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LUKI-'ALLH

Tdssd raportissa esiteltdvdt ennustelaskelmat sisdltdvdt yksityisen sekto-
rin ty6eldkkeiden lisdksi julkiselta sektorilta VEL:n ja KWEL:n mukaiset
eldkemenot. Yksityisen sektorin tydeliikejdrjestelmdstd esitetddn myos
vakuutusteknisen vastuuvelan eli eldkkeiden rahastoitujen osien yhteis-
mddrd sekd TEL:n mukaisen vakuutusmaksun kehitys.

Raportissa on lopuksi yhdistetty ennustelaskelmien tulokset Kan-
saneldkelaitoksen ennusteisiin sekd erdiden muiden ldhteiden tietoihin ja
arvioitu kokonaiseldkemenojen ja muiden eldkkeensaajille kohdistuvien
julkisten menojen osuutta kansantaloudessa.

Eldketurvakeskus julkaisi tyoeliikejdrjestelmdd koskevat pitkdn aika-
vdlin meno- ja maksutasolaskelmat viimeksi vuoden 1997 alkupuolella.
Tdssd raportissa jatketaan samoista ldhtdkohdista, mutta on otettu huomi-
oon nykyisin vallitsevat kdsitykset talouden ja vdeston kehityksestd.

Raportissa esitetyt laskelmat on tehty Eldketurvakeskuksen lasken-
tamallilla. Vastuulliset kirjoittajat ovat Tapio Klaavo, Reijo Vanne, Janne
Salonen ja Erkki Tenkula. Kirjoittajat kiittdvdt ty6tovereitaan, erityisesti
Lasse Koskista, rakentavista kommenteista. Erityiskiitos Eeva Poutiaiselle,
joka vauhditti raportin teknistd valmistumista ja Timo Korpelalle, jonka pa-
nos laskentatyon alkuvaiheissa oli keskeinen. Bo Lundqvistia kiitdmme
huomion kiinnittdmisestd olennaiseen. Raporttiin jddneistd virheistd vas-
taavat ainoastaan kirjoittajat.
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Suomen lakisddteinen tyoeldkejdrjestelmii perustuu kuuteen yksityisen sektorin
eldkelakiin (tyontekijoiden TEL, LEL, MEL ja TaEL sekd yrittdjien yEL ja MyEL)
ja kahteen julkisen sektorin tydntekijditd koskevaan lakiin (VEL ja KWEL). yksi-
tyisen sektorin tyontekijoiden ja yrittdjien eldkejdrjestelmd on esitelty Eldketurva-
keskuksen julkaisuissa Tuomisto (toim., 1998) ja Tuomikoski (1999). Eliiketurva-
keskus on yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmiin keskuslaitos. Kaikki tyoeldke-
lait perustuvat osittaiseen rahastointiin, mutta kdytdnnossd vain tydntekij6iden
jdrlestelmissti on muodostunut rahastoja. TEL:n piiriin kuuluu liihes puolet kan-
santalouden ty6panoksesta, ja TEL:n kehitys on merkittdvd my6s siksi, ettd kaik-
kien palkansaajien eldkemaksu m6drdytyy TEL-jdrjestelmdssd.

Tyoeldkejdrjestelmdn lisdksi menovolyymiltaan merkittdvd on KELA:n hoi-
tama kansaneldkejdrjestelmii. Eldkkeitri maksetaan myds sotilasvamma-, tapa-
turma- ja liikennevakuutuslakien perusteella sekii kirkon, KELA:n ja Ahvenan-
maan maakuntahallituksen tydntekijoiden eldkesddnnosten perusteella. Laki-
sddteisten elSkkeiden lisdksi on olemassa tyonantajakohtaisia vapaaehtoisia li-
sdeldkejdrjestelyjd.

Tdssd raportissa esiteltdvdt ennustelaskelmat sisdltdvdt yksityisen sektorin
ty6eldkkeiden lisiiksi julkisen sektorin kahden eldkelain mukaiset eldkemenot.
Yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmtistd esitetiiiin myds vakuutusteknisen
vastuuvelan sekd TEL:n mukaisen vakuutusmaksun kehitys.

Raportissa on lopuksi yhdistetty ennustelaskelmien tulokset KELA:n aktu-
aariraportissa (1999) julkaistuihin ennusteisiin sekd erdiden muiden ldhteiden
tietoihin ja arvioitu kokonaiseldkemenojen ja muiden eldkkeensaajille kohdistuvi-
en julkisten menojen osuutta kansantaloudessa.

ElSketurvakeskus julkaisi tydeldkejdrjestelmiid koskevat pitkdn aikavdlin
menolaskelmat vuonna 1996 ja maksutasolaskelmat vuoden 1997 alkupuolella
(Korpela-Klaavo-Lundqvist, 1996, 19g7 ja Lindell, 1gg7).

Viime laskelmien jdlkeen Suomen talouden ja ty6llisyyden kehitys on tois-
taiseksi osoittautunut oletettua suotuisammaksi. Ty6eldkerahastojen sijoituspoli-
tiikka on myds painottunut enemmiin osakkeisiin ja riskinottoon kuin vuonna 1996
ndytti. Toisaalta riskiton korkotaso on alentunut vastaavasti, joten ty6eldkera-
hastojen reaalituottondkymdt ovat pysyneet ennallaan.

Yksitoista Euroopan unionin jiisenmaata muodosti euroalueen vuoden
1999 alussa. Yleisesti arvioidaan, ettd Euroopan unioni laajenee uusilla jdsen-
mailla vuoden 2010 vaiheilla. Muutoksilla on merkitystd talouskasvun, viieston
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maahan- ja maastamuuton, inflaatiovauhdin sekd tyoeldkerahastojen sijoituspoli-
tiikan kannalta.

Talouskasvun arvioidaan integroituneilla ja kilpailullisemmilla markkinoilla

olevan vauhdikkaampaa kuin suljetummassa taloudessa olisi ollut. Muuttoliikkeet
voimistuvat ja tyoeldkerahastojen on helpompi hajauttaa sijoitusriskejS. Toisaalta

talouskasvun, rahoitusmarkkinoiden vakauden ja sijoitusriskien vdhenemisen
vastapainoina ovat todenniik6isesti suuremmat palkkasumman vaihtelut kuin en-

nen 1990-lukua.
Vuosikymmenen alun lama kuului jo integroituneiden markkinoiden aika-

kauteen, tosin ilman rahataloudellista vakautta, joten 1990-lukua ei ole syytii pi-

tdii esimakuna tulevaisuuden palkkasumman ja tyollisyyden vaihtelusta yleisesti.

Toisaalta se antanee hyvdn kuvan vaihteluiden mittasuhteista siinii tilanteessa,

ettd euroalueen sisdiset jdnnitteet kasvavat liian suuriksi yhteisen valuutan kan-

nalta.
Ttissd raportissa tarkastellaan taloutta ja eldkejdrjestelmdd pitkiilld aikavd-

lilld, jolloin suhdannevaihtelut ja rajujenkin rakennemuutosten vaikutukset tasoit-

tuvat. Laman aiheuttama elSkemenon suhteellisen rasituksen kasvu on suureksi
osaksi tasoittunut jo nyt, vaikka laman takia tehtyjen pitkdvaikutteisten eldkeleik-
kausten vaikutukset eivdt vield ole ratkaisevia'

Eldketurvakeskuksen edellisten laskelmien jdlkeen viiestoennusteidgn laa-

tijat ovat yleisesti alkaneet perustaa ennusteensa kuolevuuden jatkuvaan alene-

miseen. Ensimmdiset elinajanodotteen jatkuvaan kasvuun perustuvat Suomen

vdest6laskel mat j ulkaisi Eu roopan union i n tilastovi rasto Eu rostat ( 1 996).

Viime laskelmien jdlkeen on julkaistu muissa raporteissa laskelmia tulevista
eliikemenoista ja -maksuista suhteessa palkkasummaan tai bruttokansantuottee-
seen (Parkkinen, 1998, Pentikdinen, 1998 ja Talousneuvosto, 1998). Kahden
ensin mainitun sisdltiimissii laskelmissa on kdytetty Eliiketurvakeskuksen las-

kentamalleja.
Raportissa esitetdiin peruslaskelma sekii herkkyyslaskelmia joidenkin kes-

keisten tekijoiden suhteen. Peruslaskelman vdestdkehitysoletukset ja tuloksena

saatava vdestoennuste esitelldiin luvussa 2. Peruslaskelman talouskehitysniike-
mys esitelldiin luvussa 3.

