmat työntekijät saavat eläke-
oikeuden, joka on korkeampi kuin takuueläkkeen ja useimmilla myös kor-
keampi kuin kansaneläkkeen eläketuloraja.18 Siksi negatiivinen kannuste on 
pääasiassa niillä, jotka aloittavat työuransa myöhään tai ovat olleet monta 
vuotta työvoiman ulkopuolella.

•	 Eläkevähenteisyys koskee ainoastaan ennen 63 vuoden ikää ansaittua työ-
eläkettä eikä 63 vuoden iän jälkeisestä työstä ansaittua eläkettä. Siksi se ei 
vähennä kannustinta työntekoon yli 63-vuotiaana.

•	 Niillä, jotka jo saavat eläkettä eivätkä kartuta uutta eläkeoikeutta, ei ole täl-
laisia negatiivisia kannustimia työntekoon tai säästämiseen.

134. Näistä pohdinnoista nousevat esiin seuraavat kysymykset:
•	 Onko kansaneläkkeen 50-prosenttisella eläkevähenteisyydellä huomatta-

va vaikutus työvoiman tarjontaan ja jos on, pitäisikö eläkevähenteisyyt-
tä muuttaa?

•	 Tulisiko kansaneläkkeessä ottaa huomioon myös varallisuus siten, että 
hyvätuloisimmat eivät saisi kansaneläkettä?

135. Eläkevähenteisyyden poistaminen ainakin osalta kansaneläkettä olisi hyväksi, 
jos työikäisen väestön työvoiman tarjonnan lisääntyminen neutraloisi kalliim-

18 Syyskuussa 2012 noin puolet kaikista eläkeläisistä saivat ainakin jonkin verran kansaneläkettä ja noin 
kahdeksan prosenttia eläkeläisistä sai myös ainakin jonkin verran takuueläkettä.
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man järjestelmän vaatiman korkeamman verotuksen aiheuttaman kannustimi-
en vähenemisen. Varallisuuden huomioon ottaminen (eläkkeen poistaminen 
hyvätuloisilta) koskisi vain henkilöitä, joilla on iso eläke, eli niitä, joiden työ-
uran aikaiset ansiot olivat korkeat. Tuloksena olisi kaksi hyötyä: varallisuuden 
huomioon ottaminen kansaneläkkeessä vaikuttaisi tuskin merkittävästi hy-
vätuloisten työikäisten työvoiman tarjontaan ja matalapalkkaisten kannustin 
työntekoon ei vähenisi, koska kansaneläkkeen verokustannukset pienenisivät.

136. Ottaen huomioon tällaisten muutosten kustannukset, olisi kenties hyvä jät-
tää niistä keskusteleminen helpompaan taloustilanteeseen.

7.2 Ikääntyneiden työntekijöiden ja eläkeläisten työmarkkinoille   
 osallistuminen

7.2.1 Eläke-etuuksien tarkistaminen varhaisemman tai myöhäisemmän   
 eläkkeelle jäännin vuoksi

137. Henkilön kuukausieläkkeen ja eläkkeelle jäämisiän suhde koostuu kahdes-
ta elementistä:
a) Eläkkeen tulee olla isompi, jos se alkaa myöhemmästä iästä, jotta kannus-
  tin jatkaa työntekoa sopivaan ikään säilyy. 
b) Etuuksien tulisi alkaa tietyssä iässä ilman työn lopettamisen vaatimusta  
 tai niitä tulisi korottaa huomattavasti eläkkeen myöhentämisen vuoksi.

138. kansaneläke. Kansaneläkkeen lykkäyskorotus on 0,6 prosenttia jokaiselta 
lykkäyskuukaudelta henkilön 65-vuotispäivän jälkeen, ilman ylärajaa. Se sopii 
yhteen sekä a:n että b:n kanssa, ja kuten aiemmin todettiin, kansaneläke on elä-
kevähenteinen ainoastaan ennen 63 vuoden ikää ansaitun työeläkkeen osalta.

139. työeläke. Työeläkejärjestelmässä 63 vuotta täyttäneet, jotka eivät hae elä-
kettään maksuun, kartuttavat uutta eläkettä 4,5 prosenttia työansioista. Siten 
62-vuotias, jonka vuositulo on 30 000 euroa kartuttaa 570 euron ”eläkesiivun” 
(1,9 prosenttia 30 000 eurosta) ja 63-vuotias 1 350 euroa (4,5 prosenttia 30 000 
eurosta).

140. 4,5 prosentin karttuman on tarkoitus vastata 1,5 prosentin vuotuista karttumaa 
ja aktuaarisesti oikeudenmukaista myöhentämiskorvausta 63 iän jälkeen. Tyy-



58  SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1

pillisessä tapauksessa, jossa 63-vuotiaan henkilön karttunut eläke antaa 50 pro-
sentin korvausasteen, lisäksi tuleva 3 prosenttia ansioista vastaa eläkkeen ko-
rotusta 6 prosentilla lykkäysvuotta kohden, mikä on suunnilleen aktuaarises-
ti oikein. Eläkkeen myöhentämisestä annettu korvaus tulee siis 63 vuoden iän 
jälkeisten työansioiden korkeammasta karttumisprosentista eikä henkilön 63 
vuoden ikään mennessä kartuttaman eläkevarallisuuden aktuaarisesta tarkis-
tamisesta. Se perustuu siis senhetkisiin ansioihin eikä senhetkisiin etuuksiin.

141. Tätä perustellaan sillä, että vuoden 2005 uudistusten aikaan ajateltiin, että 4,5 
prosenttia uusista työansioista oli helpommin ymmärrettävä luku kuin uusis-
ta työansiosta saatavan 1,5 prosentin karttuman ja 63 vuoden ikään mennessä 
karttuneen eläkkeen aktuaarisen korotuksen yhdistelmä. Vasta-argumentti on, 
että Ruotsissa ymmärretään vuosittainen eläkeote, joka kertoo, kuinka suuren 
eläkkeen henkilö saa, jos hän jää eläkkeelle 63, 64 tai 65 vuoden iässä.

142. Tämän järjestelyn ongelma on, että vaikka se kohtelee keskimääräistä yksilöä 
suurin piirtein oikeudenmukaisesti, se ei ota keskiarvon ympärillä tapahtuvaa 
vaihtelua huomioon ja poikkeaa siksi monella tapaa aktuaarisesta oikeuden-
mukaisuudesta: 
•	 Eläke kasvaa enemmän kuin olisi aktuaarisesti oikeudenmukaista, jos hen-

kilön 63 vuoden iän jälkeiset ansiot ovat korkeat suhteessa hänen ennen 63 
vuoden ikää ansaitsemaansa eläkkeeseen. Näin voi olla, jos henkilön ansio-
tulot 63 vuoden iän jälkeen ovat suuret (yleensä parempituloisilla) tai jos 
työura on lyhyt (ja eläke siksi alhainen). 

•	 Eläke nousee vähemmän kuin aktuaarisesti olisi oikeudenmukaista, jos 
henkilön työansiot 63 vuoden iän jälkeen ovat matalat verrattuna hänen en-
nen 63 vuoden ikää ansaitsemaansa eläkkeeseen. Tämä koskee erityisesti 
niitä, jotka eivät hae eläkettään maksuun, mutta eivät myöskään työskente-
le. He eivät saa mitään korvausta eläkkeen myöhentämisestä.

•	 Lisäksi eläkkeen korotus myöhentämisen vuoksi on iän myötä pienempi 
kuin olisi aktuaarisesti oikeudenmukaista, koska elinajanodote on 68 vuo-
den iässä lyhyempi kuin 63 vuoden iässä.

143. Vuotuista 4,5 prosentin karttumaa voidaan arvostella siksi, että henkilön 
päätösten tulisi perustua hänen 63 vuoden ikään mennessä kartuttamaan-
sa eläkevarallisuuteen, jolla ei ole mitään yhteyttä hänen 63 vuoden iän jäl-
keisiin ansiotuloihinsa. Olisi parempi ottaa käyttöön järjestely, joka sisältäi-
si kaksi elementtiä:
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•	 Henkilön 63 vuoden ikään mennessä kartuttamaa eläkettä tulisi korottaa 
x % jokaista myöhennyskuukautta kohden. Sen ei pitäisi riippua siitä, jat-
kaako henkilö ansiotyössä. Periaatteessa x:n tulisi kasvaa iän myötä.

•	 63 vuoden iän jälkeisten työansioiden perusteella tulisi karttua lisää elä-
kettä. Karttumaprosentti voisi olla sama kuin aikaisemmista ansioista eli 
1,5 prosenttia, tai hieman korkeampi, jos eläkepolitiikan tekijät haluavat 
voimakkaammin kannustaa työssä jatkamiseen.

144. milloin ihmiset jäävät eläkkeelle? Esiin nousee kaksi kysymystä: missä 
iässä ihmiset jäävät eläkkeelle, ja kuinka kauan ihmiset jatkavat työskentelyä 
63 vuoden iän jälkeen joko eläkkeen rinnalla tai ilman eläkettä. Kuviossa 3 on 
nähtävissä iso piikki niiden ihmisten kohdalla, jotka hakevat eläkkeensä mak-
suun niin pian kuin voivat. Ei ole myöskään mitään näyttöä siitä, että eläkkeen 
hakeminen olisi myöhentynyt vuoden 2005 uudistusten voimaan tulon jälkeen. 
Nämä tulokset ovat linjassa kansainvälisten kokemusten ja behavioraalisen ta-
loustieteen tutkimustulosten kanssa. Ne asettavat myös 63 vuoden iän jälkeisen 
4,5 prosentin karttuman kannustinvaikutukset kyseenalaisiksi.

145. Useimmat, jotka hakevat eläkkeensä maksuun jäävät myös pois työstä. Vuon-
na 2011 eläkeläisistä 78,8 prosenttia ei ollut ansiotyössä, 8,5 prosenttia yhdis-
ti työn ja eläkkeen ja 12,7 haki eläkkeen alkamaan myöhemmin (Eläketurva-
keskus, Muistio 5. marraskuuta 2012). Useimmat ansiotyössä jatkavat eläkeläi-
set eivät tee niin pienen eläkkeen pakottamina. Työssä jatkavien keskimääräi-
nen vanhuuseläke (noin 2 000 euroa kuukaudessa vuonna 2008) on korkeampi 
kuin kaikkien eläkkeensaajien keskieläke. On myös näyttöä siitä, että näillä elä-
keläisillä on paremmat mahdollisuudet sanella omat ehtonsa kuin useimmilla 
työelämässä olevilla (ibid.).
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Kuvio 3. Ikä työeläkkeen alkaessa.
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146. Miten työuria voitaisiin pidentää, ei vain hyvätuloisten keskuudessa vaan kai-
killa tulotasoilla?

7.2.2 Työurien pidentäminen

147. Luvussa 8.3.3 käsitellään seikkoja, jotka puhuvat myöhemmän, mutta jousta-
vamman eläkkeelle siirtymisen puolesta. Tässä ei pohdita miksi, vaan miten 
sellainen muutos voitaisiin tehdä. Tässä käsitellään työmarkkinoita tarjonnan 
ja kysynnän kannalta.

148. ikääntyneiden työntekijöiden tarjonnan esteet. On monia tekijöitä, 
jotka voivat häiritä työvoiman tarjontaan vaikuttavia valintoja.

149. Työmarkkinoiden jäykkyys. Useimmissa maissa työmarkkinoilla on edelleen 
valittava kahden vaihtoehdon välillä, joko kokoaikainen työ tai ei työtä ollen-
kaan. Tämä vaikuttaa ihmisten asenteisiin. OECD:n tietojen mukaan tämä pä-
tee erityisen hyvin Suomeen.
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150. Eläkejärjestelmän jäykkyys. Puhtaasti loppupalkkaan perustuva eläke ei an-
na mahdollisuutta keventää työtaakkaa. Tämän ongelman Suomen järjestel-
mä välttää. Mahdollisuus lykätä eläke vielä 68 vuoden iän jälkeenkin siten, et-
tä etuudet edelleen kasvavat, on myös hyödyllinen piirre, vaikka tätä mahdolli-
suutta nykyään käytetäänkin harvoin.

