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Eläkemaksutaso
yhdeksässä Euroopan maassa

vuonna 2005

RRAPORTTEJA

Raportissa verrataan eläkemaksujen tasoa yhdeksässä Euroopan maassa vuonna 2005. Tar-
kasteltavia maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa, Ranska, Iso-Britan-
nia ja Sveitsi. Raportin tavoitteena on antaa kuva eläketurvan aiheuttamasta kokonais maksu-
rasituksesta eri maissa, kun huomioon otetaan lakisääteisten eläkemaksujen lisäksi maksut 
lisäeläkejärjestelmiin sekä valtion osuus rahoituksesta. Eläkemaksu- ja kustannusvertailuissa 
on tavallisesti mukana vain lakisääteiset eläkkeet, vaikka useissa Euroopan maissa työmark-
kinoilla sovitut lisäeläkkeet muodostavat merkittävän osan kokonaiseläketurvasta. Pelkät 
lakisääteiset eläkkeet kattava vertailu on erityisesti Suomen näkökulmasta ongelmallinen. 
Lisäeläkejärjestelmät ovat Suomessa harvinaisia ja lakisääteiset eläkemaksut muodostavat 
yksinään lähes koko maksun, koska meillä palkansaajan lakisääteisen työeläkkeen karttu-
mista ei rajoiteta ansio- tai eläkekatoilla. Todenmukaisempi ja Suomen järjestelmän kannalta 
vertailukelpoisempi kuva kokonaismaksurasituksesta eri maissa saadaan tarkastelemalla sekä 
lakisääteisten että työmarkkinoilla sovittujen lisäeläkkeiden yhteenlaskettuja maksutasoja. 
Raportti osoittaa, että lisäeläkkeiden jättäminen vertailun ulkopuolelle antaa puutteellisen ku-
van eläketurvan aiheuttamasta kokonaismaksurasituksesta eri maissa.

Eläkemaksuja on verrattu suhteessa markkina- ja tuottajahintaiseen brutto kansan tuotteeseen 
sekä palkkasummaan ja työnantajan sosiaaliturvamaksut sisältävään palkansaajakorvauk-
seen. Eri mittareilla on pyritty mahdollisimman vertailu kelpoiseen tulokseen eri maiden vä-
lillä. Raportissa on lisäksi esitetty esimerkki laskelmia yksittäisestä palkansaajasta perittävistä 
eläkemaksuista. 

Maksutasovertailu kuvaa eläketurvasta tiettynä ajankohtana aiheutunutta maksurasitusta työn-
antajille, työntekijöille ja valtiolle. Maksutasosta ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä eläk-
keiden tasosta eri maissa. Tietyn vuoden maksutasovertailu ei myöskään kerro, minkä ajan-
kohdan eläkkeitä maksuilla rahoitetaan. Osa maista, kuten esimerkiksi Suomi, rahastoi osan 
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lakisääteisistä eläkemaksuista tulevia eläkkeitä varten, kun taas joissakin maissa eläkkeitä 
ei käytännössä ole rahastoitu lainkaan. Suomen lakisääteiset eläkevarat bruttokansantuottee-
seen suhteutettuna olivat vuonna 2005 EU-maiden suurimmat. Toista ääripäätä lakisääteisten 
eläkkeiden rahoituksessa edustavat Saksa ja Britannia, joissa eläkkeiden rahoitus perustuu 
täysin jakojärjestelmärahoitukseen. Monissa maissa on eläkemenojen kasvun kattamiseksi 
perustettu 1990-luvulla puskurirahastoja, joilla pyritään tasaamaan ikääntymisestä aiheutuvia 
eläkemenohuippuja. Eläkemenojen kasvu aiheuttaa kuitenkin paineita lisätä maksutuloja kai-
kissa vertailussa mukana olevissa maissa. 

Työnantajan maksuosuus on lakisääteisten eläkkeiden osalta suurempi kuin työntekijän mak-
suosuus muissa vertailumaissa paitsi Tanskassa ja Alankomaissa. Saksassa maksu jakaantuu 
tasan työnantajan ja työntekijän kesken. Työmarkkinoilla sovittu lisäeläketurva on kaikissa 
maissa suurimmaksi osaksi työnantajan rahoittamaa. Valtio osallistuu lakisääteisten eläkkei-
den rahoitukseen kaikissa tarkastelluissa maissa. Tanskan lakisääteinen eläkejärjestelmä on 
käytännössä rahoitettu kokonaan verovaroin. Valtion osuus kokonaismaksutulosta on merkit-
tävä (noin kolmannes) myös Saksassa ja Norjassa.

Vertailun tulokset osoittavat, että pelkkiä lakisääteisiä eläkemaksuja vertailtaessa Suomen mak-
sutaso oli korkein. Sen sijaan kun vertailuun otetaan mukaan lisäeläkejärjestelmien maksutulot 
ja valtion maksuosuus muuttuu Suomen asema olennaisesti. Vertailun kannalta keskeisin tulos 
on maiden maksutasojen yhtenäistyminen, kun vertaillaan pelkkien lakisääteisten maksujen 
sijaan eläkejärjestelmien kokonaismaksurasitusta. Myös Tanskassa, jossa lakisääteiset työnan-
tajan ja työntekijän eläkemaksut ovat vertailun matalimmat, kokonaismaksut suhteessa palkan-
saajakorvauksiin ja BKT:hen nousivat vertailumaista yhdeksi korkeimmista. 

Myös eri mittareiden käyttö muuttaa jonkin verran maiden välistä järjestystä. Näkyvin muutos 
on havaittavissa juuri Tanskan kohdalla johtuen lakisääteisen eläkejärjestelmän poikkeavasta 
rahoitustavasta muihin maihin verrattuna. Tiettyjen maiden osalta havaitaan myös pysyvyyttä 
käytetyistä mittareista huolimatta. Maksurasitus oli korkein Saksassa ja matalin Britannias-
sa. Pääsääntöisesti sekä laki sääteisten että lisäeläkejärjestelmin maksut ovat ainakin osittain 
vero vähennys kelpoisia. Näin ollen työnantajiin ja työntekijöihin kohdistuva maksurasitus on 
todellisuudessa jonkin verran raportissa esitettyä pienempi.