Luvussa 4 esitellddn kdytettyd laskentamallia, luvussa 5 esitetddn perus-

laskelman mukaiset eldkemenot ja vertaillaan tuloksia aikaisempiin ETK:n las-

kelmiin. Peruslaskelmassa ei vielii ole otettu huomioon tyomarkkinajdrjestojen
kesdlld 1gg9 sopimia uudistuksia. Joitakin arviointeja on kuitenkin tehty. Luvussa

6 tarkastellaan eldkemenokehitystd uusiutuvan vdest6n ja vakioituvan elinajan

tapauksissa. Luvussa 7 tarkastellaan toisaalta ansiotason reaalikasvuvauhdin ja

toi saa lta tyott6myys- ja ty6 I I isyysasteen merkitystii.
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Luvussa 8 hahmotellaan keskimddriiisen eldkkeelle siirtymisiSn kasvun
vaikutusta eliikemenoon. Esiteltdviin laskelman oletukset ovat hyvin ldhelld hal-
litusohjelmassa asetettuja tyollisyysaste- ja tydnjdttdmisidn kasvutavoitteita pit-
kdlld aikavdlilld. Vuonna 2003 p66ttyvdn vaalikauden lopussa oletettu ty6lli-
syysasteen taso on kuitenkin hieman alempi kuin hallitusohjelmassa sanottu ta-
voite. Luvussa 9 kdsitellddn peruslaskelman eldkemenokehitykseen perustuvat
ty6eldkerahastojen tuotot kahdella reaalituottoasteella laskettuina ja esitellddn
saatava TEL-maksukeh itys.

Luku 1 0 sisdltdd arviot kokonaiselSkemenojen bruttokansantuoteosuudesta
pitkdlld aikavdlilld sekii laskelman kansantulon jakautumisesta elikkeensaajille
julkisina menoina jaettaviin resursseihin ja muuhun kdyttoon jddvddn kansantu-
loon. Laskelmassa on siis otettu ty6eldkemenojen lisdksi muut eldkkeet ja elSk-
keensaajien saamat julkiset hyvinvointipalvelut. Luku sisdltdd my6s peruslaskel-
man vertailua muihin viime aikoina julkaistuihin pitkdn aikaviilin laskelmiin.
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Eurostatin viiestoennuste (1996) oli ensimmiiinen Suomea koskeva virallinen
ennuste, jossa kuolevuuden alenemisen oletettiin jatkuvan koko ennustejakson.
Tdmdn raportin peruslaskelma on tehty likimain Eurostatin viiestoennusteen pe-

rustein.
Kuolevuuden on oletettu alenevan koko tarkasteltavan ajanjakson eli vuo-

teen 2050 asti. Siihen mennessd vastasyntyneen elinajanodote on kasvanut nai-
silla nykyisestd 80 vuodesta 85 vuoteen ja miehilld nykyisestd 73 vuodesta 79

vuoteen.
Taulukossa 2.1. esitetddn 65-vuotiaan jdljelld olevan elinajan odote viime

tilastojen sekd tdmdn ja edellisen eldkemenoennusteen (Korpela, Klaavo ja
Lundqvist 1996) perusteiden mukaan.

Tax^cB{.$kko ?"$, Jdljelld olevan elinajan odote 65-vuotiaille tdmdn ja edellisen ennuste-
laskelman perusvaihtoehdoissa vuosina 1 995-2050

Miehet Naiset

Vuonna PTS99 PTS96 PTS99 PTS96

1 995
1997
2010
2030
2050

14,6
14,9
16,1
18,0
18,8

14,6

15,4
15,4
15,4

18,3
18,9
19,9
21,5
22,1

18,3

18,9
18,9
18,9

Eurostatin laskelman julkaisemisen jiilkeen myos Tilastokeskus ja Kansaneldke-
laitos ovat perustaneet ennusteensa alenevaan kuolevuuteen (KansanelSkelai-
tos, 1998a ja Tilastokeskus, 1998).

Syntyvyys ja nettomaahanmuutto ovat laskelmassa vakiotasolla koko tar-
kastelukauden. Kokonaishedelmdllisyysluku on perusennusteessa 1,75 ia netto-
maahanmuutto 5 000 henkilod vuodessa.
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Luvussa 6 esitetddn tuloksia laskelmista, joissa kokonaishedelmdllisyyslu-
vun on oletettu olevan viieston uusiutumistasolla 2,1 sekd laskelmista, joissa
kuolevuuden alenemisen on oletettu pysdhtyvdn vuonna 2010.

2,2 V*iestri vuoteen 2OSO

Vdest6laskelman mukainen vdeston ja eriiiden ikdryhmien koon kehitys esitetddn
kuviossa 2.1.

Tuhansia henki16itd

6000

5000

4000

3000

2000

1 000

0

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Kuvio 2.{. Vdkiluku ja erdiden ikdryhmien koko vuosina 1970-2050

Laskelman mukaan Suomessa asuva vdestd on suurimmillaan vuonna 2022,
jolloin vdkiluku on 5,35 miljoonaa. ldssd 15-54 tai 20-54 oleva vdest6 on
suurimmillaan jo vuonna 1999. Koko ty6ik6inen vdesto eli 15-64-vuotiaiden
lukumddrd on laskelman mukaan suurimmillaan vuonna 2009. ldssd 15-74 oleva
vdesto saa suurimman arvonsa vuonna 2015.

koko v6es

20-54 -woti

yli 65-woti0-19 -wotiaat

55-64 -woti
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Huoltosuhteen ja sen osien kehitys esitet6iin kuviossa 2.2. Huoltosuhde on
0-19 -vuotiaiden ja 65 vuotta tdyttdneiden lukumddrdn suhde 2044 -vuotiaiden
lukumddrddn.

Prosenttia 20-64 -vuotiaista
100

0
1s70 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Kuvio 2,2. Huoltosuhde sekd vanhus- ja lapsihuoltosuhde vuosina 1970-2050 pro-
sentteina vastaavasta tyoikdisestd vdestdstd

Huoltosuhde kasvaa nykyisestd 65 prosentista noin 20 prosenttiyksikk6d
vuoteen 2030 mennessd ja jtid tdille tasolle. Huoltosuhteen kasvu johtuu ensisi-
jaisesti suurten ikdluokkien siirtymisestd ty6iSstd eldkeikddn ja se pysyy saavut-
tamallaan tasolla elinidn pitenemisen ja pienen syntyvyyden takia. Tyollisyysas-
teen paraneminen saattaa tasoittaa ikiirakenteen aiheuttamaa rasituksen kasvua.

Vdest6ennusteiden perusteisiin kohdistuvien arviointivirheiden merkitystd
esimerkiksi vdestdn mdiirdn ja huoltosuhteen ennustamisen epdvarmuuden kan-
nalta kdsittelee Alho (1998). Pitkdn aikaviilin huoltosuhde-ennusteiden epiivar-
muuden merkitttivin tekijd on ollut syntyvyys. Ennusteen mukaan huoltosuhde on
50 vuoden kuluttua 50 prosentin todenniikdisyydelld 75-95 prosenttia.

12

80

60

40

20

huoltosuhde

vanhushuoltosuhde

lapsihuoltosuhde
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Eldkejdrjestelmdn taloudellinen analyysi perustuu koko kansantalouden kehitty-
miseen pitkdlld aikavdlilld. Talouden kehitystd tarkastellaan toisenlaisella paino-
tuksella kuin suhdanne- ja pdrssikurssianalyysiss6. Havaintoesimerkkind tdstd on
1990-luvun talouskehitys. Jos pitkdn aikavdlin analyysi olisi tehty vuoden 1994
alussa painottaen viimeksi kuluneiden vuosien tapahtumia, kuva olisi olennaisesti
toinen kuin nyt, kun laman jdljet ovat taloudesta pddosin hdvinneet.

Tyoeldkejdrjestelmdn pitkdn aikavdlin kestdvyyttd ja kehitystd koskevissa
laskelmissa keskeisin kansantalouden suure on reaalinen tydtulosumma ja sen
jakautuminen idn, sukupuolen ja sovellettavan eldkelain mukaan. Tyotuloon si-
sdltyvdt palkkatulot ja yrittdjien tydtulot. Mainituista tekij6istd saadaan tyoeldke-
maksujen pohja laeittain. Kun otetaan huomioon ty6suhteiden pituus, eldkkeiden
alkavuus ja paitittyvyys idn ja sukupuolen mukaan sekd yleinen ansiotasokehitys,
saadaan eliikemeno.