151. Yksi ongelma jää kuitenkin jäljelle. Useimmissa maissa, myös Suomessa, eläk-
keiden suhteen on kaksi vaihtoehtoa: eläkkeen lykkääminen kokonaan tai täy-
si eläke. Olisi toivottavaa, että eläkejärjestelmässä olisi mahdollista lykätä osa 
eläkkeestä, eli olisi mahdollista ottaa maksuun 25, 50 tai 75 prosenttia eläk-
keestä siten, että lykätty eläkkeen osa jatkaisi karttumista. 

152. Luontaisetujen menetys työstä eläkkeelle siirryttäessä. Jos kokoaikaisesta työstä 
pois siirtyminen aiheuttaa luontaisetujen menetyksen, on selvää, ettei se roh-
kaise työnteon vähentämiseen. Yhdysvalloissa esimerkiksi terveydenhuolto-
edun mahdollinen menetys on suoranainen jarru työpaikan vaihtamiselle tai 
työmäärän vähentämiselle. Suomen järjestelmässä tätä ongelmaa ei ole.

153. Asenteet. Syyt siihen, että eläkeikä useimmissa maissa on (tai on ollut) 65 vuot-
ta, periytyvät ajalta, jolloin harvemmat työntekijät elivät eläkeikään asti ja eläk-
keelle jäävien elinajanodote oli paljon lyhyempi kuin nyt. Nuorten ihmisten 
pitäisi tulla työmarkkinoille sillä asenteella, että oletuseläkeikä on korkeampi 
kuin 65 vuotta eikä se ole vakio, vaan nousee asteittain, jos elinajanodote kas-
vaa. Eläkkeen alaikärajan nostaminen on Suomessa tärkeää paitsi eläkejär-
jestelmän kestävyyden kannalta myös siksi, että se on asenteita muokkaava 
signaali. 

154. Muita hyödyllisiä asennemuutoksia ovat (a) sellaisen odotuksen heikentymi-
nen, että ansiot ovat korkeimmillaan juuri ennen eläkkeelle jäämistä ja (b) ko-
kopäivätyötä ei pidetä normina. Suomalaisten sidosryhmien edustajien kanssa 
käydyistä keskusteluista päätelleen asennemuutosta tarvitaan edelleen. Ei tulisi 
pitää epätavallisena, että ansiot kohoavat korkeimmalle tasolleen ja laskevat 
sitten, kun henkilö päättää siirtyä kevyempään ja/tai osa-aikaiseen työhön 
tai jää osa-aikaeläkkeelle. Tästä aiheesta olisi hyvä käydä julkista keskustelua. 

155. Kolmanneksi, lisääntynyt joustavuus osa-aikatyön, työn keventämisen ja eläk-
keen osittaisen nostamisen suhteen muokkaisivat asenteita suotuisemmiksi 
työn jatkamiseen eläkkeen alaikärajan jälkeen ja jopa yli 70-vuotiaaksi.
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156. ikääntyneiden työntekijöiden kysynnän esteet. Työvoiman tarjonta – 
ikääntyneiden halukkuus tehdä työtä – on tärkeä. Sen kysyntä on kuitenkin 
yhtä tärkeä.

157. Ikäsyrjintä on tärkeä ongelma ja siihen tulee puuttua. On kuitenkin virhe aja-
tella, että se on koko ongelma. Ajatellaan valistunutta työnantajaa, joka haluaa 
palvelukseensa ikääntyneitä, mutta jonka täytyy myös tuottaa osakkeenomista-
jille voittoa. Mitä tekijöitä työnantaja pitäisi rationaalisesti ajatellen ikääntynei-
den palkkaamisen esteenä? Ellei näitä tekijöitä oteta riittävästi huomioon, tu-
loksena on epäsuora syrjintä. Sääntelyn (syrjinnän kielto) ja työnantajien kan-
nustimien tulee tukea toisiaan. 

158. Työsuhteen kiinteät kustannukset. Jos työnantaja maksaa kiinteää sairausva-
kuutusmaksua jokaisesta työntekijästä, hänellä on kannuste pitää työntekijöi-
den lukumäärä niin alhaisena kuin mahdollista ja teettää jokaisella mahdolli-
simman paljon työtunteja. Siinä tilanteessa ei osa-aikatyötä käytännössä tarjota 
lainkaan. Millä tahansa kiinteällä työnantajamaksulla on sama vaikutus. Suo-
messa työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat sidoksissa palkkaan. Olisi silti 
hyvä tarkistaa, että muutkin työnantajakustannukset ovat niin pitkälle kuin 
mahdollista suhteutettuja palkkaan ja työtuntien määrään.

159. Ikääntyneiden työntekijöiden korkeammat vakuutusmaksut ovat suoranainen 
negatiivinen kannustin heidän palkkaamiselleen. Korkeampia kustannuksia 
voi syntyä monella tavalla. Luvussa 10 käsitellään riskin mukaan hinnoiteltua 
työkyvyttömyysvakuutusta. Sairausajan palkan (lyhytaikaisen poissaolon) kus-
tannuksista osa jää työnantajan maksettavaksi ja jos sairauspoissaolot lisäänty-
vät iän myötä (joko todellisuudessa tai työnantajan käsitysten mukaan), se voi 
olla kannuste olla palkkaamatta ikääntyneitä työntekijöitä.

160. Sopimuksiin liittyvät kysymykset. On myös epäsuoria kustannuksia:
•	 Siirtymäkustannukset: jos työntekijä haluaa vähentää työtä työnantajan-

sa palveluksessa, asiasta neuvottelemiseen kuluu aikaa. Se pitää paikkansa, 
jos työtä vähennetään osa-aikatyöhön siirtymällä ja vieläkin suuremmassa 
määrin, jos siihen liittyy toisiin työtehtäviin siirtyminen.

•	 Epävarmuus: juridinen epävarmuus voi aiheuttaa lisää siirtymäkustannuk-
sia, jos esimerkiksi ei ole selvää, voiko työntekijän palkkaa alentaa, jos työn-
tekijän tuottavuus on alentunut tai jos hän haluaa vähentää työpainetta siir-
tymällä vähemmän tuottavaan työhön.



 Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne 63

Suomen työlainsäädäntöä pitäisi ehkä tarkistaa tällaisten ongelmien lieven-
tämiseksi. Työmarkkinaosapuolten voisi olla hyvä laatia mallisopimuksia.

161. Työmarkkinoiden jäykkyys. Työnantajat haluavat maksaa työntekijöilleen palk-
kaa, joka heijastaa näiden tuottavuutta, joka riippuu muun muassa työntekijöi-
den taidoista ja terveydentilasta. Jäykkyydet tässä suhteessa (esimerkiksi sopi-
mukset, jotka estävät sen, että työnantaja tarjoaa työntekijälleen siirtoa alem-
pipalkkaiseen työhön) ovat selvä negatiivinen kannustin ikääntyneiden työnte-
kijöiden palkkaamiselle. Voidaan väittää, että työntekijän ja työnantajan välillä 
on sanaton sopimus siitä, ettei palkan tule laskea, kun työntekijä ikääntyy. Riip-
pumatta siitä, miten tehokkaita tällaiset järjestelyt olivat, kun työsuhteet olivat 
pitkiä, perustelu on heikompi aikana, jolloin työvoima on liikkuvampaa. Työ-
lainsäädännön tarkistaminen voisi siis olla paikallaan.

162. Taidot ja koulutus. Pinnallisesti katsoen nuoremmalla iällä saatu koulutus on 
kannattavampaa, koska siitä on hyötyä pitemmän aikaa. Tekniikan kehittyessä 
taidot kuitenkin vanhenevat nopeammin, mikä lyhentää sitä aikaa, jolloin kou-
lutuksesta on hyötyä. Tällöin tulee entistä kannattavammaksi kouluttaa ikään-
tyneempiä työntekijöitä. Koulutusmahdollisuudet ovat keskeinen asia työuri-
en pidentämisessä. Tulisi erikseen pohtia koulutuksen toteuttamista, eli mi-
tä koulutusta, kenen päätöksellä ja kenen järjestämää, ja sen rahoittamista, 
eli kenen pitäisi kustantaa koulutus. Näitä aiheita on käsitellyt Ahtelan työ-
ryhmä.

163. Eri-ikäisten työntekijöiden terveydentila on keskimäärin paranemaan päin ajan 
myötä. Silti vanhemmilla työntekijöillä saattaa olla enemmän terveysongelmia 
kuin nuoremmilla. Nuorempien ja vanhempien työntekijöiden tuottavuuden 
suhde on empiirinen kysymys. Viimeksi mainitulla ryhmällä saattaa olla kes-
kimäärin heikompi terveys, mutta vähemmän muista syistä (esimerkiksi run-
saasta alkoholinkäytöstä) johtuvia poissaoloja, ja suurempi kokemus voi osit-
tain tasoittaa terveysongelmien vaikutusta. Olisi hyvä käydä julkista keskuste-
lua empiirisistä faktoista ja siitä, miten niiden tulisi vaikutta työlainsäädän-
töön, eli millä ehdoilla vähemmän tuottaville työntekijöille voitaisiin mak-
saa alempaa palkkaa.
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7.3 Äitiysvapaa

164. Vanhempainvapaa ja lasten kotihoidon tuki voivat yhteensä kestää kolme vuot-
ta, mikä on kansainvälisesti katsottuna pitkä aika. Etuudet kannustavat naisia 
jäämään kotiin, varsinkin matalapalkkaisia, joille kotihoidontuen korvausas-
te on korkeampi. Vastakkainen kannuste on vähätuloisille perheille maksuton 
kunnallinen päivähoito, joka rohkaisee ansiotyöhön palaamiseen. Tästä huoli-
matta monet naiset jäävät kotiin kolmeksi vuodeksi.

165. Kysymys on kaksitahoinen. Ensiksikin, mikä on pitkistä äitiyslomista ja koti-
hoidontuesta aiheutuvan työvoiman tarjonnan vähenemisen kustannus suh-
teessa paremmasta vanhemmuudesta saatavaan mahdolliseen hyötyyn. Toi-
nen kysymys on, onko tästä poliittisesti kiistanalaisesta asiasta keskustelemi-
sen aika nyt.
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8 Riskinjako 

166. Eläkkeitä voidaan sopeuttaa eri tavoilla, jotka vaikuttavat maksujen ja etuuksi-
en jakautumiseen, sekä työntekijä- ja eläkeläiskohorteittain että kohorttien vä-
lillä. Sopeuttamisella on myös huomattava merkitys järjestelmän kestävyydelle. 
Tässä ja seuraavassa luvussa esitetyt pohdinnat liittyvät siis läheisesti toisiinsa. 

167. Luvussa 8.1 käsitellään riskien jakamisen periaatteita eläkejärjestelmässä. Lu-
vuissa 8.2, 8.3 ja 8.4 käsitellään eläkerahastojen tuottojen sopeuttamista, työ-
uran aikaisten maksujen ja tulevien etuuksien sopeuttamista ja maksussa ole-
vien etuuksien sopeuttamista. Luvussa 8.5 käsitellään lyhyesti sitä, miten Suo-
men eläkejärjestelmä selviytyi talouskriisistä. 

8.1 Periaatteet 

8.1.1 Riskinjako puhtaasti maksuperusteisissa ja puhtaasti    
 etuusperusteisissa järjestelmissä

168. Maksuperusteisessa järjestelmässä jokaisen vakuutetun maksut käytetään 
omaisuuserien hankkimiseen; henkilön eläketilille kertyneillä varoilla rahoite-
taan hänen eläkeaikainen kulutuksensa joko annuiteetin muodossa tai jollakin 
muulla tavalla. Puhtaasti maksuperusteisessa järjestelmässä henkilön eläkeai-
kainen kulutus, elinajanodote ja korkotaso huomioiden, määräytyy hänen elin-
aikanaan kerryttämän eläkkeensä mukaan. Vaikka annuiteetti antaa turvaa pit-
käikäisyyden varalta, yksilö kantaa laajan joukon riskejä, jotka liittyvät eläke-
varojen vaihteleviin tuottoihin, ansioiden tulevaan nousuun tai laskuun ja an-
nuiteettien tulevaan hinnoitteluun. 

