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Eläkejärjestelmän automaattiset 
vakautusmekanismit

RRAPORTTEJA

– teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista

Ikääntyminen on globaalia väestökehitystä leimaava ilmiö. Eläkemenot ovat kasvaneet piden-
tyneiden eläkejaksojen ja eläkeläisten määrän kasvun vuoksi. Syntyvyyden alentuessa eläke-
etuuksien rahoituspohja on samanaikaisesti kaventunut. Useissa maissa tähän on reagoitu ot-
tamalla viime vuosikymmeninä käyttöön automaattisia vakautusmekanismeja.

Tässä tutkimuksessa käsitellään eläkejärjestelmän rahoituksellista vakautta vahvistavia au-
tomaattisia mekanismeja. Aihetta lähestytään paitsi tutkimuksellisesta näkökulmasta tuoden 
esiin automaattisten mekanismien toivottavia ominaisuuksia ja mahdollisia etuja verrattuna 
kertaluonteisiin uudistuksiin, myös käytännönläheisesti esittelemällä joitakin käytössä olevia 
automaattisia vakautusmekanismeja. 

Vakautusmekanismit voivat olla hyvinkin erilaisia toiminnaltaan ja vaikutuksiltaan. Kaikissa 
käsitellyissä vakautusmekanismeissa tavoite on kuitenkin sama: huomioida eliniän kasvun 
vaikutus eläkkeiden rahoituksen pitkän aikavälin kestävyyteen. Heikkenevän huoltosuhteen 
tilanteessa mekanismit usein vaikuttavat alentavasti kuukausittaiseen eläke-etuuteen ja pyrki-
vät kannustamaan työssä jatkamista.

Raportissa tarkastellaan aluksi eläkejärjestelmän rahoituksen paineiden taustalla olevia de-
mografisia muutoksia sekä niiden vaikutuksia eläkejärjestelmien rahoitukseen. Tämän jäl-
keen pohditaan, mitä tarkoitetaan eläkejärjestelmän automaattisella vakautusmekanismilla, 
millaisia ominaisuuksia hyvä vakautusmekanismi sisältää sekä vertaillaan näitä vaihtoehtoi-
seen uudistukseen, joka perustuu yksittäisiin eläkejärjestelmää koskevan lain muutoksiin. 
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Raportissa esitellään eri maissa omaksuttuja käytäntöjä, joilla on pyritty automaattisesti 
reagoimaan huoltosuhteen muutokseen. Laskennallisten tilien järjestelmissä automaattinen 
reagointi rahoituksen epätasapainon eri elementteihin on suhteellisen kattavaa. Tilijärjestel-
mien toiminta muistuttaa yksityisiä eläkesäästöohjelmia, joilla pyritään elinkaarikulutuksen 
tasaamiseen: eläke-etuuksia karttuu koko ansaintahistorian ajalta ja eläke määritellään annui-
teettina. Järjestelmissä maksutaso on kiinnitetty ja huoltosuhteen muutokseen sopeudutaan 
kasvattamalla työn tarjontaa tai alentamalla etuuksia. Maksut eivät aidosti kartu tilille, vaan 
työssäkäyvät rahoittavat järjestelmän. Laskennallisille tileille määritetty hallinnollinen tuot-
to sopeutuu niin, että järjestelmän varat ja vastuut reagoivat väestömuutoksista seuraavaan 
maksuvaraan. 

Eläkemaksut ja etuudet ovat nimellisten tilien järjestelmässä kiinteästi sidoksissa toisiinsa, 
minkä vuoksi järjestelmä on työn tarjonnan osalta kannustavampi kuin tuloja jakavat järjes-
telmät. Muun muassa Ruotsissa, Italiassa, Puolassa ja Latviassa on lakisääteistä järjestelmää 
uudistettaessa omaksuttu nimellisten tilien järjestelmä. Vertailussa kuitenkin huomataan, että 
maiden kesken on huomattavia eroja siinä, miten eläkettä karttuu, miten tilejä käsitellään 
eläkeaikana ja miten järjestelmät reagoivat epätasapainoon. Laskennallisten tilien järjestel-
män esimerkkinä käsitellään pääasiassa Ruotsin eläkejärjestelmää ja siinä olevaa vakautus-
mekanismia mutta vertaillaan sitä myös muihin Euroopassa käytössä oleviin nimellisten tilien 
järjestelmiin. 