EldkejdrjestelmdllS on finanssipoliittisia vaikutuksia. Luonteensa takia elii-
kejdrjestelmd on hyvin vakaa ja siten se on yksi talouden ns. automaattisista va-
kauttajista. lkddntyneiden vdestoosuuden kasvaessa eldkkeiden suhteellinen
osuus kasvaa ja luonnollisesti muutoksilla on vaikutusta kysynndn rakenteeseen.
Vdlittomdsti elaikejdirjestelmd vaikuttaa talouteen nousevien vakuutusmaksujen
kautta. Tdlld puolestaan on jonkin suuruinen palkkojen kasvua hidastava vaiku-
tus. Ty6nantajan maksun kasvustakin ainakin osa siirtyy palkkojen sopeutumi-
sella tydntekijdn maksettavaksi. Palkkojen hitaampi kehitys puolestaan vaikuttaa
indeksitarkistusten takia eldkkeisiin. Tdmdn vuorovaikutuksen tasapainoratkaisu
on ennustelaskelman oletuksin se, ettd palkkojen ja tyonantajan kaikkien sosiaa-
livakuutusmaksujen yhteenlaskettu bruttokansantuoteosuus pysyy pitkdlld aika-
vdlilld vakiona.

Tyotulosumma on riippuvainen ty6llisyydestii, tyollisten ty6ajasta ja reaali-
sen yksikk6tydtulon (tulo aikayksikossd) kehityksestd. Reaalinen yksikkotyotulo
on riippuvainen yleisestd ansiotasokehityksestd ja tyovoiman rakennemuutok-
sesta. Tdllaista asetelmaa tarkastellaan lyhyelld ja keskipitkdlld aikavdlill6 ty6n
kysynndn ja tarjonnan avulla ja mSSritetd6n tyon hinta (palkka) ja toteutuva tyo-
panoksen mddrd. Pitkdn aikavdlin tarkasteluissa tdmd menettely ei ole mahdolli-
nen, koska kokonaistuottavuuden kehitystd ei voi johtaa talouden historiasta tai
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oletetusta politiikasta. Toinen mallintamisongelma on pitkdaikainen ty6markkinoi-
den epdtasapaino, joka ilmenee suurena ty6ttomyytend. Mallin pitdisi selittiid,
m iksi tydttdmyysaste vaihtelee.

Kdytdnndn ratkaisuna tdssd ja vastaavissa yhteyksissii (Tyoministerio,
1gg8) on soveltaa tuotantofunktiosta johdettua kasvumallia ja olettamusta tyo-
markkinoiden tasapainottumisesta pitkdl16 aikavdlillii, mikdli ldhtotilanteessa on

epdtasapaino. Ty6voiman tarjonta kdsitellddn ldhinnd vdest6ennusteen lasken-
tatehtiivdnd.

Tyomarkkinakehityksen lisdksi keskeinen kokonaisuus on eririskisten sijoi-
tusten reaalituoton ja tydeldkerahastojen sijoitusten riskipitoisuuden kehitys. ln-

flaatiovauhti siirtyy nykysddnnoksin vapailla rahoitus- ja pddomamarkkinoilla ra-

hastojen nimellistuottoon ja myds tuottovaatimukseen eli laskuperustekorkoon.
Laskuperustekoron ja vakuutustekniselle vastuuvelalle hyvitettdvdn koron (ra-

hastokoron, 3 prosenttia) erotus kdytetddn vuoden 1999 jdlkeen eliikkeiden ra-

hastointiasteen kasvattamiseen elivakuutusteknisen vastuuvelan korottamiseen.
Sijoitusten tuottoaste mddrdytyy pitktillii aikavdlilld kansainviilisesti vapailla

rahoitus- ja pddomamarkkinoilla, my6s suomalaisten sijoituskohteiden tuotto.
Talouden muutosten takia sijoituksia kohdennetaan koko ajan uudella tavalla.
Muun muassa tdmdn takia sijoitusten tuottoaste voi poiketa huomattavastikin
Suomen talouden kasvuvauhdista.

Pitkalla aikavdlilld talouden kasvuvauhdilla on tyoeldikejiirjestelmiin kan-
nalta ennen kaikkea se merkitys, ettd nopeampi tuottavuudesta johtuva kasvu
johtaa alempaan kunkin hetkisen keskielSkkeen ja keskipalkan suhteeseen kuin

hidas kasvu. Tdmd aiheutuu indeksitarkistuksista, jotka antavat eldkkeisiin palk-

kojen reaalikasvua pienemmiin reaalikorotuksen.

3.2 Fer*rstset

Ennusteen peruslaskelmassa on oletettu, ettd ansiotasoindeksin reaalikasvu on

1,5 prosenttia vuodessa. Lisdksi on sellaista keskimddrdisen palkkatason kasvua,
joka ei ndy ansiotasoindeksissS. Tdmdn kasvu on ennusteessa keskimdiirin 0,25
prosenttia vuodessa. Toisaalta vuositydajan ty6llistd kohti on oletettu vdhenevdn
0,2 prosenttia vuodessa kuten tyoministerion Tyovoima 2017 -raportin perus-

vaihtoehdossakin, jolloin vakuutettujen vuosityotulo kasvaa reaalisesti ennuste-
jaksolla keskimiiSrin 1,55 prosenttia vuodessa.

Oletettu ansiotason reaalikasvuvauhti on jonkin verran alempi kuin viime
vuosina. Kehitykseen vaikuttaa sekii vauhtia kasvattavia ettd hidastavia tekij6itdt.
Tyovoiman lkddntyminen hidastaa kasvuvauhtia, samoin kysynndn palveluval-
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taistuminen. Jotkut pitdvdt mahdollisena, ettd energian hinnannousu hidastaa
ansiotason reaalinousua. Toisaalta tydvoiman keskimddr6isen koulutustason
nousuvauhti kiihtyy ainakin seuraavan 10-15 vuoden ajaksi. Samaan suuntaan
vaikuttaa jo tapahtunut tutkimus- ja tuotekehityspanostuksen nostaminen maail-
manenndtysluokkaan.

Palkkojen nousua vauhdittaa myds tyovoimaresurssien niukkeneminen. Se,
milloin niukkeneminen alkaa vaikuttaa, on riippuvainen siit6, mikii on rakenteelli-
sen tyottOmyysasteen suuruus. Viimeistddn tdystydllisyystasolla tdmd kuitenkin
tapahtuu. On luonnollisesti toivottavaa, ettd tormdyksessd loytyy joustoa niin, ettd
ei jouduta ensin voimakkaasti kiihtrydtin reaalinousuun, joka ei vastaa tuotta-
vuuskehitystii, mikii sitten johtaa voimakkaaseen kasvun hidastumiseen ja tyot-
tdmyyteen.

Ty6ttdmyysasteen on oletettu alenevan tasaisestija saavuttavan 5 prosen-
tin tasapainoarvonsa vuonna 2015. Tyottomyysasteen oletettua kehitystd esittdd
kuvio 3.1.
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Kun tyovoimaosuuden oletettu lievii kasvu nykyisestd 73 prosentista 76
prosenttiin vuoteen 2015 mennessii otetaan huomioon, piiiidytiiiin kuviossa 3.2.
esitettyyn tyollisyysastekehitykseen.
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K*vio 3.2. Tyollisyysaste vuosina 1990-2030

Tyollisyysasteen on ennustettu kasvavan noin 68 prosenttiin nykyisen vaa-
likauden aikana, eli vuoteen 2003 mennessd, jolloin hallituksen tavoitteen mu-
kaan sen tulisi ldhestydi 70 prosenttia. Vuonna 2015 tyollisyysaste saavuttaa ta-
sapainoarvonsa 72 prosenttia.

lnflaatiovauhdiksi on oletettu 2 prosenttia ja rahastojen reaalituotoksi 3 pro-
senttia vuodessa. Tdmd reaalituotto voidaan saada esimerkiksi niin, ettd suhteel-
lisen riskitt6mien sijoituskohteiden osuus on 75 prosenttia ja reaalituotto 2 pro-

senttia ja riskillisten sijoituskohteiden reaalituotto on 6 prosenttia vuodessa.
Eri tyoeldkelakien alaisen tydskentelyn ja aktiivipiirien arviot perustuvat ta-

louden toimialojen tyollisyysosuuksien muutoksiin, joita on vuoteen 2030 saakka
arvioitu tydministeri6n julkaisussa Ty6voima 2017. Vuodesta 2030 eteenpdin toi-
m ialojen ty6llisyysosuu ksien on oletettu pysyvdn m uuttumattom ina.
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Tiirkeimmdt muutostrendit toimialojen osuuksissa ovat maatalouden su-
pistuminen ja rakennustoiminnan laajeneminen ennustejakson alkuvuosina. Jul-
kisen sektorin osuus pysyy tyoministeridn raportin mukaan nykyisessd laajuudes-
sa, mikd merkitsee, ettd vastaavat yksityiset palvelut laajenevat kysynndn kasva-
ESSA.