169. Etuusperusteisessa järjestelmässä eläkejärjestelmän ylläpitäjä lupaa maksaa an-
nuiteetin, joka on suhteutettu työntekijän ansiohistoriaan ja työuran pituuteen 
ja siksi todellisuudessa sidottu palkkaan eläkkeelle jäämiseen asti. Työntekijän 
maksu on yleensä osa palkasta. Siksi työntekijän maksusta tulee endogeeninen 
muuttuja. Puhtaasti etuusperusteisessa järjestelmässä yhtiö tai toimiala kantaa 
eläkevarojen reaalituottojen odottamattomiin muutoksiin liittyvät riskit, paitsi 
konkurssitapauksissa. Etuusperusteisissa järjestelmissä riski jakaantuu siis laa-
jemmin kuin maksuperusteisissa. 
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8.1.2 Talousteorian opit

170. yleensä riskin jakaminen lisää hyvinvointia (ja siten summaa, jonka ih-
miset ovat vapaaehtoisesti valmiita käyttämään vakuutukseen). Koko riskin sä-
lyttäminen yksilölle (kuten puhtaasti maksuperusteisissa järjestelmissä) ei ole 
paras vaihtoehto.

171. optimaalisessa riskinjaossa otetaan huomioon ikä. Sopeuttamisessa tu-
lee välttää äkillisiä suuria shokkeja, varsinkin sellaisia, jotka kohdistuvat eläke-
läisiin ja lähellä eläkeikää oleviin työntekijöihin. Tämä väite pitää paikkansa, 
vaikka ikääntyneiden hyötyfunktio ei olisikaan enemmän riskiä karttava kuin 
nuorempien, koska sopeuttamisesta johtuva hyvinvoinnin menetys on suu-
rempi ikääntyneelle, jolla on vähemmän aikaa sopeutua. Lähempänä eläkeikää 
olevilla työntekijöillä on rajallisemmat mahdollisuudet sopeutua kuin nuorem-
milla. Eläkejärjestelmien muutoksissa tulisi ottaa huomioon eri-ikäisten erilai-
nen kyky sopeutua shokkeihin.

172. osittainen rahastointi antaa mahdollisuuden laajempaan riskien ja-
kamiseen. Edellä esitetyt kaksi johtopäätöstä pätevät riippumatta siitä, onko 
eläkejärjestelmä täysin rahastoiva. Osittainen rahastointi mahdollistaa laajem-
man riskien jakamisen. Kolmella järjestelmän piirteellä on strategisia seurauk-
sia:
a) Määräytyykö rahastointiaste tiettyjen sääntöjen mukaan, vai muodostaako  
 kertymä puskurirahaston, joka sallii harkintaa rahastoinnin määrän suh- 
  teen?
b) Jos tavoitteena oleva rahastointiaste (esimerkiksi 25 prosenttia) perustuu  
 sääntöihin, kuinka pian mahdollinen vaje tulee paikata?
c) Onko järjestelmän ylläpitäjän paikattava vaje vai onko käytettävissä verora- 
 hoitusta?

173. Jos (a) tavoitteeksi asetettu rahastointiaste on sitova sääntö, (b) vajeet on ka-
tettava heti, (c) verovaroista ei saada tukea ja (d) eläkejärjestelmästä edelleen 
maksetaan luvatut etuudet, työnantajan kustantamassa järjestelmässä koko ris-
kin kantaa työnantaja ja siten nykyiset työntekijät, osakkeenomistajat ja asiak-
kaat siinä määrin kuin työnantajan lisämaksun kustannukset otetaan palkoista 
tai voitoista tai lisätään yrityksen tuotteiden hintoihin. Jos yritys rahoittaa va-
jeen lainalla (esimerkiksi myymällä yrityksen joukkovelkakirjoja), kustannuk-
set voidaan jakaa tulevien työntekijöiden, osakkaiden ja asiakkaiden kanssa.
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174. Jos lainsäädäntö sallii joustavan ajoituksen, eli eläkejärjestelmä saa kerryttää 
ylijäämää tai rahoittaa vajetta lainalla, on mahdollista jakaa riskejä laajemmin 
eri kohorttien välillä. Ja jos järjestelmään sisältyy verorahoitusta, riski jakau-
tuu laajasti nykyisten ja, jos valtio ottaa lainaa, myös tulevien veronmaksajako-
horttien kanssa.

8.1.3 Kansantalous: onko osittainen rahastointi hyväksi? 

175. Jos harkintaa käytetään hyvin, laajempi riskin jakaminen voi tuottaa hyvin-
vointihyötyä. Esimerkiksi Norjan valtion öljyrahasto kerryttää puskuria väes-
tömuutosten varalle ja tasaa siten verorasitusta. Toisaalta poliittiset riskit saat-
tavat olla suuremmat järjestelmässä, joka sallii enemmän harkinnan käyttöä. 
Ruudussa 4 käsitellään laajemman riskinjakamisen mahdollisten hyvinvointi-
hyötyjen suhdetta niihin hyvinvoinnin menetyksiin, jotka voivat seurata siitä, 
että tällaisen riskinjakamisen edellyttämä harkinta aiheuttaa sääntelyhäiriöitä. 
Kysymys kuuluu, onko poliittinen harkinta todellisuudessa lisäriski vai lisäva-
kuutusmekanismi.

176. Etuusperusteisen järjestelmän riskit jakaantuvat, järjestelmästä riippuen, seu-
raavasti:
•	 Täysin rahastoivassa järjestelmässä riskit jakaantuvat jollakin tavalla ny-

kyisten työntekijöiden (korkeampien maksujen tai alempien palkkojen 
muodossa), nykyisten osakkeenomistajien (alempien voittojen muodossa) 
ja nykyisten asiakkaiden kesken (korkeampien hintojen muodossa).

•	 Osittain rahastoivassa järjestelmässä, jossa ylläpitäjällä on jonkin verran pe-
livaraa vajeiden kattamisen ajankohdan suhteen, riskejä voidaan jakaa myös 
tulevien työntekijöiden, osakkeenomistajien ja/tai asiakkaiden kanssa.

•	 Jos säännöt sallivat etuuksien muutokset, osan kustannuksista kantavat ny-
kyiset eläkeläiset.

177. Tämän luvun loppuosassa näitä vaihtoehtoja käsitellään yksityiskohtaisemmin 
ja pohditaan kolmea eri sopeuttamisstrategiaa: Eläkerahastojen tulojen sopeut-
taminen, tulevien etuuksien sopeuttaminen työuran aikana ja maksussa olevi-
en etuuksien sopeuttaminen.
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Ruutu 4. Kuinka suuri harkintavalta on 
optimaalinen?

Pohditaan seuraavia väitteitä:
•	 Täysin rahastoitujen maksuperusteisten eläkkeiden suuri etu on, että ne ovat 

etukäteen läpinäkyviä sen suhteen, miten riskit jakautuvat eri sidosryhmien 
välillä, ja osittain siksi ne ovat vähemmän alttiita häiriöille.

•	 Osittaisella rahastoinnilla on julkisessa tai työmarkkinasopimuksiin perustu-
vassa etuusperusteisessa järjestelmässä kaksi tärkeää roolia. Se toimii pusku-
rina shokkeja vastaan niin että lyhytaikaisiin häiriöihin voidaan vastata pitkän 
tähtäimen sopeuttamistoimilla välittömien suurten muutosten sijaan. Se myös 
jakaa eläkejärjestelmän kustannukset ja etuudet kohorttien välillä.

Ensimmäinen toteamus puhuu harkintavaltaa vastaan. Sen hinta on, että nykyi-
set vakuutetut kantavat riskin kokonaan. Toisen mukaan vähempi kuin täysi ra-
hastointi mahdollistaa laajemman riskien jakamisen. Periaatteessa se on mahdol-
lista ilman harkintavaltaa, jos järjestelmässä on automaattisia säätömekanisme-
ja. Käytännössä ei kuitenkaan ole mahdollista luoda automaattista järjestelmää, 
joka toimii tyydyttävästi kaikissa olosuhteissa, vaan jossain vaiheessa harkintaan 
perustuvat toimet ovat todennäköisiä.

Toinen toteamus kuvaa pitkän aikavälin optimointiprosessia. Empiirinen kysymys 
on, onko tämä malli hyvä kuvaus valtiovallan tai muun eläkejärjestelmän ylläpitä-
jän käyttäytymisestä. Jos sääntelyhäiriön riski on merkittävä, eläkepolitiikka saat-
taa ohjautua ennemminkin lyhytjänteisten poliittisten näkökohtien kuin pitkäjän-
teisen optimoinnin mukaan siten, että välttämättömiä sopeutustoimia lykätään 
tai vanhoja lupauksia perutaan. Siinä tapauksessa laajemman riskienjaon mah-
dolliset edut jäävät kuvitteellisiksi ei-optimaalisten toimien kustannusten vuoksi.

Valinta toisaalta tiukemman sääntelyhäiriöiltä suojautumisen ja vähemmän ris-
kinjaon ja toisaalta laajemman riskinjaon ja sen myötä heikomman sääntelyhäiri-
öiltä suojautumisen välillä on perustavaa laatua. Oikea vastaus riippuu muun mu-
assa siitä, minkä painon päättäjät antavat laajemmalle riskin jaolle ja empiirisel-
lä käsityksellä kyseisen maan sääntelyn laadusta. Mitä seurauksia tällä on eläke-
järjestelmän kannalta ei kuitenkaan ole selkeää. Täysin rahastoidut yksilölliset ti-
lit eivät ole immuuneja valtion väliintuloille, kuten veroetujen muuttamiselle, si-
joituspäätöksiin puuttumiselle tai selvälle kansallistamiselle (kuten Argentiinas-
sa tai Unkarissa).
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8.2 Eläkerahastojen tulojen sopeuttaminen

178. On useita eri tapoja lisätä eläkerahastojen tuloja. 

179. korkeampi maksuprosentti. Suomessa eläkkeet ovat etuusperusteisia ja ne 
lasketaan samoin perustein, joten ääritapauksia lukuun ottamatta rahastojen 
sijoitustoiminnan menestyksen suora vaikutus eläkeläisiin on vähäinen. Työn-
tekijöille ja työnantajille se on kuitenkin tärkeä asia. Mitä paremmin työnan-
tajan valitseman eläkevakuuttajan sijoitustoiminta menestyy, sitä pienempi on 
tarvittava eläkemaksu. Jos rahasto menestyy huonosti, siitä seuraava maksujen 
nousu voi periaatteessa vaikuttaa palkkoihin, voittoihin tai yrityksen tuottei-
den hintoihin tai näiden yhdistelmään. Käytännössä laki määrää, että maksu-
jen korotukset on jaettava tasan työntekijöiden ja työnantajien kesken.

180. On syytä keskustella siitä, kuinka paljon Suomessa on varaa korottaa maksu-
ja, jos lainkaan. Ottaen huomioon tämän hetkiset verot ja maksut korotus-
vara on oletettavasti rajallinen. Jos otetaan huomioon luvussa 8.3.3. esitetyt 
perusteet myöhentää eläkkeellesiirtymistä ja asteittain nostaa eläkkeen ala-
ikärajaa, maksuprosentin joustoa tulisi käyttää vajeen täydentäjänä kunnes 
eläkkeen alaikäraja nousee.

181. maksupohjan laajentaminen. Maksupohjaa ei voida Suomessa kasvattaa ot-
tamalla lisää työansioita maksun piiriin, koska maksut peritään ilman ylärajaa. 
Ainoa mahdollisuus tehdä muutoksia tässä suhteessa olisi periä maksuja mui-
denkin tulojen eikä ainoastaan ansiotulojen perusteella. 

182. verorahoituksen lisääminen. Verorahoitusta voitaisiin lisätä joko tilapäi-
senä tukena tai antamalla eläkerahastoille verovaroilla rahoitettu takuu. Näis-
sä tapauksissa sopeuttamisen kustannukset tulevat nykyisten ja (jos valtio ot-
taa lainaa) tulevien veronmaksajien maksettaviksi. Suomessa rahastointivaati-
mukset on suunniteltu siten, että yksityisen sektorin työeläkkeitä varten ei tar-
vittaisi veronmaksajien tukea, eikä valtio takaa näitä eläkkeitä.19

183. eläkerahastojen yhteisvastuu. Maksujen korotus, laajempi maksupohja 
tai veronmaksajien tuki lisäävät eläkerahastojen kokonaistuloja. Vakuutus on 
vielä yksi riskienjakomekanismi. Joissakin maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa 

19 Jos järjestelmä epäonnistuisi, hallitukselle syntyisi poliittista painetta tukea sitä. Mahdollisuudet järjes-
telmän tukemiseen riippuisivat siitä, johtuuko epäonnistuminen jostakin erityisestä syystä (kuten huonosta 
hallinnosta) vai järjestelmään liittyvästä syystä, kuten pahasta talouskriisistä.
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ja Iso-Britanniassa) työntekijöiden eläkeriskit poolataan pakollisten vakuutus-
järjestelyiden kautta ja riskejä ehkä jaetaan myös veronmaksajille, jos vakuu-
tus tarvitsee julkista tukea. Jos vakuutus kattaa vähemmän kuin 100 prosenttia 
työntekijän etuuksista, nykyiset ja tulevat etuuksien saajat kantavat myös osan 
riskistä.