Portugalissa ja Saksassa on käytössä Suomen elinaikakertoimen tyyppinen vakautusmeka-
nismi. Se yhdistää eliniän kasvun ja eläke-etuuden määrän automaattisesti siten, ettei nouse-
va eliniänodote heikennä eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä. Pitenevän eliniän ja 
heikkenevän huoltosuhteen oloissa vakautusmekanismi vaikuttaa kuukausittaista eläke-etuut-
ta alentavasti joko vaikuttamalla alkavien eläkkeiden tasoon tai eläkkeen ja eläke karttuman 
indeksoinnin kautta.  Elinajanodotteen kehitykseen liittyy myös epävarmuutta, joten vakautus-
mekanismin todelliset vaikutukset eläkkeisiin, työssä jatkamisen kannustimiin ja sukupolvien 
väliseen ja sisäiseen oikeudenmukaisuuteen tulevat esiin vasta, kun mekanismit ovat olleet 
voimassa pidemmän aikaa. 

Ranskassa ja Tanskassa on päädytty huomioimaan eliniän piteneminen sitomalla vanhuus-
eläkkeeseen oikeuttava ikä eliniänodotteeseen ja täyteen eläkkeeseen oikeuttavan työuran 
pituuteen. Periaatteessa näiden vaikutus edunsaajan näkökulmasta on samanlainen kuin elin-
aikakertoimen tyyppisissä mekanismeissa: pidentyneen eliniän myötä työuraa on pidennettä-
vä, ellei halua eläke-etuuden pienenevän. Kannustinvaikutuksen lisäksi Tanskan ja Ranskan 
mekanismit toimivat myös yksiselitteisenä ohjenuorana siihen, kuinka paljon työurien tulisi 
pidentyä, jotta eliniän pidentymisen vaikutus eläkkeiden rahoituksen tasapainoon tulisi huo-
mioitua kokonaisuudessaan. 

Automaattiset vakautusmekanismit eivät sinällään takaa, että järjestelmä olisi rahoituksel-
lisesti kestävässä tilassa tai että se pääsisi siihen pidemmälläkään aikavälillä mekanismin 
aktivoiduttua. Itse asiassa täysimääräinen rahoituksen tasapainon palauttaminen on harvoin 
julkilausuttu tavoite ja tilannekohtaiselle harkinnalle on jätetty rooli järjestelmän rahoituk-
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sellisen vakauden arvioinnissa. Näin ei ole ainoastaan etuusperusteisissa järjestelmissä, joissa 
on otettu käyttöön eläkkeelle siirtyvien elinajan odotteeseen reagoivia vakauttajia, vaan pää-
sääntöisesti myös maksuperusteisissa laskennallisten tilien järjestelmissä. Eurooppalaisissa 
maksuperusteisissa laskennallisten tilien järjestelmissä ainoastaan Ruotsissa rahoitus tasa-
painotetaan automaattisesti järjestelmän sääntöjen perusteella. Muissa maissa se edellyttää 
poliittista harkintaa. Etuusperusteisissa järjestelmissä esimerkiksi Suomen elinaikakerroin 
huomioi ainoastaan eliniän suhteellisen kasvun vaikutuksen, mutta ei huomioi muita eläke-
järjestelmän kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Huoltosuhteeseen reagoivissa järjestelmissä etuuksien tasoon voi vaikuttaa muuttamalla työn 
tarjontaa elinkaaren varrella. Euroopan komission esittämien laskelmien perusteella näyttäisi 
siltä, että maat, joissa on otettu käyttöön nimellisten tilien järjestelmä, kykenevät vakaut-
tamaan eläkemenonsa suhteessa bruttokansantuotteella mitattuun maksukykyyn. Ruotsia 
lukuun ottamatta tämä näyttäisi edellyttävän työurien merkittäviä pidennyksiä ja työllisyys-
asteen selvää kasvua. Työn tarjonnan lisäyksestä huolimatta eläkkeiden ja palkkojen välis-
ten korvaussuhteiden ennakoidaan alenevan merkittävästi. Tämä tulee mitä ilmeisimmin 
johtamaan vaihtoehtoisiin tapoihin varautua työuran jälkeiseen aikaan. EU:n tulevaisuuden 
ennakoinneissa tämä näkyy Ruotsissa ja Tanskassa toisen pilarin sopimuseläkkeiden mer-
kityksen huomattavana kasvuna verrattuna nykytilanteeseen. Näissä maissa sopimuseläk-
keet kattavat palkansaajaväestön lähes kokonaisuudessaan. Korvaussuhteiden ennakoidaan 
alenevan myös maissa, joissa eläkkeet määräytyvät etuusperusteisesti, mutta huoltosuhteen 
heikkenemiseen reagoidaan ennalta määritetyn mekanismin mukaisesti. Alenema on kuiten-
kin maltilli sempi Portugalissa, Saksassa ja Suomessa verrattuna nimellisten tilien maihin. 
Toisaalta eläke menojen kansantulo-osuus näissä maissa kasvaa selvästi. Suomessa kustan-
nuspaineet eivät ole yhtä suuria kuin menonkorotuspaineet, koska lakisääteinen järjestelmä 
on osittain rahastoiva.