Ty6elSkelakien alaisen tydskentelyn laajuutta arvioitaessa on otettu huomi-
oon, ettd lyhyiden tyosuhteiden sisdllyttdminen eldketurvan piiriin sekd yksityi-
selld ettd julkisella sektorilla kasvatti eldketurvaa kartuttavan tyoskentelyn osuutta
kansantalouden koko ty6llisyydestii. Yrittaijeitoiminnan (YEL:n alaisen ty6skente-
lyn) osuuden on oletettu kasvavan jonkin verran vuoteen 2030 saakka, ei kuiten-
kaan yhtd nopeasti kuin maatalousyrittdjien lukumiidrdn on oletettu vdheneviin.

Eri toimialojen ja tyOeldkelakien alaisessa tydskentelyssd keskimddrdisen
reaalipalkka- ja tyoaikakehityksen on oletettu olevan sama ikdrakennetekijii
poisluettuna. Eri lakien alaisten tyollisten tyotulojen ikdprofiilit poikkeavat toisis-
taan, mikd on ennustelaskelmassa otettu huomioon. Tuloprofiileja kuvataan tdssd
raportissa myohemmin. Edelld todettu 1,55 prosentin keskimddrdinen vuosityo-
tulon reaalikasvu on keskiarvo eri lakien alaisesta tyostS, ja siind on otettu huo-
mioon muun muassa tulojen ikdprofiilit.
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EdellS kuvatuilla perusteilla on arvioitu kansantalouden tyolliset ja palkkasumma

sekd tdstd edelleen tyoeldkettd kartuttavat eli aktiivipiiri sekd vastaava palk-

kasumma eri lakien alaisesta ty6skentelystd. Myos 23 vuotta nuorempana tehty
ty6 on tdssd yhteydessd luettu mukaan. ltse eliikemenomallissa karttumisen al-

kaminen vasta 23 vuotta tiiytettydi on otettu huomioon. Sen sijaan 64 vuotta van-
hemmat tyolliset eivdt ole ndissii luvuissa mukana. Lisdksi on lakikohtaisia lukuja
yhteen laskettaessa huomattava, ettd eldkettd saava henkilo voi tyoskennelld
samaan aikaan useamman kuin yhden ty6el6kelain alaisessa tyossd.

Taulukossa 3.1. on esitetty koko kansantalouden tyolliset sekd eri tyoeld-
kelakien aktiivipiirit vuosikeskiarvoina erdiltd ennustejakson vuosilta. Julkisen

sektorin ty6eldkelakien VEL ja KWEL piiriin kuuluvat tydlliset esitetddn yhdessd.

Lukuihin eivdt sisdlly Kansaneldkelaitoksen, Suomen Pankin, evankelisluterilai-
sen kirkon ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen eldkesddnnosten piiriin kuulu-
vat.

fautukko 3.{. Kansantalouden tyolliset ja eri eldkelakien piirissd tyoel5kettii kartutta-

neiden lukumdiird vuosikeskiarvoina vuosina 1998-2050, tuhansia
henkiloitd

Vuosi TEL LEL MEL TaEL YEL MYEL Julkinen Kansan-
sektori talous

1 998
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040
2050

1059
1 100
1182
1230
1216
1 180
1126
1 103
1 061

89,5
108,2
110,9
109,6
106,3
101,4
93,4
91,7
88,1

74,4
77,0
80,7
83,1
82,0
79,5
75,7
74,1
71,3

59,2
61,3
64,3
66,3
65,3
63,3
60,2
59,0
56,7

159,1
167,8
180,2
190,5
192,7
192,9
197,0
193,0
186,0

118,4
106,3
89,6
87,6
84,3
80,5
75,2
73,7
70,9

615,2
628,0
646,5
660,1
645,0
619,7
578,6
566,2
544,6

2226
2301
2409
2486
2456
2382
2267
2217
2134
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Taulukossa 3.2. kuvataan laskuperusteista johdetut vakuutettujen tyotulo-
jen summat eri tyoeldkelakien alaisessa ty6ssd ennustejaksolla. Yrittdjien va-
kuutettu ty6tulo sisdltdd myos yrittdjien mahdollisen palkkatulon YEL:n sidnn6s-
ten mukaisesti. YEL:n ja MYEL:n mukaan vakuutetut tydtulot ovat keskimddrin
pienemmdt henkil6d kohti kuin esimerkiksi kansantalouden tilinpitoon sisdltyvdt
yrittdjien ty6tulot.

Taulukk* 3.t. Eri eldkelakien alaisessa tydssd vakuutetut tyotulot yhteensd vuosina
1998-2050 vuoden 1999 rahassa, mrd. mk.

Vuosi TEL LEL MEL TaEL YEL MYEL Julkinen
sektori

1998
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040
2050

151

165
191

214
228
239
266
302
336

10,7
13,7
15,0
16,0
16,7
17,2
18,4
20,9
23,4

1,5
1,6
1,8
2,0
2,1
2,2
2,4
2,8
3,0

1,6
1,7
1,7
1,9
2,1
2,2
2,5
2,8
3,1

13,2
14,6
17,1

19,4
21,1
22,8
27,1
30,1
34,5

7,1

6,7
6,2
6,5
6,8
6,9
7,6
8,6
9,6

79
86
96

105
111
115
124
141
157

G*



4 f;-EffiKffiffiY&ffi&L$-Iil MAKf,Wffiffi -$E

wffi$MnM?A

4"-fi &-amkem*mmrtm$fr*

Tdssd julkaisussa esitetyt eldkemeno- ja rahoituslaskelmat on tehty kdyttden Eld-

keturvakeskuksen laskentamallia. Malli toimii deterministisesti ja jdljittelee eldke-
jdrjestelmdn toimintaa. Sen avulla voidaan vastata useisiin eldkejdrjestelmdn tu-
levaisuutta koskeviin kysymyksiin. Mallin avulla voidaan tehdd laskelmia tyoeld-
kejdrjestelmdn rahoitus- ja suunnittelutoimintaa varten erilaisilla viiestdnkasvu- ja

talouskehitysoletu ksilla pitkdlle tu levaisu uteen.
Laskentamalli laskee jokaisen eliikelain erikseen. Lain piiriin kuuluvaa vii-

estoii vanhennetaan vuosi kerrallaan ja siirretdiin siirtymdfrekvenssien mukaan
eri tilojen vdlilld, esim. ty6suhteeseen, pois tyosuhteesta, eldkkeelle jne. Uusia
aktiiveja rekrytoidaan vuosittain siten, ettd kyseisen eliikelain aktiivipiirin koko-
naismiiiirii kehittyy halutulla tavalla.

Malli jakaa tydeldkelakien piiriin kuuluvan vdestOn kuvan 4.1. mukaisesti
erillisiin osajoukkoihin ja kunkin osajoukon sisdlld henkildt jaetaan i6n ja suku-
puolen mukaisesti eri luokkiin. Ndmd luokat ovat laskentamallin perusyksikoitd,
joita kuvaavat suureet, esim. palkka, lasketaan ryhmdn keskiarvona. Menettely
on huomattavasti kevyempi toteuttaa kdytdnn6ssii kuin yksilollinen laskenta.
Keskiarvotekniikan haittapuolena on se, ettei mallilla voida tuottaa laskentasuu-
reiden jakaumia tai vaihteluvdlejS.
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Elikkeensrajien
lukumfldrii

Tyiivoima

Vlestti

AKT=tydlliset
INA=eliiketurvaa kartuttaneet ei-tydlliset
TK=tydkyry6myyseliike
OTK:osatycikyvytt<imyysel iike
YVE:yksil<illinen varhai selake
WE:varhennettu vanhuuseltike

TT=ty<ittdmyyseldke
OE=osa-aikaeliike
VE:vanhuuseltike
KU:edunj iittiijiin kuolerna
LE=lesken eltike
LA=lapsen eliike

X*via 4,{. Laskentamalli

Vaikka mallissa on yksinkertaistettu todellisuutta keskiarvotekniikan avulla,
antaa valittu menetelme kuitenkin kultakin laskentajaksolta runsaasti tietoa. Voi-
daan seurata esim. keskieldkkeiden, keskipalkkojen ja karttuneen elakeoikeuden
kehittymistd idin ja sukupuolen mukaan. Eliikejdrjestelmdn kannalta erityisen tar-
keitd tietoja ovat elakemenot, palkkasummat, lukumiidriit ja maksutaso.

