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Väestörakenne Suomessa on sadan viime vuoden aikana muuttunut monin tavoin. Työikäisten 
osuus Suomen väestöstä oli korkeimmillaan 1980-luvun puolivälissä. Tätä seuranneina parina 
vuosikymmenenä huoltosuhde, eli työikäisten suhde muuhun väestöön, on heikentynyt mal-
tillisesti. Vuosina 2008–2013 eläkeiän saavuttaneiden ikäluokkien suhteellisesti ottaen suuri 
koko on alentanut työikäisen väestön osuutta huomattavasti. Tässä tutkimuksessa analysoi-
daan väestön ikäjakauman ja eräiden kokonaistaloudellisten suureiden kehitystä ja yhteyttä 
teoriassa ja käytännössä kotimaisella aineistolla sekä kansainvälisellä vertailulla. Kotimaiset 
tilastopohjaiset kokonaistaloudelliset tarkastelut ulottuvat joissain tapauksissa 1920-luvulta 
vuoteen 2013 saakka.

Kansantulon jakautuminen iän mukaan

Väestön huoltosuhteen heikkenemisen ajanjaksoa kuvaillaan ja analysoidaan ikäryhmätilien 
avulla (National Transfers Accounts, NTA). Ikäryhmätilejä laadittaessa jaetaan kansantalou-
den tilinpidon mukainen kansantulon käyttö ikäryhmittäin. Ikäryhmätilien laatiminen edel-
lyttää siis työtulojen ja kulutuksen ikäprofiilin selvittämistä. Ikäryhmätileillä kuvataan myös 
kulutuksen ja työtulojen erotuksen, elinvaihealijäämän, käyttöä ja rahoitusta. 

Suomen ikäryhmätilit on muodostettu vuosille 1990–2006. Aikaväli on määräytynyt erityi-
sesti kulutusta koskevan aineiston saatavuuden perusteella. Historiasarjojen lisäksi esitämme 
myös ikäryhmätileihin perustuvia laskelmia elinvaihealijäämäaggregaatin tulevasta kehityk-
sestä väestörakenteen ennustetun muutoksen perusteella.
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Ikäryhmätilejä muodostettaessa otetaan huomioon varallisuuden kartuttaminen (säästäminen) 
tai purkaminen ja tulonsiirrot sekä yksityisen että julkisen sektorin instituutiot keinoina jakaa 
tuloja yli elinkaaren ja ikäryhmien välillä. Tileillä erotellaan julkisen talouden, markkinoi-
den ja perheen (suvun, kolmannen sektorin) kautta tehdyt taloustoimet. Julkiseen talouteen 
sisältyviä ikäsidonnaisia siirtoja ovat tyypillisesti muun muassa eläkkeet ja terveydenhuolto- 
ja koulutusmenot. Samoja tehtäviä voidaan kuitenkin toteuttaa markkinoiden välityksellä ja 
yksityisenä kulutuksena.

Kansainvälisesti katsottuna Suomella on sukupolvien välisten tulonsiirtojen näkökulmasta 
kaksi erityistä piirrettä. Ensinnäkin ikäriippuvaisten julkisten menojen merkitys on suuri. 
Noin kaksi kolmasosaa julkisen sektorin menoista voidaan luokitella ikäriippuviksi, mikä 
on noin 30 prosenttia suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Kuitenkin, toisin kuin useim-
missa maissa, julkisen sektorin nettovarallisuus on positiivinen johtuen osittain rahastoivasta 
lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta. Toinen suomalaista yhteiskuntaa leimaava erityispiir-
re ovat muihin teollisuusmaihin verrattuna poikkeuksellisen suuret sodan jälkeen syntyneet 
ikäluokat. 

Ajanjaksolla 1990–2006, jolle ikäryhmätilit on laadittu, ikäsidonnaiset tulonsiirrot ovat Suo-
messa menneet keskimäärin vanhemmilta ikäryhmiltä nuorille. Julkisilla tulonsiirroilla on 
tässä ollut keskeinen asema: satsaukset koulutukseen, päivähoitoon ja perhepolitiikkaan ovat 
vuoteen 2006 saakka olleet suurempia kuin satsaukset terveydenhuoltoon, vanhusten hoivaan 
ja eläkkeisiin. Tulonsiirtojen painotus nuoriin ikäluokkiin on tarkasteluperiodilla vähentynyt 
lähes yhtäjaksoisesti. Arvioimme, että väestörakenteen muutos on siirtänyt tulonsiirtojen pai-
nopisteen pysyvästi ikääntyneen väestön suuntaan 2000-luvun loppupuolella.