184. Jos suomalainen eläkevakuuttaja tekee konkurssin, muut eläkevakuuttajat vas-
taavat yhteisesti eläke-etuuksista, mikä korostaa vakavaraisuusvaatimusten 
keskeistä roolia. Järjestelmä sallii yhtiöille tietyn valinnanvapauden: niillä on 
oltava tietty vakavaraisuuspääoma, jonka suuruus on riippuvainen eläkeva-
kuuttajan sijoitusriskeistä. Vakavaraisuussääntöjen uudistusta pohditaan par-
haillaan työryhmässä.

8.3 Tulevien etuuksien sopeuttaminen työuran aikana 

185. Edellisessä luvussa käsiteltiin eri tapoja muuttaa eläkerahastojen tuloja. Toinen 
keino on sopeuttaa tulevia etuuksia työuran aikana.

186. Henkilön työeläke on riippuvainen neljänlaisista tekijöistä:
•	 Ansaintahistoria, jonka arvo eläkkeen laskentakaavassa riippuu karttuma-

prosenteista ja ansioiden indeksikorotuksista työuran aikana. 
•	 Eläkkeeseen oikeuttavien vuosien määrä. Niiden arvo riippuu henkilön 

työuran pituudesta ja siitä, miten laskennassa otetaan huomioon vuodet, 
jolloin tuloja ei ole ollut lainkaan tai ne ovat olleet alhaiset.

•	 Alkavan eläkkeen tarkistaminen kasvavan elinajanodotteen mukaan niin, 
että alkava eläke pienenee ja/tai alkaa myöhemmin.

•	 Miten järjestelmä reagoi talouden vaihteluihin.

Näitä kysymyksiä käsitellään alla.

8.3.1 Työuran aikaisten ansioiden laskenta

187. Tehokas kulutuksen tasaaminen eri elämänvaiheiden välillä edellyttää, että 
työntekijän ansaintahistoria suojataan inflaatiolta, eli että työuran aikaiset an-
siot sidotaan indeksiin. Tähän on eri tapoja. 
•	 Palkkaindeksiin sitominen perustaa henkilön alkavan reaalietuuden hänen 

vuosittaisiin ansioihinsa suhteessa talouden keskiansioihin kunakin vuon-
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na. Siten henkilön alkavan etuuden reaalinen määrä on riippuvainen hänen 
ansioistaan ja keskiansioista kunakin vuonna. 

•	 Hintaindeksi: Jos työntekijän aikaisemmat työansiot sidotaan hintatason 
muutoksiin, alkava reaalietuus on riippuvainen henkilön vuosittaisista ni-
mellisansioista, jotka korotetaan hintatason muutoksen mukaan ansainta-
vuoden tasosta alkavan etuuden laskentavuoden tasoon.

•	 Voidaan myös käyttää hinta- ja ansiotasoindeksin yhdistelmää edellyttäen, 
että yhdistelmä on oikein painotettu hinta- ja ansiotasoindeksin keskiarvo, 
eli että painojen yhteismäärä on yksi.

188. Etuuksien tason ja indeksointimetodin välinen suhde ei ole yksinkertainen:
•	 Pysyvän etuuden malli: jos etuuden kaava on pysyvä, ansiotasoindeksi an-

taa yleensä korkeamman alkavan etuuden ja pitää korvausasteen jokseen-
kin samana eri kohorttien välillä. 

•	 Pysyvä kustannus: jos etuuden kaava on pysyvä, ansiotasoindeksin kustan-
nus on yleensä korkeampi kuin hintatasoindeksin. Jos ansiotasoindeksiin 
sidotun ja hintatasoindeksiin sidottujen järjestelmien kokonaiskustannus 
on sama, ansiotasoindeksiin sidotussa järjestelmässä alkavan etuuden on 
oltava pienempi.

•	 Tulonjakovaikutukset: jos kaksi järjestelmää, joista toinen on sidottu hin-
taindeksiin ja toinen ansiotasoindeksiin, antaa keskimäärin samat etuudet 
kohortille, työntekijät, joiden työuran alkupään ansiot ovat suhteellisen kor-
keat, hyötyvät enemmän ansiotasoindeksistä, joka painottaa enemmän var-
haisempia vuosia, kun taas ne, joiden ansiot ovat alhaisemmat, hyötyvät 
enemmän hintaindeksistä.

189. Ennen vuotta 2005 Suomen eläkejärjestelmässä työntekijän työuran aikaiset 
ansiot oli sidottu indeksiin, jossa ansiotason ja hintatason muutoksella kum-
mallakin oli 50 prosentin paino. Vuodesta 2005 lähtien ansiotason muutok-
sen paino on ollut 80 prosenttia ja hintatason 20 prosenttia. Kuten todettu, 
nämä painotetut keskiarvot ovat järkeviä vaihtoehtoja, vaikkakaan eivät ai-
noat järkevät vaihtoehdot.

8.3.2 Eläkkeeseen oikeuttavien työvuosien lukumäärä

190. Kuten luvussa 8.3.3 todetaan, henkilön työvuosien lukumäärä ja eläkkeelle siir-
tymisen ajankohta riippuu henkilön preferensseistä ja rajoitteista, kuten sää-
detty eläkeiän alaraja.
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191. Toinen kysymys on, tulisiko kaikki vuodet 18 vuoden iän ja eläkkeen alaikära-
jan välillä laskea mukaan. Eläkkeen määräytyminen pitemmältä ajanjaksolta 
rankaisee työntekijöitä, joiden työurassa on aukkoja, tyypillisesti matalapalk-
kaisia. Siksi se aika, jolta ansiot otetaan mukaan alkavan eläkkeen laskennassa, 
vaikuttaa selvästi riskien jakautumiseen.

192. Suomen järjestelmä ottaa huomioon henkilön koko työuran sekä opiskelu-, 
lapsenhoito- ja työttömyysajat. Jos eläkkeen laskennassa otetaan huomioon 
suurempi osa henkilön työurasta, eläkkeen ja henkilön aikaisempien työansi-
oiden välinen suhde vahvistuu, mutta riskinjako heikkenee. Yksi keskustelun-
aihe on, tulisiko riskinjakoa laajentaa siten, että pieni määrä sellaisia vuosia, 
jolloin työansiot ovat olleet alhaisia (suhteessa henkilön työuran keskipalk-
kaan), tulisi suojata opiskelu- ja lastenhoitoajan jne. lisäksi.

8.3.3 Alkavan eläkkeen sopeuttaminen väestömuutokseen

193. myöhempi ja joustavampi eläkkeelle siirtyminen. Eläkkeiden kustanta-
misen ongelma on suurelta osin tulosta siitä, että elinajanodote kasvaa ja eläke-
ikä on ennalta määrätty. Ilmeinen ratkaisu on, että eläkeiän tulisi nousta järke-
vällä tavalla, kun elinajanodote kasvaa. 

194. Osittain eläkepoliittisten muutosten vuoksi keskimääräinen todellinen eläk-
keellesiirtymisikä on Suomessa noussut melkein kaksi vuotta viimeisen vuo-
sikymmenen aikana. Varhaiseläkkeitä on rajoitettu tai poistettu. Työttömyys-
eläkettä (ikääntyneille työntekijöille pitkäaikaisen työttömyyden jälkeen myön-
netty eläke) rajoitettiin ja lopulta se poistettiin. Viimeiset työttömyyseläkkeet 
myönnettiin vuonna 2011. Työttömyyseläke korvattiin työttömyysturvaan si-
sältyvällä ”työttömyysputkella”, joka merkitsee sitä, että ikääntyneet pitkäai-
kaistyöttömät voivat saada työttömyyspäivärahaa pidennetyltä jaksolta van-
huuseläkeikään asti. Vuodesta 2005 yksilöllinen varhaiseläke eli mahdollisuus 
saada työkyvyttömyyseläke lievemmin ehdoin, poistettiin (60 vuotta täyttäneil-
lä säilyi kuitenkin hieman laajempi työkyvyttömyysmääritelmä) ja työkyvyttö-
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myyseläkkeiden alkavuus on yleisemmin vähentynyt sitä mukaa kun väestön 
terveydentila on parantunut.20

195. Tämän rinnalla ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinoille osallistuminen 
on lisääntynyt. 55–59-vuotiaiden työllisyys nousi 60 prosentista 71 prosenttiin 
vuosien 1990 ja 2011 välillä. 60–64-vuotiaiden vastaavat luvut olivat 25 ja 40 
prosenttia. Silti 63-vuotiaiden ja sitä vanhempien työskentely pysyy vähäisenä, 
kuten todettiin luvussa 7.2.2. 

Kuvio 4. Suomalaisten vuosina 1987, 2010 ja 2050 eläkkeelle jääneiden tai jäävi-

en miesten ja naisten elinkaari.
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Huomautuksia: Koulutus = aika syntymästä keskimääräiseen työhönmenoikään. Aktiiviaika = työllisyysaste 
ikäryhmässä ≥ 50%. Eläkeaika = aika, jolloin työllisyysaste laskee alle 50 prosenttia elinajanodotteeseen 
asti.

Lähde: Elinajanodote Tilastokeskuksen väestötilastoista. Työllisyysaste Tilastokeskuksen työvoimatieto-
kannasta. Elinajanodote ja työllisyysaste vuoteen 2050 Eläketurvakeskuksen raportista 2/2012, Statutory 
pensions in Finland – long term projections 2011.

196. Kuviosta 4 näkyy miten eläkeajan pituus on muuttunut. Vaaka-akseli osoittaa 
elinajanodotteen syntymähetkellä ja pylväät koulutukseen, työhön ja eläkkeellä 
oloon käytetyn ajan, erikseen miehille ja naisille, jotka jäivät eläkkeelle vuosina 

20 Ks. lähemmin
http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publis-
hedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastoraportit/elakkeellesiirtymisika_suomen_tyoela-
kejarjestelmassa_2011_7.pdf

http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastoraportit/elakkeellesiirtymisika_suomen_tyoelakejarjestelmassa_2011_7.pdf
http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastoraportit/elakkeellesiirtymisika_suomen_tyoelakejarjestelmassa_2011_7.pdf
http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastoraportit/elakkeellesiirtymisika_suomen_tyoelakejarjestelmassa_2011_7.pdf


74  SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1

1987 ja 2010 ja ennusteena vuoteen 2050. Aktiiviaika on määritelty ikäryhmit-
täin sen perustella, milloin työllisyysaste on ollut 50 prosenttia tai sen yli. Elä-
keaika on määritelty alkavaksi silloin kun työllisyysaste laskee alle 50 prosen-
tin. Kuviosta voi vetää kaksi johtopäätöstä. Järkevillä eläkepolitiikan muutok-
silla tulevien kohorttien eläkeikä voi olla korkeampi, mutta eläkeaika silti pi-
tempi kuin aikaisemmilla kohorteilla. Vaikka eläkeikä nousisikin edelleen en-
nusteen mukaisesti, eläkkeellä oloaika vuonna 2050 on pitkä, sekä absoluutti-
sesti että suhteessa työvuosien lukumäärään.

197. Myöhemmän eläkkeellesiirtymisen perusteluiden ohella on erilliset, mutta yhä 
tärkeämmät perusteet tehdä eläkkeelle siirtymisestä joustavampaa. Kun eläke 
keksittiin, sen pääasiallinen tarkoitus oli karsia joukosta tuottamattomat ikään-
tyneet työntekijät, ja silloin oli järkevää, että eläkkeelle jääminen oli pakollis-
ta ja kokoaikaista. Sen jälkeen eläkepolitiikan on kohdattava kaksi vastakkais-
ta trendiä. Ihmiset elävät pitempään, mikä merkitsee, että heidän keskimäärin 
pitäisi työskennellä pitempään, ja maat ovat vaurastuneet, joten meillä on va-
raa antaa ihmisille vapaa-aikaa työuran päätyttyä. Jälkimmäinen tarkoittaa kui-
tenkin sitä, että eläkkeen tarkoitus on muuttunut. Tänä päivänä eläkkeillä on 
muitakin tarkoituksia kuin tuottamattomien työntekijöiden karsiminen, muun 
muassa sen tunnustaminen, että yksilöillä on erilaiset preferenssit ja henkilö-
kohtaiset olosuhteet. Monet eivät halua jäädä kokonaan eläkkeelle heti kun se 
on mahdollista. Motiivina voi olla lisäansiot tai suurempi eläke tai se, että he 
nauttivat työnteosta ja haluavat jatkaa entisessä tai uudessa työssä.