Suomen hajautettu tyoelSkejiirjestelma koostuu useista eldkelaeista, joilla
kaikilla on omat erityispiirteensa. Vaikka lakeja on viime vuosina yhtendistetty, on
niiden kustannukset laskettava erikseen. Tdmd johtuu lakien erilaisuuden lisdksi
myos siitd, ettd tydeldkelakien muutokset tulevat voimaan asteittain eri laeissa eri
aikoina (esim. valtion ja kuntien jdrjestelmien eldkeidn korotukset) ja lakeja
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sovelletaan eri ammattiryhmiin (esim. EU:n vaikutukset maatalouteen ja laman
vaikutukset rakennusalaan). Laskentamallissa tehdddn laskelmat erikseen TEL:n,
LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, YEL:n, VEL:n ja KWEL:n mukaisille eldkkeille.
Kansaneliikkeitd, yksityisen sektorin lisdeldkkeitd, sotavammakorvauksia ia
Suomen Pankin, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, kirkon ja Kansaneldkelai-
toksen palveluksessa olevien eldkkeitd ei ole laskettu. Raportin loppupuolella
esitetddn kuitenkin arvio kokonaiseliikemenosta.

4,k #la$$*rr fl*&Xt*{itiedot ix wil*tt*kset

Laskentamallissa tarvitaan tietoja jdrjestelmdn nykytilanteesta ja tulevasta vdes-
to- ja talouskehityksestii. Laskentamallin ldhtdtilanteena on nykytilanne, johon

liittyvdt eldketiedot on saatu Eldketurvakeskuksen eldketapahtumarekisteristd,
jossa on tiedot kaikista tyoeldkkeistd. Yksityisen sektorin ty6suhdetiedot on poi-

mittu Eliiketurvakeskuksen tyosuhderekisteristd ja julkisen sektorin ty6suhdetie-
dot on saatu Valtiokonttorista ja Kuntien Eliikevakuutuksesta. Joitakin yksittdisid
tietoja, esim. palkkatietoja, on saatu my6s suoraan lakia hoitavasta eldkelaitok-
sesta. Lukumddrd-, keskieliike- ja keskipalkkatietojen lisdksi rekisteritiedoista on

muodostettu erilaiset alkavuudet, jotka mddrddvdt siirtymdfrekvenssit vakuutetun
vdeston eri osajoukkojen vdlill6. Joissakin tapauksissa alkavuuksia on tasoitettu
tai muunneltu siten, ettd ne vastaavat arvioitua kehitystd tulevaisuudessa.

Pitkdn aikavdlin ty6eldkelaskelmat perustuvat vdestoennusteeseen ja toi-
mialoittaisen ty6voiman kysyntiiennusteen avulla tuotettuun arvioon tyovoiman
jakautumisesta eri eldkelakien piiriin. Laskelmien ldhtotilanteen muodostavat re-
kistereistd saadut tilastotiedot kunkin eldkelain piiriin kuuluvien henkilOiden ja-

kautumisesta eri ryhmiin esimerkiksi idn, sukupuolen, eldkelajin ja tyovoimaan
kuulumisen mukaan.

Ennustejakson talouskasvuoletus on tdrkeimpi6 ldhtooletuksia. Tdstd

syystd laskelmia tehdddn yleensd useilla erilaisilla talouskasvun vaihtoehdoilla.
Taloudelliset kehitysvaihtoehdot vaikuttavat ty6llisten miiiirdn kehitykseen ja tyol-

listen jakautumiseen eri eliikelakien piiriin.
Peruslaskelmat perustuvat yoimassao/evaan lainsdSddnto6n. Lainsd6ddn-

nossti tapahtuvien muutosten vaikutuksia tarkastellaan yleensd vertaamalla ns.

"muutoslaskelmaa" vastaavin oletuksin tehtyyn peruslaskelmaan.

,a/t!g.g-
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Ennustelaskelmien tdrkeimmiit oletukset liittyvdt talouteen ja eldkkeellesiirtymi-
seen. Laskelmat pohjautuvat vdestoennusteeseen, joka jo yksin aiheuttaa pitkdlld
aikavdlillS laskelmaan virhettd. Tdstd syystd laskelmia tehdddn ns. perusviiesto-
ennusteen lisdksi erilaisilla vdestdnkehitysvaihtoehdoilla, joissa voidaan vaihdella
esimerkiksi syntyvyyttd, kuolevuutta ja siirtolaisuutta.

Lainsddddntoon tulee jatkuvasti muutoksia, joita ei vield laskelmaa tehtiies-
sd tiedetd. Tdstd seuraa luonnollisesti, ettd pitkdn aikavtilin laskelmat jo lainsdd-
ddnn6n muutosten vuoksi poikkeavat toteutuvasta kehityksestd. Lainsiidddnt66n
tehtdvdt m uutokset saattavat vaikuttaa paljonkin yksittdisen eldkelaj in menoihi n.

Laskelmissa talouskehitys oletetaan yleensd tasalseksi tai trendimdisesti
kehittyvdksi, mikd puoltaakin hyvin paikkaansa pitkdlld aikavdlilld. Suhdanne-
vaihteluja ei voi ennakoida, joten ainakin lyhyelld aikavdlilld laskelmiin sisdltyy
niiden vuoksi epdvarmuustekijoitd.

Erityisesti varhaiselSkkeiden alkavuuksiin vaikuttavat tyollisyystilanteen ja
eldkehakuisuuden vaihtelut, joiden tarkka arvioiminen pitk6lle tulevaisuuteen on
mahdotonta. Tilastojen pohjalta on pyritty arvioimaan pitkdlle aikavdlille keski-
mii6rdiset varhaiseliikkeiden alkavuudet. Todellisuudessa alkavuudet vaihtelevat
vuosittain, mutta jos vaihtelu tapahtuu arvioidun alkavuuden molemmin puolin,
niin pitkdlld aikavdlillS keskimddrdiset alkavuudet antavat riittdvdn hyvid tuloksia.
Myds uusien eldkelajien ennusteisiin liittyy aina epiivarmuustekij6itS, koska nii-
den kdytt6asteesta ei vielii ole luotettavia havaintoja. Esimerkiksi osa-
aikaelSkkeiden lukumddrien arviointi on vaikeaa, koska vuoden 1998 heindkuus-
sa vdliaikaisesti alennettu ikdrala on lisiinnyt huomattavasti osa-aikaeldkkeiden
suosiota (katso esim. Tyoeldke-lehti 1998/4). Kokonaismenojen kannalta ep6-
varmuudella kuitenkaan ei ole suurta merkitystd.

Pitkdn aikaviilin laskelmat ovat tietyin oletuksin tehtyjri teknisid laskelmia.
Tulosten toteutuminen riippuu laskelmien oletusten toteutumisesta. Jos siis kaikki
laskelmassa kriytetyt oletukset toteutuisivat, niin laskelman tuloksetkin toteutuisi-
vat.

Vaikka tulokset saadaan laskentamallista yksityiskohtaisesti, niin pitktillti
aikavdlilld jokin ty6eldkejdrjestelmdn kannalta keskeinen kokonaislaskelmaa ku-
vaava tunnusluku antaa havainnollisemman kdsityksen laskelmien tuloksista.
Useimmin kriytetty tunnusluku on eltikemenot prosentteina palkoista eli eldke-
menoprosentti. Eldkemenot esitetdiin usein my6s prosentteina bruttokansan-
tuotteesta, kuten tiissiikin raportissa myohemmin. Tunnuslukuja kuvaava kdyrd
on yleensd varsin tasainen. Todellisuudessa kuitenkin toteutuneet arvot parhaas-
sakin tapauksessa heilahtelevat lasketun kdyrdn molemmin puolin.
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Eldkelajeista vanhuuseliikkeet hallitaan parhaiten, koska niiden lukumddrd
riippuu suurimmaksi osaksi vdeston ikdrakenteesta ja siten alkavuudet ja pdi6tty-

vyydet ovat helpoimmin arvioitavissa. Keskimddriiisen alkaneen vanhuuseliik-
keen taso riippuu puolestaan ansiotasosta ja eldkettd kartuttaneesta ajasta. Al-
kavien vanhuuseldkkeiden suuruuteen vaikuttaa ansiotason vuosittainen kasvu,
joka annetaan laskelmien oletuksena. Voimassa olevien vanhuuseliikkeiden suu-
ruuteen vaikuttaa pddasiassa TEL-indeksin kasvu. Koska vanhuuseldkemenot
muodostavat tulevaisuudessa yli 70 prosenttia kaikista ty6eldkemenoista, niin
vaikeammin arvioitavissa muissa eldkelajeissa mahdollisesti tehdyt pienet virheet
eivdt aiheuta suurta virhettd kokonaislaskelmaan.