Kulutuksen ja palkkatulojen ikäprofiilit luonnehtivat taloudellista elinkaarta

Kulutuksen ja palkkatulojen erotusta iän mukaan kutsutaan elinvaihealijäämäksi. Se on suu-
ri ja positiivinen sekä nuoruudessa että vanhuusiässä. Elinvaihealijäämät ovat mahdollisia, 
koska taloudelliset järjestelmät ylläpitävät kahdentyyppisiä ikäryhmien välisiä tulovirtoja: 
julkisia ja yksityisiä tulonsiirtoja ja varallisuusperusteista tulojen uudelleen kohdentamis-
ta. Olemme jaotelleet elinvaihealijäämän muutoksen väestörakenteesta sekä kulutuksesta ja 
palkkatuloista määräytyviin osiin. 

Kulutuksen ja tuotannon muuttuneet ikärakenteet heijastuvat koko talouden elinvaihealijää-
män aggregaatissa. Keskimäärin koko talouden elinvaihealijäämä, eli kokonaiskulutuksen ja 
palkkasumman erotus, oli 1970-luvun puolivälistä aina 1980-luvun lopulle vain muutamia 
prosentteja suhteessa talouden palkkasummaan. Vuoden 1990 jälkeen tämä suhde on kasva-
nut huomattavasti ja oli 17 prosenttiyksikköä vuonna 2006.

Tutkimuksessa esittämässämme arviossa suhteellinen elinvaihealijäämä olisi kokonaisuudes-
saan kasvanut 5,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2006 mennessä, jos kulutuksen ja palkkojen 
rakenteet olisivat säilyneet tarkastelujaksolla kiinteinä. Tämän päättelyn perusteella väestö-
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rakenteen muutos selittää noin 40 prosenttia vuosien 1990–2006 välisenä aikana toteutunees-
ta alijäämän kasvusta lopun selittyessä kulutuksen ja palkkojen kehityksellä. Palkkaprofiilin 
kehitys olisi toteutuneella ikärakenteen muutoksella alentanut elinvaihealijäämää noin neljä 
prosenttiyksikköä. Työmarkkinoiden ja väestörakenteen vaikutukset koko talouden elinvai-
healijäämään menevät eri suuntiin ja niiden yhteisvaikutus on lähellä nollaa. Myönteinen 
kehitys työmarkkinoilla on lähestulkoon kompensoinut väestörakenteen negatiivisen vaiku-
tuksen elinvaihealijäämään.

Yksinään väestökehitys olisi tarkastelujaksolla alentanut nuoruusiän alijäämää. Myöhen-
tynyt siirtyminen työmarkkinoille on kuitenkin vaikuttanut päinvastaiseen suuntaan. Tämä 
on enemmän kuin kumonnut väestökehityksen vaikutuksen ja alijäämä nuoruusiässä on tar-
kastelujaksolla kasvanut. Kehitykseen vaikuttavien tekijöiden osalta muutokset vanhuusiän 
alijäämässä ovat olleet päinvastaisia. Ikääntyneen väestön kohentunut suoriutuminen työ-
markkinoilla on osaltaan kumonnut kolme neljäsosaa siitä alijäämästä, jonka väestökehitys 
yksinomaan olisi saanut aikaan. Työurien pidentyminen on hillinnyt alijäämän kasvua, mitä 
väestön vanheneminen annetulla ikäryhmittäisellä kulutusrakenteella olisi merkinnyt.
 

Yksityinen kulutus on kasvattanut elinvaihealijäämää

Yksityisen kulutuksen kasvu suhteessa keskipalkkoihin on keskeisesti kasvattanut elinvaihea-
lijäämää. Ilman ikäriippuvaisen kulutuksen kasvua koko talouden elinvaihealijäämä olisi ol-
lut 13 prosenttiyksikköä alemmalla tasolla suhteessa talouden palkkasummaan. Kulutus suh-
teessa keskipalkkoihin on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Koko talouden alijäämän kannalta 
kulutuksen muutoksella on ollut lähes yhtä huomattava vaikutus vanhuusiän kokonaisalijää-
män kasvuun kuin keski-iässä tuotetun elinvaiheylijäämän supistumiseen. Koska se väestön 
määrä, joka tuottaa vanhuusiän alijäämää on huomattavasti ylijäämää tuottavaa keski-ikäistä 
väestöä pienempi, on vanhusväestön kulutus henkeä kohden suhteellisesti ottaen kasvanut. 
Verrattuna vuoteen 1990, ikääntyneen väestön suhteellinen asema kulutuksella mitattuna oli 
parempi vuonna 2006.