198. Eläkejärjestelmän tulisi pyrkiä kohottamaan keskimääräistä eläkeikää kasautu-
neista resurssipaineista selviytyäkseen, mutta myös siten, että se ottaa huomi-
oon yksilöiden väliset erot tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja siirtyä kokopäivä-
työstä kokopäiväiselle eläkkeelle. Tällaisen valinnanvapauden mahdollistami-
nen olisi hyvää eläkepolitiikkaa, vaikka eläkkeiden kustantaminen ei olisikaan 
ongelma. Keskimääräisen eläkeiän nostaminen sälyttää muutoksen kustannuk-
set tuleville eläkeläisille, mutta joustavat eläkkeellesiirtymisvaihtoehdot antavat 
yksilöille mahdollisuuden reagoida itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

199. Kaikissa hyvin suunnitelluissa eläkejärjestelmissä tulisi olla kolme elementtiä:
•	 Eläkkeen alaikäraja, joka antaa taloudelliset mahdollisuudet maksaa riittä-

viä eläkkeitä.
•	 Eläkeikä, joka nousee elinajanodotteen kasvaessa järkevällä ja läpinäkyväl-
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lä tavalla, jotta ihmiset hyvissä ajoin tietävät, milloin he voivat jäädä eläk-
keelle.

•	 Työmarkkinainstituutiot (luku 7.2), jotka sallivat ihmisten siirtyä kokopäi-
vätyöstä kokoaikaiselle eläkkeelle itse valitsemallaan aikajänteellä.

200. karttumisprosenttien sopeuttaminen. Alhaisempi karttumisprosentti vä-
hentää työntekijän tulevaa eläkeoikeutta, mikä merkitsee sitä, että tulevat elä-
keläiset kantavat sen kustannukset. Yksi tapa toteuttaa vähennys on lisätä täy-
teen eläkkeeseen tarvittavien työvuosien määrää. Tietyn tasoisten etuuksien 
maksaminen (esimerkiksi) 70 vuoden iässä 65 vuoden sijaan vastaa etuuksien 
pienentämistä, mutta eläkeajan pituuden lyhentämisen eikä kuukausieläkkeen 
määrän pienentämisen kautta.

 
201. Suomessa alkava eläke perustuu työntekijän indeksitarkistettuihin työuran ai-

kaisiin ansioihin ja taulukossa 1 esitettyihin karttumisprosentteihin, ja sitä tar-
kistetaan elinaikakertoimella, joka vähentää tietyn ikäisten kuukausieläkettä 
elinajanodotteen kasvun mukaisesti. Työntekijät voivat osittain neutraloida tä-
män vähennyksen työskentelemällä pitempään, ja yli 63-vuotiaiden työansi-
oista saaman korkeamman eläkekarttuman tarkoitus on kannustaa pitempiin 
työuriin. 

202. Yksi elinaikakerrointa koskeva kysymys on, onko sen mekanismi hyvin 
määritelty. Erityisesti voi kysyä, tulisiko kertoimen perustua toteutuneisiin 
lukuihin, nykyisten lukujen perusteella tehtyihin ennusteisiin, ennusteisiin 
jotka yrittävät ottaa huomioon elinajanodotteen tulevan kasvun, vai pitäi-
sikö siihen sisältyä jälkikäteinen elinajanodotteen todelliseen kasvuun pe-
rustuva tarkistus.

203. automaattinen sopeuttaminen etuuksien tason vai eläkeiän kaut-
ta? Perustavampaa laatua oleva elinaikakerrointa koskeva kysymys on, tuleeko 
mekanismilla olemaan haluttu vaikutus. Sen taustalla oleva oletus, että ihmiset 
toimivat rationaalisesti, on kyseenalainen. On paljon näyttöä siitä, että monet 
jäävät eläkkeelle niin pian kuin mahdollista, riippumatta siitä, onko se pitkällä 
tähtäimellä heidän tai heistä riippuvaisten henkilöiden parhaiden etujen mu-
kaista (ks. kuvio 3 ja siihen liittyvä teksti). Siksi voidaan väittää, että elinaika-
kerroin on tehokas keino järjestelmän kestävyyden, mutta ei niinkään eläkkei-
den riittävyyden kannalta.
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204. Periaatteessa on kaksi tapaa sopeuttaa eläkkeet kasvavaan elinajanodotteeseen: 
kuukausittaisten etuuksien aktuaarinen pienentäminen pitemmän elinajan 
mukaan tai eläkkeen alaikärajan tai normaalina pidetyn eläkeiän nostaminen, 
ks. taulukko 1. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa eri tavoin:
•	 Oletetaan, että nykyinen eläke 63 vuoden iässä on 100, mutta ensi vuonna 

elinaikakerroin pienentää eläkettä (esimerkiksi) 97:ään. Keskimäärin kuu-
den kuukauden lisätyöskentely nostaisi eläkkeen takaisin 100:an. Eläkeiän 
nosto 63,5 vuoteen riittää siihen.21 Muita eläkeikärajoja, kuten työttömyys-
putken ikärajaa (jos se säilytetään) ja vanhuuseläkkeen ylempää ikärajaa (68 
vuotta) tulisi korottaa vastaavasti.

•	 Oletetaan, että eläkepolitiikasta päättävät pitävät oikeana sitä, että ihmisten 
eläkeaika on keskimäärin puolet heidän työuransa pituudesta. Tämä saavu-
tettaisiin korottamalla taulukon 1 ikärajoja kahdeksalla kuukaudella jokais-
ta vuotta kohti, jolla elinajanodote kasvaa. Eläkeikä sopeutetaan siis odotet-
tuun eläkevuosien ja eläkkeen kartuttamisvuosien suhteeseen.

205. Tällaiset yksinkertaiset säännöt eivät teoreettisesti välttämättä ole optimaalisia: 
ihmiset elävät kauemmin, mikä lisää eläkekustannuksia, mutta tämä vaikutus 
neutraloituu osittain siksi, että ihmiset ovat vauraampia kuin ennen ja voivat 
siksi kuluttaa enemmän eläkkeellä ollessaan. Lisäksi elinajanodotteen kasvussa 
on monissa maissa, kuten Suomessa, sosioekonomisia eroja. Vähävaraisempien 
elinajanodote kasvaa muita hitaammin. Yksinkertaisella säännöllä on kuiten-
kin etunsa, koska se on läpinäkyvä ja ennustettavuutensa vuoksi myös poliit-
tisesti edullinen. Säännön olemassaolo ei estä valtiovaltaa tekemästä ajoittain 
harkinnanvaraisia säätöliikkeitä; tai jonkin elinajanodotteen muutoksen voi-
daan ajatella edellyttävän sopeuttamistoimia, jotka vaativat lainsäädäntöä. Jos 
eläkeikää päätetään nostaa, joko säännöksen tai päätöksen perusteella, se tulee 
toteuttaa ruudussa 5 esitettyjen periaatteiden mukaan. 

206. Eläkkeiden sopeuttamisella väestömuutokseen eläkeikää nostamalla eikä vain 
kuukausittaisia etuuksia pienentämällä on monia etuja. Se estää epärationaalis-
ta käyttäytymistä, kun yksilöiden valinnanvara vähenee. Kuten luvussa 6.1 to-
detaan, on virhe olettaa, että suurempi valinnanvapaus on aina hyödyksi. Va-
linnanvapauden rajojen asettaminen eläkejärjestelmässä vaatii suunniteltua 
harkintaa. Toinen etu on, että on eläkkeen alaikärajan ja elinajanodotteen si-
sältävä laskentatapa on helpompi selittää suurelle yleisölle (ja siten poliittisesti 
helpompi asia) kuin elinaikakerroin. 

21 Eläkkeen alaikäraja korotetaan 63 ja puoleen vuoteen ja korkeampaa karttumisprosenttia (nykyisin 4,5 
prosenttia) sovelletaan vasta samasta iästä.
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Ruutu 5. Eläkeiän sopeuttamisen periaatteet

Eläkeiän automaattisen sopeuttamisen tulisi aina perustua kolmelle periaatteelle:
•	 Sääntöjen tulee perustua syntymäaikaan, ei eläkkeelle siirtymisen ajankoh-

taan, sillä muuten ennen jokaista etuuksien heikentämistä syntyy eläköity-
misaalto. Sellainen kannuste eläkkeelle siirtymiseen on tehoton.

•	 Muutoksia tulee tehdä vuosittain ja siten välttää suuria muutoksia etuuksien 
tasossa toisiaan lähellä olevien kohorttien välillä. Suuret muutokset ovat epä-
oikeudenmukaisia ja poliittisesti vaikeita, koska vain muutaman päivän ikäero 
voisi merkitä suurta eroa etuuksissa. Suuret muutokset ja eläkkeelle siirtymi-
sen ajankohtaan perustuva säännöt lisäisivät kannustimia jäädä aikaisin eläk-
keelle.

•	 Etuuksien muutoksia koskevien sääntöjen tulee olla selkeitä. Automaattinen, 
selkeisiin sääntöihin perustuva sopeuttamien lisää ennustettavuutta ja vä-
hentää poliittista painetta. Automaattinen sopeuttaminen voi toimia parem-
min, jos se perustuu toteutuneisiin kuolleisuuslukuihin eikä ennusteisiin. Jo-
ka tapauk sessa lainsäädännöllä voidaan aina poiketa siitä, mitä automaattiset 
säännöt tuottavat, kuten tuloverojen indeksitarkistuksissa. 

Iso-Britannian naisten eläkeiän korottaminen, josta säädettiin vuonna 1991, ku-
vaa kaikkia kolmea periaatetta. Avainpäivämäärä on 6. huhtikuuta vuonna 1950. 
Sitä ennen syntyneiden naisten eläkeikä säilyi 60 vuodessa. Toukokuun 6. päivä-
nä 1950 (kuukautta avainpäivämäärän jälkeen) syntyneiden naisten eläkeikä on 
60 vuotta ja yksi kuukausi, mikä täyttyi vuonna 2010, 19 vuotta lain säätämisen 
jälkeen. Kesäkuun 6. päivänä 1950 syntyneiden naisten eläkeikä on 60 vuotta ja 
kaksi kuukautta ja niin edelleen. Huhtikuun 6. päivänä vuonna 1955 tai sen jäl-
keen syntyneiden naisten eläkeikä on 65 vuotta.

207. Näillä perusteilla eläkkeiden sopeuttaminen ainoastaan elinaikakertoimella ei 
todennäköisesti ole paras vaihtoehto. Toisaalta, kun maat vaurastuvat, ihmi-
set haluavat lisää vapaa-aikaa työuran päätyttyä, mikä viittaa siihen, että so-
peuttaminen ainoastaan eläkkeen alaikärajaa korottamalla ei myöskään ole pa-
ras vaihtoehto. Ottaen huomioon eläkeiän alarajan korottamiseen liittyvän vii-
peen, voisi olla hyvä tehdä koko sopeuttaminen siten, että aluksi korotetaan 
eläkkeen alaikärajaa, ja asettaa riippumaton komitea arvioimaan sitä säännöl-
lisesti.

 
208. Kysymys miten eläkkeet tulee sopeuttaa elinajanodotteen muutoksiin on työ-

markkinaosapuolten ja hallituksen välisen keskustelun tärkeä aihe:
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•	 Olisi hyvä muuttaa terminologiaa: sen sijaan, että puhutaan tavallisesta 
eläkeiästä ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä, olisi parempi pu-
hua eläkeiän alarajasta ja normaalista eläkeiästä, toisin sanoen tehdä kie-
lenkäytössä myöhemmästä iästä normi.

•	 Sen sijaan että eläkkeet sopeutetaan elinajanodotteen kasvuun ainoastaan 
pienentämällä eläkeiän alarajalla saatavia eläkkeitä, kannattaisi sopeutus 
tehdä ainakin osittain siten, että eläkkeen alaikärajaa korotetaan ilman et-
tä eläkkeitä sen vuoksi korotetaan.