Tutkittaessa tietyn tekijdn vaikutusta eli verrattaessa ns. peruslaskelman ja
vaihtoehtolaskelman tuloksia keskeniidn, olettamusvirhe ei jonkin muun tekijdn
kohdalla ole vdlttdmdttd kohtalokas. Tiimd johtuu siitd, ettii mahdolliset virheet
vaikuttavat molemmissa laskelmissa samalla tavalla ja siten vertailtavien laskel-
mien ero antaa oikean kuvan vaihtoehtolaskelmaan tehtyjen muutosten vaikutuk-
sesta. Esimerkiksi kuolevuuserojen vaikutusten arviointia ei vddrd talouskas-
vuoletusoletus juurikaan haittaa.

@"4 &msls$q*hi*ys

Luvussa 3 kuvattiin pitkdn aikavdlin mallin tulonmuodostusta. Tuotantofunk-
tioldht6inen ldhestymistapa tekee kokonaistuottavuuskehityksestd ensisijaisen
ansioiden kehitystd kuvaavan suureen. Ennusteen perusvaihtoehdossa tuotta-
vuuden vuosittainen eri lakien alainen keskimddrdinen kasvuvauhti on 1,5%, jon-
ka mukaan siis ansiot kohoavat koko tarkastelujakson. Vaihtoehtolaskelmassa
kasvuvauhli on 2,0o/o. Lisdksi ikdrakenteen muutokset vaikuttavat jonkin verran
ansiokehitykseen.

Mallissa on elinkaaripalkkaprofiilit tyoeldkelakien, TEL:n, LEL:n, TaEL:n,
MEL:n, MYEL:n, YEL:n mukaan, sekd julkisen puolen vakuutetuille. Tyypillisesti
idn mukainen palkkaprofiili on kummun muotoinen. Valtaosalla vakuutetuista pro-
fiili noudattelee TEL-vakuutetuille johdettua palkkaprofiilia. Lyhyempien tyosuh-
teiden vakuutetuilla kdytetddn profiilia, joka kuvastaa pdtkdtOiden havaittua ikd-
palkkauraa. Tdmdn lisdksi mm. YEl-vakuutetuille on oma tyOtulouransa, joka
kuvastaa yrittdjdvakuutusten myohem pdd alkam isi kdd.

lhmisiS eldtet66n mallissa heiddn aktiivipiiriin kuuluessaan jonkin lain alai-
sen palkkauran mukaan. Henkilon siirtyessd tyOttomdstd TEl-vakuutetuksi, hdn
siirtyy ikdnsii mukaiseen palkka-asemaan. Palkkauralla eteneminen on eldkeme-
non kannalta oleellista, koska sen mukaan lasketaan kulloinkin eldkepalkka.
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Eldkeyhtioiden palkka-aineistosta voidaan ndhdd miten palkat ovat kehitty-
neet viime vuosikymmeninii. Aineistossa on suur- ja pienty6nantajien aggregoi-
tuja kuukausipalkkatietoja 't5-64-vuotiaille vuosilta 1974-97. Lisdksi aineisto ja-
kautuu miehiin ja naisiin.

Aineistosta ndhdddn selvdsti, kuinka eri kohorttien eldminen ajassa on
muuttanut ik5-palkka-profiilia. Vuosina 194649 syntyneet ns. suuret ikdluokat
eldvdt ajassa palkkahuipulla. Miesten osalta varsinaisen huipun kuitenkin muo-
dostaa edelleen vuonna -42 syntynyt ikdluokka, joka kuitenkin oli huomattavan
pieni ikdluokka. Palkkahuipun kehittymistti ajassa voi havainnoida kuviosta 4.2.
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K*v6s* d"*. Miesten reaalinen ikd-palkka -profiilierdind vuosina (vuoden 1997 tasossa)

Laskentamallin ldht6tilanteessa muodostetaan palkkaprofiili aina viimeisim-
pien tietojen mukaan. Tdssd ennusteessa kdytetSSn vuoden 1997 tiedoista mu-
kailtua profiilia. 1990-luvulla on kuitenkin tapahtunut merkittdvid muutoksia profli-
lissa etenkin nuorten osalta. Voidaan epdilld, ettti laman vaikutukset eivdt vielS
ole ohi, vaan profiili muuttuu ldhivuosina siten, ettd nuorten palkat nousevat. Toi-
nen asia on palkkahuippusukupolvien poistuminen aktiivipiiristii.
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Laskelmassa oletetaan, ettd profiilit palautuvat lamaa edeltdvdlle tasolle
vuoteen 2002 mennessd. Perusteluna on ty6llisyystilanteen kohentuminen ja
yleiset arviot nuorten palkkakehityksestd.

Naisten palkat ovat kautta linjan olleet kaiken ikdisten osalta miesten palk-

koja alhaisemmat, mikd ndkyy myos tyoeldkeyhtiOiden aineistossa. Ero on ollut
tyonantajatyypistd ja ajankohdasta riippumatta 25-30 prosenttia. Ennusteessa ei

oleteta nopeaa muutosta asiaan.
Yksityistd ja julkista sektoria kuvaava laskelma kattaa valtaosan ty6voi-

masta. Lakien piiriin kuuluu varsin heterogeenistd joukkoa, joka eldd ajassa hyvin

erilaisissa tilanteissa. Muun muassa maataloudessa on kdynnissii EU:sta johtuva

m ittava raken nem u utos, joka ndkyy vakuutettujen ansiokehityksessii.
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5"1 Yksityisem *ektorfn elskemenoprosentti
mousee yBI 35:n

Sektoreittain tarkasteltuna elSkemenoprosenttien kehitykset poikkeavat toisistaan
selvdsti. Kuvion 5.1. mukaan matalimmalla tasolla on yksityisen sektorin palkan-
saajien eliikemenoprosentti ja korkeimmalla tasolla julkisen sektorin eldkemeno-
prosentti.

Yksityisen sektorin palkansaajien perusturvan mukainen tydeldkemeno oli
vuonna 1998 noin 29,1 miljardia markkaa (vuoden 1999 rahassa). Vuoteen 2050
mennessd eldkemenon arvioidaan kasvavan reaalisesti noin 131,2 miljardiin
markkaan. Samalla eldkemenoprosentti kaksinkertaistuisi nykyisestd 18:sta noin
36:een.

Yrittdjien YEL- ja MYEL-eldkemenot olivat vuonna 1998 yhteensd noin 5
miljardia markkaa. Vuoteen 2040 mennessii elSkemenon arvioidaan nousevan
reaalisesti noin 14,6 miljardiin markkaan. Yrittdjien eldkemenoprosentti kasvaisi
samalla nykyisestd 24,5:sta noin 33:een.

Julkisen sektorin tydeldkemenot olivat vuonna 1998 noin 22,4 miljardia
markkaa. Vuoteen 2050 mennessd menojen arvioidaan nousevan reaalisesti
noin 67,3 miljardiin markkaan. Samalla julkisen sektorin eldkemenoprosentti kas-
vaisi nykyisestd 28,2:sta noin 42,9:ddn. Menoprosentti on korkeimmillaan noin
vuonna 2035 jolloin se on noin 46 prosenttia.