Vuoden 2006 jälkeen alijäämä on edelleen kasvanut noin kuusi prosenttiyksikköä suhteessa 
palkkasummaan. Vuoden 2006 palkka- ja kulutusprofiilit yhdessä toteutuneen väestökehi-
tyksen kanssa selittävät lähes kokonaisuudessaan toteutuneen muutoksen. Jää myöhemmän 
tutkimuksen arvioitavaksi mikä mahdollinen rooli suhteellisilla työtulo- ja kulutusrakenteen 
muutoksilla on ollut.

Olemme arvioineet yksityisten ja julkisten tulonsiirtojen sekä pääomataloustoimien roolia 
elinvaihealijäämän rahoituksessa. Tarkastelussamme olemme hyödyntäneet viittä ikäryhmää 
ikäväleillä 0–19, 20–29, 30–54, 55–64 ja 65+ vuotta. Tarkastelussa on kuvattu keskimääräis-
tä rahoitusta henkeä kohden, joka on suhteutettu parhaassa työiässä olevien keskipalkkaan. 
Huomattavimmat muutokset elinvaihealijäämän rahoituksessa ovat tapahtuneet kymmenvuo-
tisikäryhmissä, jotka edeltävät ja seuraavat parhaassa työiässä olevaa 30–54-vuotiasta väes-
töä.
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Julkisen sektorin osalta ikäperusteisessa voimavarojen uudelleenkohdentamisessa tulonsiirrot 
ovat olleet merkittävämmässä asemassa kuin pääomataloustoimet. Tarkastelussamme olem-
me jakaneet julkiset nettotulonsiirrot rahamääräisiin tulonsiirtoihin sekä julkisten hintatuet-
tujen tai maksuttomien palveluiden käyttöön perustuvaan elinvaihealijäämän rahoitukseen. 
Ikäsidonnaisia julkispalveluita ovat koulutus, terveydenhuolto sekä hoivapalvelut. Rahamää-
räisistä tulonsiirroista eläkkeet ovat tärkein yksittäinen ikäsidonnaisten tulonsiirtojen ryhmä. 
Muita merkittäviä ryhmiä ovat perhepoliittiset tuet sekä työttömyysturva. Tulonsiirtoja tar-
kastellaan nettomääräisinä. Ikäryhmien on oletettu osallistuvan julkisten palveluiden rahoit-
tamiseen suhteessa maksamiinsa veroihin pois lukien sosiaalivakuutusmaksut.

Kaikkein merkittävimmin julkiset rahamääräiset nettotulonsiirrot ovat vähentyneet 
55–64-vuotiaiden ryhmässä. Verrattuna tarkastelujakson huippuarvoon ovat rahamääräiset 
tulonsiirrot vähentyneet 15 prosenttiyksikköä suhteutettuna keski-ikäisten vuosipalkkaan. 
Tässä ikäryhmässä nettomääräiset tulonsiirrot olivat lähellä nollaa vuonna 2006. Elinvai-
healijäämän näkökulmasta samanlainen kehitys on ollut havaittavissa julkisten palveluiden 
kulutuksessa. Kehityskulku on mennyt päinvastaiseen suuntaan 20–29-vuotiaiden nuorten 
aikuisten ikäryhmässä. He ovat muuttuneet julkisten palveluiden nettorahoittajista nettotu-
lonsiirtojen nauttijoiksi. Henkeä kohden tarkasteltuna oli ylijäämä tarkastelujakson alussa 
yhdeksän prosenttiyksikköä suhteessa keskipalkkoihin. Tarkastelujakson lopussa oli tämä 
ylijäämä muuttunut kahdeksan prosenttiyksikön alijäämäksi.

Kasvava osa elinvaihealijäämästä on rahoitettu pääomatuloilla 1990–2006

Kokonaistalouden tasolla yksityisillä pääomataloustoimilla, erityisesti pääomatuloilla, on ra-
hoitettu kasvava osa elinvaihealijäämästä tarkastelujaksolla. Pääomatulojen merkitys on kai-
kissa tarkastelemissamme ikäryhmissä noudattanut yleistä kehitystä, joka on ollut erityisen 
näkyvää 55–64-vuotiailla. Viime vuosien suhteellisen runsaisiin pääomatuloihin tässä ikäryh-
mässä liittyy samanaikainen yksityisen kulutuksen huomattava kasvu. 