8.3.4 Talouden vaihteluihin sopeuttaminen

209. Talouskriisillä ei ollut lyhyen aikavälin vaikutuksia maksuihin tai maksus-
sa oleviin eläkkeisiin. Kriisin välitön vaikutus oli, että suomalaisten eläkeva-
kuuttajien varat vähenivät vuoden 2007 lopun 122,4 miljardista eurosta vuo-
den 2009 lopun 105,1 miljardiin euroon. Vuoden 2009 lopussa tappiot oli kui-
tenkin katettu ja varat olivat 124,1 miljardia euroa.

210. Jos eläkerahaston sijoitusten arvo vähenee, sopeuttamiskustannukset kantaa 
aluksi eläkevakuuttaja, eli eläkerahaston varaukset. Jokaisen rahaston edelly-
tetään ylläpitävän tasausrahastoa, joka sisältään EMU-puskurin eli lisäpusku-
rin siksi, että eurojäsenyyden vuoksi talouden suhdanteisiin ei voida reagoida 
devalvaatiolla. Tasausrahastojen on oltava vähintään 30 prosenttia seuraavan 
vuoden arvioiduista jakojärjestelmän mukaisesta eläkemenosta, mutta käytän-
nössä ne ovat olleet korkeampia.

211. Elleivät rahastot riitä kattamaan koko sopeuttamista, kustannukset tulevat 
maksajien kannettaviksi siten, että työntekijöiden ja/tai työnantajien maksuja 
korotetaan tarpeeksi, jotta vaje saadaan katettua. Jos nämä sopeuttamistoimet 
eivät riitä, kustannuksia jaetaan myös tuleviin eläkkeisiin tarkistamalla karttu-
misprosentteja. Ainoastaan poikkeusoloissa kustannusten sopeuttaminen kos-
kisi nykyisiä eläkeläisiä, joiden eläkeoikeudet nauttivat samanlaista perustus-
lain suojaa kuin omistusoikeus. 
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8.4 Maksussa olevien etuuksien sopeuttaminen

212. Edellisessä luvussa käsiteltiin työuran aikaisia sopeuttamistoimia, jotka vaikut-
tavat tuleviin etuuksiin. Toinen tapa on sopeuttaa maksussa olevien eläkkeiden 
indeksointia. Jotta eläke tasaisi kulutusta tehokkaasti, etuuden reaaliarvo ei saa 
vaihdella oikullisesti inflaation mukaan, varsinkin, koska inflaatioaste voi vaih-
della merkittävästi. Lisäksi optimaalinen riskienjako merkitsee sitä, että indek-
sisuojan tulisi vahvistua henkilön ikääntyessä. Johtopäätös ei ole, että eläkeläi-
siä tulee suojella kaikilta riskeiltä, mutta heidän tulisi altistua vähemmille ris-
keille kuin nuorempien vakuutettujen.

213. Täysi hintaindeksisidonnaisuus säilyttää eläkkeiden reaalisen ostovoiman, 
mutta ajan mittaan eläkeläiset jäävät enenevässä määrin jälkeen yleisestä elin-
tasosta. Jos etuudet sidotaan täysin nimellispalkkojen kasvuun, etuudet säilyt-
tävät eläkeläisten ja työntekijöiden välisen suhteen, mutta ajan mittaan järjes-
telmästä tulee kalliimpi tietyllä alkavien etuuksien tasolla. Kumpikin näistä in-
deksointisäännöistä, tai oikein painotettu keskiarvo, ovat kohtuullisia, riippuen 
siitä, miten tärkeänä pidetään absoluuttisen elintason tai suhteellisen elintason 
säilyttämistä. Kohtuullista ei sen sijaan ole väärien painojen käyttäminen in-
flaation vastaisessa indeksissä (ks. Barr ja Diamond, 2008, sivu 265). Ei myös-
kään ole hyvä asettaa ylärajaa sille, missä määrin etuuksia tarkistetaan inflaati-
on johdosta. Vaikka se saattaa edistää järjestelmän taloutta, rajoitus heikentää 
indeksisidonnaisuuden sosiaalista tavoitetta. 

Suomessa maksussa olevien etuuksien indeksointi täyttää hyvän suunnit-
telun vaatimukset. Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan indeksillä, jossa 
palkkojen muutoksella on 20 ja hintojen muutoksella 80 prosentin paino. 
Tämä painotettu keskiarvo ei reagoi oikullisesti inflaatioon ja jakaa riskiä 
eläkeläisten kanssa, mutta altistaa heidät pienemmälle riskille kuin työnteki-
jät, koska reaalipalkkojen lasku vaikuttaa maksussa oleviin eläkkeisiin, mut-
ta ainoastaan neljäsosalla siitä painosta, jolla se vaikuttaa nuorempien työn-
tekijöiden eläkekarttumaan.22

22 Työntekijän työuran aikaiset ansiot tarkistetaan ansiotasoindeksillä 80-prosenttisesti ja maksussa olevat 
etuudet 20-prosenttisesti.
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9 Järjestelmän kestävyys

214. Kestävyydellä on merkitystä paljon laajemmista syistä kuin hyvän talouden-
pidon vuoksi. Eläkkeiden keskeinen tarkoitus pitkäjänteisenä instituutiona on 
antaa ihmisille mahdollisuus jakaa tulojaan koko elämänkaarelleen. Siksi kes-
tävyys on riskienjaon osa terävien lyhytaikaisten shokkien välttämiseksi, ja sen 
vuoksi kaikkien työmarkkinaosapuolien yhteinen huoli. Kestävyyskeskustelua 
ei tule käydä erillisenä, vaan eläkkeiden riittävyyden (luku 5) ja riskienjaon 
pohdinnan (luku 8) rinnalla.

215. Luvussa 9.1 vedetään yhteen aikaisempi keskustelu säätökeinoista. Luvussa 9.2 
esitetään joukko kysymyksiä järjestelmän vakaudesta.

216. Suurin ongelma on kestävyyden pitkän aika välin tarpeet ja lyhyen aikavälin 
poliittiset paineet. Poliittinen kestävyys riippuu työmarkkinaosapuolten ja hal-
lituksen välisestä sopimuksesta, joka taas riippuu eläke-etuuksien tasosta (luku 
5), eläkkeen alkamisiästä (luku 8.3.3) ja muista riskin jakamisen tavoista (lu-
ku 8). Taloudellinen kestävyys riippuu siitä, löytyykö etuuksien kustannuksiin 
riittävien maksujen perimiselle poliittista tukea ja ovatko oikea-aikaiset muu-
tokset poliittisesti mahdollisia. 

9.1 Sopeuttamiskeinot23

217. automaattinen sopeuttaminen. Aikaisemmissa luvuissa käsiteltiin kolmea 
ulottuvuutta: 
•	 Henkilön työuran aikaisten ansioiden (luku 8.3.1) indeksoinnilla hallitaan 

kohdistuu inflaatioriskiä ja osittain myös työmarkkinariskiä.
•	 Elinajanodotteen muutokseen sopeuttamisella (luku 8.3.3.) hallitaan väes-

töriskiä ja edistetään tehokasta kulutuksen tasaamista elämänkaarella.
•	 Maksussa olevien etuuksien indeksoinnilla (luku 8.4) hallitaan inflaatioris-

kiä ja se saattaa myös jakaa osan työmarkkinariskistä eläkeläisille.

23 Ks. lähemmin IMF Fiscal Affairs Department (2011).
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218. harkinnanvarainen sopeuttaminen. Muita sopeuttamismahdollisuuksia 
ovat
•	 maksuvuosiksi laskettavien vuosien määrittely (luku 8.3.2)
•	 karttumaprosentit, elinajanodotteen pitäminen vakiona (luku 8.3.3)
•	 maksuprosentit (luku 8.2)
•	 maksupohja, jota voidaan kasvattaa

•	 ottamalla enemmän ja erityyppisiä tuloja maksun perusteeksi (luku 8.2)
•	 lisäämällä palkkasummaa lisäämällä työvoimaan osallistumista
•	 lisäämällä ikääntyneiden työntekijöiden työvoiman kysyntää ja tarjon-

taa (luku 7.2)
•	 ansioiden ja maksussa olevien eläkkeiden indeksointi.

219. muutosten aikataulu. Kansaneläke ja takuueläke rahoitetaan verovaroista 
ja lakisääteinen työeläke on osittain rahastoitu. Järjestelmän rahastoitu osa toi-
mii ainakin osittain puskurina lyhytaikaista turbulenssia vastaan ja verovaroin 
rahoitettu osa mahdollistaa riskien laajan jakamisen nykyisen, ja lainanoton 
kautta, myös tulevien sukupolvien kesken. Nämä elementit eivät poista tarvetta 
sopeuttaa järjestelmä pitkän aikavälin muutoksiin, mutta antavat tiettyä liikku-
mavaraa ajoituksen suhteen. Kuten ruudussa 4 todetaan, tällainen joustavuus 
voi olla etu tai haitta, riippuen hallinnon laadusta.

9.2 Miten vakaa järjestelmä on?

220. Taulukosta 7 näkyy, että rahastointiaste on noin 20–25 prosenttia. Tämä on pi-
kemminkin pragmaattisen kehityksen kuin nimenomaisen optimointiproses-
sin tulosta. 

221. Yksityisen sektorin työeläkerahastojen kumulatiivinen reaalituotto vuodesta 
1997 alkaen on yli 4 prosenttia suurimmalta osalta vuoden 1997 jälkeistä aikaa. 
Talouskriisistä huolimatta se oli hieman yli 3,5 prosenttia vuonna 2011. 

Taulukko 7. Rahastointiasteet vuonna 2011.

Yksityinen Julkinen Yhteensä

Rahastointiaste, diskonttokorko 3,5 % 24,7 23,4 24,2

Rahastointiaste, diskonttokorko 2,5 % 20,8 20,0 20,5

Lähde: Eläketurvakeskus (2011, taulukot A.3.1 ja A.3.2). 
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222. Lainsäädännössä on useita rajoitteita yksityisen sektorin työeläkerahastojen 
hoidolle koskien muun muassa aktuaarisia periaatteita (ks. Rantala 2011), ris-
kinottoa ja hallitusten jäseniä (vähintään puolet jäsenistä työntekijöiden ja 
työnantajien nimeämiä). Vakuutusyhtiöt päättävät omasta sijoitusstrategias-
taan näissä puitteissa, ja yhtiöt, jotka saavat paremman tuoton, voivat tarjo-
ta asiakkailleen alemman maksuprosentin. Julkisen sektorin eläkkeiden rahas-
tointia koskevat määräykset ovat lievempiä ja rahastot muodostavat lähinnä 
puskurin. 

223. Tästä nousee joukko strategisia kysymyksiä, joita käsitellään rinnakkaisessa ra-
portissa:
•	 Onko nykyinen rahastointiaste oikea vai olisiko jollain muulla rahastointi-

asteella strategisia etuja?
•	 Rohkaisevatko nykyiset määräykset eläkerahastojen hoitajia optimaaliseen 

riskinottoon vai tehottomaan konservatiivisuuteen?
•	 Pitäisikö suurten eläkerahastojen johtajien olla sellaisten yhtiöiden hallitus-

ten jäseniä, joihin rahastot sijoittavat? Tarvitaanko herkempiä sääntöjä itse-
näisyyden ja suuremman läpinäkyvyyden edistämiseksi? 

•	 Tulisiko eläkemaksulla olla maksimiprosentti, joka viittaisi päätökseen siir-
tyä maksuperusteista järjestelmää kohti?

•	 Mikä on (a) sääntöjen tai harkintavallan ja (b) vakavaraisuuspääoman mää-
rän optimaalinen tasapaino? Tulisiko puskurirahaston esimerkiksi olla suu-
rempi kuin nykyinen noin 25 prosentin rahastointiaste, mutta niin, että sii-
hen liittyy jonkin verran harkintavaltaa? Joustavuuden puolesta puhuu se, 
että puskurirahasto helpottaa lyhytaikaisista häiriöistä selviytymistä. Sitä 
vastaan taas puhuu se, että se saattaisi aiheettomasti viivästyttää pitkäaikai-
siin muutoksiin reagointia, kun sopeuttamiskustannuksia on jaettava luvus-
sa 9.1 mainittujen keinojen välillä.