Julkisen sektorin suhteellisen korkea eldkemenoprosentti johtuu pddasias-
sa eldkkeiden korkeammasta tasosta. Vuoden 1995 alusta tuli voimaan julkisen
sektorin elSkeuudistus, joka muuttaa asteittain eldkkeet TEl-tasoisiksi. Eldkeuu-
distuksen voimaantulovaihe on kuitenkin niin pitkii, ettd elSkemenoprosentti
kddntyy selvdsti laskuun kohti TEl-tason eldkemenoprosenttia vasta vuoden
2035 jdlkeen.
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Kuvio 5.{. Eldkemenoprosentti sektoreittain

5,2 Lakfrkahtainen ryaifute[u s$urta 3rksityisellfr
sektCIr*lla

Palkansaajat

Kuvion 5.2. mukaan yksityisen sektorin palkansaajien el6kemenoprosenttien ke-
hitykset ovat eldkelaeittain tarkasteltuna hyvin erilaiset. Vuonna 1998 palkansaa-
jien eldkemenoprosentti vaihtelee elSkelaeittain TaEL:n vajaasta yhdestd LEL:n
noin 36:een. Eldkemenoprosentti riippuu voimakkaasti palkkasummassa tapahtu-
vista heilahteluista, jolloin esimerkiksi 1990-luvun laman aiheuttama palkkasum-
man nopea pieneneminen nosti vdlittomdsti eldkemenoprosenttia ja vastaavasti
laman jdlkeen voimakkaasti kasvanut palkkasumma on laskenut sitd.

palkan

yrittiijdt

2S



Prosenftia palkoista
45

40

35
30

25

20
15

10

5

0
1 998 2010 2020 2030 2040 2050

Kuvfr qp 5.fi " Yksityisen sektorin palkansaajien eliikemenoprosentti

Laskelmissa on yksityisen sektorin palkansaajien lukumddrdn kehitys ole-
tettu laman jdlkeen suhteellisen tasaiseksi, jolloin ei my6skddn palkkasummassa
tapahdu suuria heilahteluja. Tdll6in my6s laman aiheuttamien palkkasumman
heilahtelujen vaikutukset hiljalleen hdvidvdt ja vuoteen 2050 mennessd TEL:n ja
LEL:n eldkemenoprosentit ldheneviit hitaasti toisiaan.

TEL:n perusturvan mukainen eldkemeno oli vuonna 1998 noin 25 miljardia
markkaa ja eldkemenoprosentti noin 17. Vuonna 2050 eldkemenojen arvioidaan
olevan noin 121 miljardia markkaa ja eldkemenoprosentin noin 36.

TEL:n tydllisten lukumddriin on oletettu kasvavan vuoteen 2010 mennees-
sd noin 170 000:lla. Tdll6in ty6llisten lukumddrd ylittdd lamaa edeltdvdn tason
noin 60 000, mikii vastaa yksityistettyjen valtion liikelaitosten tuomaa lisdystd.
Tyollisten lukumdiirdn nopean kasvun ja siitd seuraavan suhteellisen nopean
palkkasumman kasvun seurauksena TEL:n eldkemenoprosentti on pysynyt la-
man vaikutusten jdlkeen suurin piirtein samalla tasolla, vaikka eltikemenot mark-
kamddrdisesti ovatkin jatkuvasti kasvaneet.

LEL:n perusturvan mukainen eldkemeno oli vuonna 1998 noin 3,8 miljardia
markkaa (vuoden 1999 rahassa) ja eldkemenoprosentti noin 36. Vuoteen 2050

,*faa l,
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mennessa eldkemenojen lasketaan kasvavan reaalisesti noin 8,8 miljardiin mark-

kaan. Eliikemenoprosentti kehittyy kuitenkin eri tavalla kuin PTS96- ennusteessa.
Nykyisen laskelman mukaan eldkemenoprosentti saavuttaa hetkellisesti tason 30

tulevana vuonna. Tulevina vuosikymmeninii menoprosentti kasvaa hieman, kun-

nes se ldhes saavuttaa TEL-menoprosentin ennustejakson lopulla.
Laman aikana ty6ttomyys on ollut suhteellisesti suurinta LEL:n piiriin kuulu-

van tyovoiman joukossa, jonka seurauksena LEL:n vakuutettujen lukumddrd on

vuoden 1989 jdlkeen pudonnut muutamassa vuodessa puoleen aikaisemmasta.
Pienentynyt palkkasumma on samalla nostanut eldkemenoprosentin korkeaksi.
LEL:n piiriin kuuluvien tyollisten lukumiiiirdn on kuitenkin arvioitu kasvavan mm.

rakennusalan elpymisen vuoksi voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosiin asti, jonka
jdlkeen lukumdiird laskisi hiljalleen viiestokehityksen mukaan. Tiillainen ty6llisten
lukumiidrdn kehitys pienentdii tulevaisuudessa eldkemenoprosentin ldhelle
TEL:n tasoa.

TaEl-eldkelaki tuli voimaan vuonna 1986 ja siihen tehtiin oleellisia pienid,

oleellisesti laajentavia muutoksia vuonna 1998, joten vdhdisen karttumisajan
vuoksi eliikemenoprosentti on vielii vuonna 1998 hyvin pieni. Vuonna 1998
TaEL:n mukaisia eldkkeitd maksettiin vain noin 8 miljoonaa markkaa. Vuonna
2050 eldkemenojen arvioidaan vield olevan alle 700 miljoonaa markkaa ja elii-
kemenoprosentin noin 22. Eldkemenoprosentin arvioidaan kuitenkin pitkdlld aika-
vdlilld kasvavan ldhelle TEL:n tasoa.

Yrittd)jdt

Kuvion 5.3 mukaan MYEL- ja YEl-yrittdjien eldkemenoprosentit kehittyvdt tule-
vaisuudessa hyvin eri tavoin, mikd johtuu pddosin sekd menneestd ettd tulevasta
yrittdjien lukumdiirien kehityseroista.

MYEL:n eliikemenot olivat vuonna 1998 noin 2,4 millardia markkaa (vuo-
den 1999 rahassa) ja eldkemenoprosentti noin 34. Vuoteen 2050 mennessii elii-
kemenojen arvioidaan kasvavan noin 3,2 miljardiin markkaan. Eliikemenopro-
sentin arvioidaan olevan sama kuin nyt.
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Kuvio S,3. YEL- ja MYEl-eldkemenoprosentti

MYEL:n piiriin kuuluvien yrittdjien lukumdiird on lain voimaantulosta ldhtien
alentunut tasaisesti alle puoleen. Lukumidrdn alenemisen arvioidaan jatkuvan
voimakkaana vield vuoteen 2005 saakka, jonka jdlkeen se alenee hitaasti. Pit-
kdlld aikavdlilld Suomessa on noin 70 0OO MYEL vakuutettua. Tdllaisesta kehi-
tyksestd seuraa, ettd vanhuuseldkkeensaajien lukumSSrdn suhde yrittdjien luku-
mddrddn kasvaa vuoteen 2010 saakka. Samalla kasvaa myos eldkemenopro-
sentti nykyisestd noin 28:sta noin 55:een. Vuoden 2010 jdlkeen maatalousyrittdji-
en lukumddrdn vakioituessa eldkemenoprosentti alenee tasaisesti vuoteen 2040
mennessii noin 35:een.

YEL:n eldkemenot olivat vuonna 1998 noin 2,5 miljardia markkaa (vuoden
1999 rahassa) ja eldkemenoprosentti noin 19. ElSkemenojen arvioidaan kasva-
van reaalisesti vuoteen 2050 mennessii noin 11 miljardiin markkaan ja elSke-
menoprosentin noin 33:een.

YEL:n piiriin kuuluvien yrittdjien lukumddrd kasvoi vuoteen 1990 saakka,
mutta 1990-luvun alkupuolella lukumddrd aleni vajaalla 10 000:lld. Vakuutettujen
lukumddrd on ollut nousussa 1990-luvun loppupuolella ja se kasvaa viel6 vuo-
teen 2010 saakka. Tdmdn jdlkeen lukumddrd pysyy laskelmassa vakiona vuo-
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teen 2040 saakka ja muuttuu sen jdlkeen ty6voiman lukumiiiirdn muutoksen mu-
kaan.

Yrittdjien lukumiiiirdn suhteellisen tasaisen kehitystrendin seurauksena
eldkemenoprosentin kehitykseen vaikuttavat pddasiassa lain piiriin kuuluvien ik5-
rakenne ja YEL:n voimaantulosta johtuva eldkkeiden tason nousu.