Varallisuuteen perustuvan uudelleenkohdentamisen merkitys on kasvanut huomattavasti 
myös ikääntyneen yli 65 vuoden ikäisen väestön keskuudessa. Sen muutos kattaa puolet tä-
män ikäryhmän kasvaneesta elinvaihealijäämästä. Kasvaneet pääomatulot heijastuvat myös 
eläkeläisväestön yksityisen kulutuksen kasvuna. Tämä on kaikkein ilmeisintä lähellä eläke-
ikää olevan väestön kohdalla, mutta myös yli 70-vuotiaan väestön suhteellinen kulutustaso 
verrattuna väestöön keskimäärin on kasvanut suhteessa 1990-luvun alun tilanteeseen.

Nykyisen kaltainen kulutustaso ei ole ylläpidettävissä realistisissa 
työllisyysskenaarioissa

Kulutuksen ja tuotannon ikärakenteen muutos on kasvattanut koko talouden tasolla elinvai-
healijäämää. Suhteutettuna talouden palkkasummaan alijäämä on kasvanut 1990-luvun alun 
kolmesta prosentista 17 prosenttiin vuonna 2006. Väestörakenteen muutos selittää kaksi vii-
desosaa tästä kehityksestä. Vanhemman väestön parantunut työmarkkinatilanne on kuitenkin 
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merkittävässä määrin vaimentanut ikärakenteen muutoksen alijäämää kasvattavaa vaikutusta. 
Yksityinen kulutus suhteessa työikäisten keskipalkkoihin on pääasiassa vastuussa alijäämän 
kasvusta. 

Koska koko talouden elinvaihealijäämä suhteessa palkkasummaan on kasvanut merkittäväs-
ti, on syytä kysyä, onko nykyisellään vallitseva taso saavutettu kestävällä tavalla. Tarkaste-
lumme perusteella näyttää siltä, että alijäämän kasvua rahoitettiin sen alkuvaiheessa vuosina 
1991–1993 sekä yksityisen että erityisesti julkisen sektorin negatiivisella säästämisellä eli 
purkamalla nettovarallisuutta. Sekä yksityinen että julkinen säästäminen on sittemmin palau-
tunut positiiviseksi. Yksityinen säästäminen on ollut positiivista viimeiset viisitoista vuotta ja 
julkinen säästäminenkin tarkastelujakson viimeiset kymmenen vuotta, mikä toteuttaa kestä-
vyysnäkökulman riittävyysehdon. 

Sen sijaan, jos huomioidaan tuleva väestökehitys, ei ole selvää ilman asiaa koskevia lisä-
tarkasteluja, onko säästämisen muodossa tapahtunut yksityinen ja julkinen varautuminen 
ollut riittävää. Arviomme mukaan vallitsevilla työllisyysasteilla ja palkkojen ikäprofiileilla 
nykyisen kaltaisen kulutuksen ylläpitäminen edellyttää jo vuoden 2030 paikkeilla kaiken va-
rallisuustulon käyttämistä kulutuksen rahoittamiseen. Talouskasvun oloissa tämä ei ole yh-
teensopivaa vakaata työllisyyttä ylläpitävän investointiasteen kanssa. Kaksi ja puoli vuotta pi-
demmillä työurilla elinvaihealijäämä olisi likipitäen samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012, 
jolloin vaihtotase oli alijäämäinen. Kotimaisen kysynnän tasoa ylläpidettiin velkaantumalla 
ulkomaille, mikä ei voi olla pysyvä asioiden tila. Vanhuushuoltosuhteen edelleen heikentyes-
sä vuonna 2050 saavutetaan tilanne, jossa viisi vuotta pidemmillä työurilla elinvaihealijäämä 
olisi annetuilla kulutus- ja palkkaprofiileilla nykytasolla. Yksinkertaisten projektioiden perus-
teella voi epäillä onko nykyisen kaltainen kulutustaso ylläpidettävissä missään realistisessa 
työllisyysskenaariossa. 

Lopullisen vastauksen antaminen kysymykseen, onko havaittu kehitys ollut kestävällä poh-
jalla, on tämän tutkimuksen tarkastelun ulkopuolella. Alijäämän kasvu on ollut siinä mielessä 
kestävää, että se ei ole perustunut olemassa olevan nettovarallisuuden purkamiseen. Yksi-
tyisten pääomatulojen osuus talouden käytettävissä olevista tuloista on kasvanut ja samoin 
niiden merkitys elinvaihealijäämän rahoituksessa. Sen arvioiminen onko yksityinen tai julki-
nen varallisuus riittävää tulevien sitoumusten ja tavoitteiden kattamiseen edellyttää jatkossa 
aineistomme analysointia eteenpäin katsovia menetelmiä hyödyntämällä.
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