224. Pääasiallisin kustannusten lisääjä on kasvava elinajanodote, joka luo painetta 
korottaa maksuja. Ilman muutoksia Suomen, kuten muidenkin samanlaista vä-
estöpainetta kokevien maiden, eläkejärjestelmästä tulee kestämätön. Suomes-
sa on kuitenkin siinä mielessä hyvä tilanne, että vuoden 2005 uudistukset oli-
vat hyvin perusteltuja. Sen vuoksi muutoksia voidaan tehdä asteittain eikä hä-
tätoimenpiteitä tarvita.
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10 Työkyvyttömyyseläkkeet

225. työkyvyttömyyden mittaaminen. Keskeinen vanhuuseläkkeen ja työkyvyt-
tömyyseläkkeen välinen ero on se, kuinka helppoa on todeta, onko vakuutettu 
riski toteutunut. Kaikissa maissa, jotka kykenevät ylläpitämään syntymätodis-
tusjärjestelmää, on helppo todeta, onko henkilö saavuttanut eläkeiän. Työky-
vyttömyyseläkkeissä taas on todettava, onko joku työkyvytön vai ei, mihin liit-
tyy sekä määrittely- että mittausongelmia.

226. Yksinkertaisimmillaan työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä maksetaan etuuksia 
kaksiarvoisen muuttujan perusteella – henkilöllä joko on pitkäaikaisia terveys-
ongelmia, jotka estävät ansiotyön, tai sitten ei. Järjestelmä voi myös luokitella 
henkilön esimerkiksi 25-, 50- tai 75-prosenttisesti tai täysin työkyvyttömäksi. 
Kaikissa näissä tapauksissa menettelytapa perustuu numeeriseen asteikkoon. 
Koko yritys tiivistää huonon terveydentilan eri ulottuvuudet yhteen objektiivi-
seen asteikkoon on kuitenkin virhe. Oletetaan, että meillä on vektori, joka ku-
vaa tietyn yksilön erilaisia terveysominaisuuksia:

[h1, h2, ... , hn,] 

Ainoa tapa muuntaa tämä vektori numeeriseksi arvoksi on kertoa se toisella 
vektorilla,

[w1, w2, ... , ws],

jossa w1 on h1:lle annettava paino jne.

Sama voidaan sanoa myös niin, että jokainen ensimmäisen vektorin element-
ti ilmaistaan pistelukuna sadasta ja lasketaan niiden keskiarvo. Yksinkertainen 
keskiarvo olettaa implisiittisesti, että kaikilla elementeillä on sama paino. Vaih-
toehtoisesti voimme käyttää painotettua keskiarvoa.

227. Terveyden mittaaminen tällä tavalla törmää strategisiin ongelmiin. Vaikka ei 
voida välttyä yksilön työkyvyttömyyseläkkeen asteikkoarvon (x €) määrittämi-
seltä, päätös riippuu aina sekä siitä, miten tarkkaan hi määritellään että siitä mi-
kä arvoarvostelma painojen wi valintaan sisältyy.
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228. Ongelmat, jotka liittyvät hi:n kvantifiointiin ovat olennaisia ja ratkaisematto-
mia. Vaikka kliiniset tosiasiat voitaisiinkin mitata objektiivisesti:
•	 Tietyn vamman vaikutus tuottavuuteen riippuu työn luonteesta. Jos mene-

tän onnettomuudessa vasemman käteni pikkusormen, se hidastaa koneella 
kirjoittamistani, mutta ei muuten vaikuta akateemisiin kykyihin, enkä tar-
vitse työkyvyttömyyseläkettä. Jos olisin konserttiviulisti, urani olisi ohi.

•	 Henkilön työkyvyttömyys voi myös vaihdella päivästä toiseen.

Siksi ei periaatteessakaan ole yhtä ainoaa vastausta. Ei siis ole yllättävää, että 
ongelmia syntyy.

229. työkymyttömyyteen vastaaminen. Työkyvyttömyystapauksissa maksetaan 
rahaetuuksia ja/tai autetaan selvittämään, millaista ansiotyötä henkilö voisi jäl-
jellä olevalla työkyvyllään tai toimintakykynsä rajoitteista huolimatta tehdä, jo-
ko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti.

230. Suomessa on pula sopivista työpaikoista ja siksi osatyökykyisten on vaikea 
saada ansiotyötä. Nämä kysymykset, jotka sisältyivät Ahtelan työryhmän toi-
meksiantoon, ovat tärkeitä sekä etuuksien kustannusten vuoksi että varsin-
kin siksi, että soveltuva työ yleensä parantaa huomattavasti yksilön hyvin-
vointia. Keskusteluihin tulee ottaa mukaan henkilöitä, joilla on tarvittavaa 
kliinistä kokemusta ja työmarkkinakokemusta. 

231. Mikä on vakuutuksen oikea hinta? Suurten työnantajien (noin 800 työnteki-
jästä ylöspäin) työkyvyttömyysmaksut perustuvat työnantajan omiin työky-
vyttömyyseläketapauksiin, pienempien (noin 50–800 työntekijää) osittain nii-
den omiin työkyvyttömyyseläketapauksiin.24 Jos ikääntyneillä on suurempi to-
dennäköisyys tulla työkyvyttömiksi, tämä johtaa siihen, että yhtiöillä tai toimi-
aloilla, joilla on enemmän ikääntyneitä työntekijöitä, on korkeammat maksut. 
Se taas voi olla ikääntyneiden työntekijöiden palkkaamisen este, kuten luvussa 
7.2 todettiin. Koska työurien pidentäminen on tärkeä riskin jakamisen osa, sel-
lainen negatiivinen kannuste ei ole hyväksi. Työkyvyttömyystapauksiin perus-
tuvia maksuja koskevat tutkimukset (muun muassa Kyyrä ja Tuomala, 2012) 
näyttävät, että järjestely vähentää sairauksien ja työkyvyttömyyden esiintyvyyt-
tä eikä merkittävästi vaikuta ikääntyneiden työntekijöiden työllistymiseen.

24 Rajat määritellään yrityksen palkkasumman mukaan. Jos yrityksen palkkasumma on yli 29,5 miljoonaa 
euroa (vuonna 2012), maksut perustuvat kokonaan toteutuneisiin työkyvyttömyyseläketapauksiin. Jos palkka-
summa alittaa 1,84 miljoonaa euroa, yrityksen omat työkyvyttömyyseläketapaukset eivät vaikuta maksuun. 
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232. On hyvä erottaa toisistaan (a) toimialan (esimerkiksi kaivosalan) keskimääräi-
nen työkyvyttömyysriski, (b) riskin hajonta eri kaivosten välillä ja (c) ikävaiku-
tukset. On perusteltua, että vakuutuksen hinnassa otetaan huomioon (a), jot-
ta toimialan riskit sisällytetään sen tuotteiden hintaan, ja (b) jotta yksittäisillä 
kaivoksilla on kannuste parantaa työturvallisuutta. Käytännössä ei kuitenkaan 
aina ole helppoa erottaa eri elementtejä toisistaan, ei vähiten siksi, että toimi-
alojen rajat eivät aina ole selkeät. Lisäksi suurtyönantajilla on käytännössä täy-
si omavastuu työkyvyttömyystapauksistaan, joten (a) ja (b) koskevat niitä au-
tomaattisesti. Lisäksi Suomen eläkejärjestelmässä otetaan huomioon yrityksen 
henkilöstön ikärakenne yrityksen riskiluokituksen laskennassa.
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11	 Vapaaehtoiset	eläkkeet	

 
233. Pakollisten eläkejärjestelmien ohella on olemassa myös vapaaehtoisia eläkkei-

tä. Sanalla vapaaehtoinen voi olla eri merkityksiä. Eläke voi olla vapaaehtoi-
nen yksilölle (esimerkiksi Yhdysvaltojen 401(k)-eläkkeet) tai toimialalle. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa työntekijät voidaan velvoittaa kuulumaan työnanta-
jan eläkejärjestelyyn (kuten Alankomaissa). Silloin eläke on työntekijälle va-
paaehtoinen vain siinä mielessä, että hän voisi päättää työskennellä jollakin toi-
sella toimialalla.

234. Suomessa vapaaehtoisia kolmannen pilarin yksityisiin vakuutuksiin perustu-
via eläkkeitä on vaatimattomasti verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. 
Vuonna 2010 kaikista eläkemaksuista 4,4 prosenttia käytettiin vapaaehtoisiin 
työeläkkeisiin ja 2,7 prosenttia vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkkeisiin. Suomes-
sa on vallalla käsitys, että vapaaehtoisten eläkkeiden tarve on pieni, koska pa-
kollinen työeläke kattaa käytännössä kaiken työn eikä eläkkeen perustana ole-
ville ansioiden tai eläkkeen määrällä ole ylärajaa.

235. Jos vapaaehtoiset eläkkeet yleistyvät Suomessa, niiden rakenne tulee tärkeäm-
mäksi. Koska, kuten aiemmin todettiin (luku 6.1), yksilön valinnanvapaudes-
ta on rajoitetusti hyötyä ja yksilön tiedon hyödyntämiseen ja käyttäytymiseen 
liittyy ongelmia, kannattaa rakentaa yksinkertaisia, pienin kustannuksin hal-
linnoitavia säästöohjelmia, kuten Yhdysvaltojen Thrift Savings Plan, Iso-Bri-
tannian uusi National Employment Savings Trust (NEST) ja Uuden-Seelan-
nin KiwiSaver (luku 6.2.) Kaikki ovat relevantteja malleja, jos Suomeen luo-
daan vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä (esimerkiksi ammattiliitot voisivat perus-
taa NEST:n tyyppisiä eläkejärjestelyjä). Vapaaehtoisiin järjestelyihin voi myös 
sisältyä mahdollisuus sitoutua nyt säästämään tulevaisuudessa (sitoumus voi-
daan perua) eli käyttää hyväksi ihmisten taipumusta lykätä asioita. Ihmi-
set lupaavat mielellään säästää enemmän tulevaisuudessa, kuten Thalerin ja 
Benartzin  ”Save More Tomorrow”-järjestelmässä (2004). 

236.	 Vapaaehtoisia	eläkkeitä	tulee	arvioida	sen	varmistamiseksi,	että	niillä	on	so-
piva	 laadunvalvonta	 ja	 että	 saatavilla	 on	 yksinkertaisia	 säästämistuotteita,	
joiden	hallinnointikulut	ovat	alhaiset.	Tämä	pätee	erityisesti	silloin,	jos	työ-
eläkkeessä	otetaan	käyttöön	maksu-	ja	eläkekatto,	mutta	se	on	joka	tapauk-
sessa	toivottava	suunta.	Koska	vapaaehtoisia	eläkkeitä	hankkivat	yleensä	pa-
remmin	toimeentulevat	henkilöt,	veroetuja	tulisi	rajoittaa.
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12 Loppupäätelmä

12.1  Eläkepolitiikan määrittäminen

237. harkintavallan rooli. Suomen eläkejärjestelmässä riskejä jaetaan laajalti, 
mikä on periaatteessa toivottava piirre luvussa 8.1 mainituista syistä. Kuten ai-
kaisemmin todettiin, on kuitenkin niin, että mitä korkeampi on riskien jaka-
misen aste, sitä suurempi voi harkintavallan rooli olla. Osittainen rahastoin-
ti avaa esimerkiksi mahdollisuuden käyttää veronmaksajien rahoja vaimenta-
maan äkillisiä iskuja. Hyvin käytettynä tämä mekanismi mahdollistaa riskien 
jakamisen nykyisten ja tulevien ikäluokkien välillä, mutta huonosti käytetty-
nä – esimerkiksi ellei ajoissa ryhdytä toimiin pitkän tähtäimen kestävyyttä uh-
kaavia tekijöitä vastaan – harkintavalta voi johtaa siihen, että tuleville kohor-
teille jätetään maksettavaksi liian suuret kustannukset. Tähänastiset kokemuk-
set Suomen työmarkkinaosapuolten ja hallituksen käyttämästä harkintavallasta 
antavat aiheen olla toiveikas. Pitkän aikavälin vakaus edellyttää kuitenkin jat-
kuvaa tarkkaavaisuutta liian lyhytjänteisen käyttäytymisen varalta.

238. eri eläkepolitiikan päättäjien roolit. Eräs Suomen vahvuus on, että kaik-
ki sidosryhmät ovat mukana eläkepolitiikan teossa, sekä hallitus, eduskunta, 
työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt että eläkelaitokset, eikä valtiovalta sane-
le asioita ylhäältä päin. Ministeriöllä on suurelta osin koordinoijan ja lainval-
mistelijan rooli, se muokkaa työmarkkinaosapuolten sopimukset lakitekstiksi.

239. Tässä hajautetussa mallissa saattaa myös olla heikkouksia. Ensinnäkin se saat-
taa reagoida liian hitaasti, esimerkiksi korottaa maksuja ja/tai eläkeikää liian 
myöhään tulevaisuudessa. Hitaus ei välttämättä johdu sääntelyhäiriöistä, vaan 
siitä, että päätöksentekorakenteet voivat hämärtää vastuualueita ja heikentää 
johtamista ja strategista ajattelua. Toiseksi se on riippuvainen yhteisymmär-
ryksestä ja kyvystä katsoa asioita pitkäjänteisesti. Vaikka Suomessa tähän asti 
onkin kyetty yhteisymmärrykseen ja pitkäjänteisyyteen, se ei takaa niin olevan 
vastedeskin. Molempia täytyy ylläpitää. Tällainen lähestymistapa ei myöskään 
sovi maihin, joiden politiikassa korostuu enemmän vastakkainasettelu (kuten 
Iso-Britanniassa).
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12.2  Yleiset johtopäätökset

240. Suositukset ja ehdotukset on esitetty omilla paikoillaan tekstissä ja niitä käsitel-
lään myös yhteenvedossa. Siksi tämä luku on lyhyt.

12.2.1 Vahvuudet ja heikkoudet

241. Suomen eläkejärjestelmällä on seuraavat vahvuudet:
•	 Kaikki sidosryhmät ovat mukana järjestelmässä ja sitä ylläpidetään yhteis-

ymmärryksessä.
•	 Vaikka yksityisen sektorin työeläkkeitä hoidetaan yksityisesti ja kilpaillen, 

niillä on yhtenäiset kansalliset puitteet.
•	 Järjestelmä sallii työvoiman liikkuvuuden, koska yksityisen, valtiollisen ja 

kuntasektorin työntekijöiden eläkkeet ovat perustaltaan samat.
•	 Järjestelmä tuottaa useimmille riittävän eläkkeen.
•	 Järjestelmä on kattava, koska (a) kansaneläke ja takuueläke ovat asumispe-

rusteisia, (b) sekä miesten että naisten työllisyys on Suomessa korkea ja (c) 
työeläke kattaa lähes kaikki ansiotulot.

 
242. Järjestelmällä on useita heikkouksia:

•	 Tunnelinäkö eli taipumus tarkastella riittävyyttä ja kestävyyttä erikseen. 
Vaikka elinajanodote on nousussa (mikä on hyvä asia), eläkkeellesiirtymi-
sissä on suuri piikki 63 vuoden iän kohdalla (kuvio 3). Jos nykyistä järjes-
telmää ei muuteta, etuudet heikkenevät tai järjestelmästä tulee kestämätön.

•	 Mekanismi eläkkeen tarkistamiseksi eläkkeen myöhentämisen vuoksi on 
puutteellinen.

•	 Perherakenteen muutoksia ei oteta riittävästi huomioon.

12.2.2 Suosituksia

243. konsensusajattelu tulee säilyttää. Suomen eläkejärjestelmä ei ole kriisis-
sä. Siksi on parempi tehdä uudistuksia hieman myöhemmin laajaan ja jatku-
vaan yhteisymmärrykseen perustuen sen sijaan, että uudistuksia tehdään no-
peasti ja vaarannetaan järjestelmän pitkäaikainen poliittinen tuki. Kuten lu-
vussa 8.1.3 todetaan, harkintavalta ja konsensuspolitiikka ovat sekä Suomen 
järjestelmän suuri vahvuus että sen mahdollinen heikkous. Hyvin käytettynä 
ne mahdollistavat laajan riskien jakamisen ja kestävyyden yhdistämisen, mutta 
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niiden vaarana on strategisen näkemyksen puute ja pahimmillaan lyhytjäntei-
sen politiikan aiheuttama kestämättömyys.

244. järjestelmän tavoitteet (luku 3). Osana yhteisymmärryksen luomista ja 
säilyttämistä olisi hyvä rohkaista julkista keskustelua järjestelmän tavoitteista 
ja tavoitteiden painoarvoista.

245. rajoitettu valinnanvapaus (luku 6.2). Luvussa 6 esitetty analyysi tukee 
kahta tapaa, joilla valinnanvapautta on Suomen eläkejärjestelmässä rajoitettu. 
Koska järjestelmä on pakollinen, työntekijät eivät voi päättää, miten paljon he 
säästävät. Työntekijöillä ei myöskään todellisuudessa ole mahdollisuutta valita 
eläkevakuuttajaansa ja työnantajien valintamahdollisuutta on rajoitettu. Nämä 
piirteet ovat hyödyllisiä ja niitä tulisi puolustaa naiiveilta väittämiltä siitä, että 
valinnanvapaus aina lisää hyvinvointia.

246. eläkkeelle myöhemmin, mutta joustavammin. Yleisesti ollaan – perustel-
lusti – yhtä mieltä siitä, että lisääntyvä elinajanodote pitäisi jollakin järkevällä 
tavalla jakaa työvuosiin ja eläkevuosiin:
•	 On tärkeää, että myöhennettyä kansaneläkettä edelleen korotetaan aktuaa-

risesti (luku 7.2.1).
•	 Olisi toivottavaa, että eläkejärjestelmässä olisi mahdollista lykätä osa eläk-

keestä, eli olisi mahdollista ottaa maksuun 25, 50 tai 75 prosenttia eläkkees-
tä siten, että lykätty eläkkeen osa jatkaisi karttumista (luku 7.2.2).

•	 Olisi hyvä varmistaa, että (a) työnantajan kiinteät kustannukset työntekijän 
palkkaamisesta ovat alhaiset, jotta osa-aikatyön tarjoaminen ei olisi kannat-
tamatonta, ja (b) tarkistaa työlainsäädäntöä siten, että siirtymäkustannukset 
ja juridinen epävarmuus tapauksissa, joissa työntekijä haluaa keventää työ-
määräänsä oman työnantajansa palveluksessa, vähenisivät (7.2.2).

•	 Muut neuvot koskevat ikääntyneiden työntekijöiden tuottavuutta (luku 
7.2.2) ja asenteiden muuttamista (luku 7.2.2).

247. elinajanodotteen muutoksiin sopeuttaminen (luku 8.3.3). Sen sijaan, et-
tä eläkkeet sopeutetaan kasvavaan elinajanodotteen ainoastaan eläkkeen ala-
ikärajalla myönnettäviä eläkkeitä pienentämällä, myös alaikärajaa tulisi asteit-
tain korottaa. Tästä herää kysymys, tulisiko sitä korottaa päätösperäisesti vai 
tulisiko eläkkeen alaikäraja ja normaali eläkkeellesiirtymisikä sitoa elinajano-
dotteen muutokseen.
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248. eläkkeen tarkistaminen kun sen alkamista myöhennetään (luku 7.2.1): 
•	 On tärkeää, että myöhennettyä kansaneläkettä edelleen korotetaan aktuaa-

risesti.
•	 Työeläkkeen tarkistamisen eläkkeen alkamisen myöhentämisen vuoksi tuli-

si perustua henkilön 63 vuoden ikään mennessä kartuttamaan eläkkeeseen 
eikä siihen, että eläkkeen karttumisprosentti 63 vuoden iän jälkeisistä ansi-
oista on korkeampi.

249. yksilöiden ja perheiden kohtelun tarkistaminen: 
•	 Olisi hyvä keskustella siitä, onko yksinasuville ja puolisoille maksettavan 

kansaneläkkeen ja/tai takuueläkkeen suhde oikea (luku 5.1).
•	 Koska yksinasuvat eläkeläiset usein ovat köyhiä (luku 5.1), on hyviä perus-

teluja sille, että otetaan käyttöön vapaaehtoiset tai pakolliset puolisoiden 
yhteisannuiteetit, jotta leskille varmistettaisiin riittävät eläke-etuudet (luku 
5.3).

•	 Ottaen huomioon perherakenteiden muutokset, on hyviä perusteluja ottaa 
käyttöön vapaaehtoiset tai pakolliset puolisoiden yhteisannuiteetit ja mah-
dollisuus siirtää eläkeoikeutta puolisoiden välillä avioerotilanteessa.

12.2.3 Keskustelunaiheita

250. kansaneläke (luku 7.1.3). Aiheutuuko kansaneläkkeen 50-prosenttisesta elä-
kevähenteisyydestä merkittäviä kannustinloukkuja, jotka vaikuttavat työvoi-
man tarjontaan? Miten eläkevähenteisyyttä siinä tapauksessa tulisi muuttaa? 
Tulisiko kansaneläkkeessä ottaa huomioon myös varallisuus siten, että hyvätu-
loisimmat eivät saisi kansaneläkettä?

251. eläkemaksut: 
•	 Mikä maksuprosentti? Ottaen huomioon tämän hetkiset verot ja maksut 

korotusvara on oletettavasti rajallinen (luku 8.2).
•	 Mitkä vuodet otetaan mukaan eläkelaskentaan? Tulisiko riskinjakoa laajen-

taa siten, että pieni määrä sellaisia vuosia, jolloin työansiot ovat olleet alhai-
sia (suhteessa henkilön työuran keskipalkkaan), tulisi suojata opiskelu- ja 
lastenhoitoajan jne. lisäksi (luku 8.3.2)? 

•	 Maksujen kattavuus (luku 5.2): vaikka eläkejärjestelmän kattavuudesta ei 
tällä hetkellä olekaan suurempaa huolta, on tärkeää edelleen seurata asiaa  
sen varmistamiseksi, että entistä vaihtelevammat työmarkkinoille kiinnit-
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tymisen muodot eivät vaaranna kulutuksen tasaamista eri elämänvai-
heiden välillä.

252. äitiysvapaa (luku 7.3). Mikä on pitkistä äitiysvapaista ja kotihoidontu-
esta aiheutuvan työvoiman tarjonnan vähenemisen kustannus suhteessa 
paremmasta vanhemmuudesta saatavaan mahdolliseen hyötyyn? Onko 
nyt oikea aika keskustella tästä poliittisesti herkästä aineesta?

253. työkyvyttömyseläkkeet (luku 10): 
•	 Lisää työpaikkoja osatyökykyisille: sopivia työpaikkoja on vähän, jo-

ten osatyökykyisten on vaikea löytää ansiotyötä. Kysymys on tärkeä, 
paitsi etuuksien kustannusten vuoksi myös siksi, että sopiva työ yleen-
sä lisää henkilön hyvinvointia merkittävästi. 

•	 Olisi myös hyvä varmistaa, ettei työkyvyttömyyseläkkeistä aiheudu 
tarkoituksettomia esteitä ikääntyneiden työntekijöiden palkkaamisel-
le. 

254. vapaaehtoisten eläkkeiden osalta tulee varmistaa että niillä on sopiva 
laadun varmistus ja että niiden hallintokulut pysyvät alhaisina (luku 11). 
Koska pakollinen järjestelmä kattaa kaikki työansiot ilman ylärajaa, va-
paaehtoiseen eläkesäästämiseen kohdistuvia verotusetuja tulee rajoittaa. 

255. markkinoiden rakenne (luku 6.2). Yksi sijoituspäätösten hajauttami-
sen puolesta puhuva seikka on, että siten vältytään tilanteelta, jossa yh-
dellä toimijalla on liikaa valtaa markkinoilla ja vähennetään riskiä, et-
tä sijoituspäätöksiin vaikutetaan poliittisesti. Suomessa on käytössä yk-
si tapa, mutta se ei ole ainoa. Esimerkiksi yllä mainitussa yhdysvaltalai-
sessa Thrift Savings Plan-järjestelmässä asia on ratkaistu toisin, kuten lu-
vussa 6.2 todetaan.

256. Strateginen kysymys on, onko hajauttaminen vahvuus. Yhteenlasketut 
eläkerahastot ovat hyvin suuria, liian suuria kaatuakseen. Kysymykset sii-
tä, miten rahastoja tulee hoitaa ja miten sijoituspäätöksiä voidaan hajot-
taa osiin, johtavat suoraan arvioinnin osaan 2. 
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