Yrittdjien eldkemenoprosentti muuttuu tulevaisuudessa suurin piirtein sa-
malla tavalla kuin palkansaajienkin, mutta suhteellisesti pienempien varhaiseld-
kemenojen seurauksena eliikemenoprosenttijddijonkin verran palkansaajien el6-
kemenoprosenttia matalammalle tasolle.
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5,3 TELrn elfik*menoprosentti elikelajelttain

TEL:n vanhuuseldkkeitd maksettiin vuonna 1998 noin 13,5, tyokyvyttdmyyselSk-
keitd noin 6,8, ty6tt6myyselSkkeitd noin 2,0 ja perhe-elSkkeitd noin 2,8 miljardia
markkaa.

Vdestdn vanhetessa vanhuuseldkemenoprosentti kasvaa kuvion 5.4 mu-
kaan nykyisestd noin 19 prosenttiyksik6std vuoden 2050 paikkeille mennessd
ldhes 28 prosenttiyksikk66n.
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Kuvio 5,4. Tyoeldkemenot eldkelajeittain
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) Tyomarkkinoiden keskusjdrjestcijen ja tyoeldkelaitosten edustajat ovat heindkuussa '1999

i sopineet elSkkeelle siirtymistd myohentiivistd ja tycissd jatkamista edistdvistd toimenpi-
i teista. Tyottomyyseldkkeen mddrdytymistd muutetaan siten, ettd sitii laskettaessa eldk-

i keeseen ei endd lisdtd eldketapahtuman ja el6keidn tdyttimisen vdliseltd ajalta eli tule-

i valta ajalta laskettavaa elikkeenosaa. Laista poistetaan myos edellytys siitd, ettii eldk-

i keenhakijalla tyottomyyseldkeoikeuden saadakseen tulee olla oikeus tulevaan aikaan.
I Yksilollisen varhaiseldkkeen ikdraja korotetaan nykyisestd 58 vuodesta 60 vuoteen. Sa-
I malla osa-aikaelikettd koskevan miiiiriiaikaisen erityislain, jossa osa-aikaeliikkeen
r alaik5raja on alennettu 58 vuodesta 56 vuoteen, voimassaoloaikaa jatketaan vuoden
:. ZOOZ loppuun. Lisdksi tyonantajien omavastuisiin tyokyvyttomyys- tai tyottdmyyseldke-

I kustannuksista sovittiin muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa ikddntyvien tyottomien

i tyottistamiste.
: Vuoden 2000 alusta toteutuvien muutosten vaikutuksia ei ole tiimin julkaisun las-

1 k"lris" vield voitu ottaa huomioon. Ratkaisujen vaikutuksia on vaikeata arvioida ennen
: kuin muutosten yksityiskohdat ovat varmistuneet. Jos kdyttdytymisvaikutuksia ei oteta
I huomioon, muutoksilla tuskin on suurta vaikutusta kokonaisty6eliikemenoihin. Sen sijaan
I eldkelajikohtaisia saattaa syntyii, miki riippuu muutosten pysyvyydestii. Eliiketurvakes-
i kus laskee uudistuksen vaikutuksia, kun selvidd, mikd lainsiiiddnnossd tulee muuttu-

I maan. Pitkalla aikavililld perusennuste ja elSkkeellesiirtymisen mydhentymisvaihtoehto

i antavat luotettavan kuvan tyoelikemenoista ja maksuista.

Tyokyvyttomyyselakkeiden (ml. osatydkWyttdmyyseldkkeet ja yksildlliset
varhaiseldkkeet) osuus elakemenoprosentista on tdlld hetkelld noin 4,5 prosent-
tiyksikkdd. Suurten ikdluokkien vanhetessa tyokyvytt6myyseldkkeiden osuus ela-
kemenoprosentista saavuttaa huippunsa vuoden 2010 paikkeilla, jolloin se olisi
ldhes 5,5 prosenttiyksikkod. Tdmdn jdlkeen ikdrakenteen muuttuessa tyokyvyt-
tomyyseldkkeiden osuus laskee kahdenkymmenen vuoden kuluessa noin puoli
prosenttiyksikkod.

Tydtt6myyseldkkeiden osuus eldkemenoprosentista on talla hetkelld noin
1,5 prosenttiyksikkdd. Oletetun ty6tt6myyden alenemisen vuoksi sen lasketaan
muutaman vuoden p56std ldhtevdn alenemaan ja vakioituvan vuoden 2015 ie!
keen runsaan 0,8 prosenttiyksikdn tasolle.

Perhe-eliikkeiden osuuden eldkemenoprosentista arvioidaan kasvavan
vuoteen 2035 mennessa nykyisestii vajaasta kahdesta prosenttiyksik6stii noin
prosenttiyksikolld ja mydhemmin laskevan hiukan.
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Vanhuuseliikemenon kasvaessa varhaiseldkkeiden osuus eldkemenopro-
sentista muodostuu pitkiillEi aikavdlilld suhteellisen pieneksi. Jos TEL:n eldke-
menoprosenttia halutaan tulevaisuudessa pienentdd, niin pelkdstddn var-
haiseldkkeistd ei saada aikaan merkittdvid sddstdjd, vaan pitkdlld aikavdlilld on
oleel I ista my6s vanhu useldkemenoon vaikuttam inen.

5.4 Vertailua aiempiin enmusteisiin

Viimeisen vuosikymmenen aikana on ETK:n mallilla tehty lukuisia laskelmia. Var-
sinkin PTS- ja SOME-laskelmat ovat vertailukohteita, samoin kuin erdiden mui-
den tahojen tekemdt laskelmat. Vertailuissa on kuitenkin huomattava, ettd talou-
dellinen tilanne ja itse eldkejdrjestelmdkin ovat muuttuneet ja laskelmien kiisitteet
ja rajaukset ovat vaihdelleet. Eri ennusteissa on siten kiiytetty erilaisia taloutta ja
eldkejdrjestelmdd koskevia olettamuksia. Esimerkiksi 90-luvun taitteen laskelmia
tehtdessti ei osattu ennakoida talouden kiidnnettii, eikd niitd mittavia muutoksia,
joita eldkejdrjestelmddn pian tehtiin. Erot ndkyvdt laskelmien tuloksissa.

Kuviossa 5.5. on esitetty er55t ennusteet ja taulukkoon 5.1. on kerdtty nii-
den ennusteiden oletuksia. Ehkd parhaan vertailukohdan saa vertaamalla ny-
kyistd ja edellistS, kolmen vuoden takaista PTS-ennustetta.

Jdljempdnd raportissa esitellddn BKT-suhteutuksia ja tarkastellaan, mistd
eliikemenot kussakin laskelmassa koostuvat. Kdsitteiden ero on kuitenkin syytd
huomioida vertailuja tehtiiessS.
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Taulukktl 5.t. Eldkemenolaskelmien oletuksia
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Kuvio 5.S. Tyoeldkemenoprosentti 1990-luvulla tehdyissi pitkdn aikavilin laskelmissa,
yksityinen ja julkinen sektori
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6 vAxsrovalx"orHpor
Vdest6d koskevia vaihtoehtolaskelmia tehtiin kaksi. Ensimmdisessd syntyvyyden
oletetaan kasvavan siten, ettd kokonaishedelmdllisyysluku nousee nykyiseltd
tasoltaan vdest6n uusiutumistasolle tulevien kymmenen vuoden aikana. Toisessa
laskelmassa kuolevuuden alenemisen ja elinidn kasvun oletetaan pysdhtrydn
vuoden 2010 tienoilla. Ndiden laskelmien tarkoitus on arvioida erilaisia vdes-
tondkymiS kuin vallitsevat vdestoennusteet kuvaavat. Lisdksi tdssd pyritddn kiin-
nittdmddn huomiota vdeston mddrdn ja eldkkeen maksajien merkitykseen talou-
den ja eldkejdrjestelmdn kannalta.

6.{ $yntyvyys k#ifrntyy kasvuun

Tdssd laskelmassa kokonaishedelmdllisyysluku kasvaa 1,75:stii uusiutumista-
solle 2,1:een vuoteen 2010 mennessd. Tyovoiman mddrdssd vaikutus alkaa nd-
kyd vuonna 2025. Koska mallissa tasapainoinen tydllisyys saavutetaan melko
varhain, niin lisddntyvd ty6voima valtaosin tyollistyy ja alkaa kasvattaa palk-
kasummaa. Syntyvyyden kasvu ndkyy ennen tyovoiman tarjonnan kasvua luon-
nollisesti vanhempainlomissa ym.
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Kuvio S.1. Eldkemenoprosentti vdestovaihtoehdoissa, tyoeldkkeet

Kuvista 6.1. ja 6.2. voidaan ndhdd uusiutuvan vdeston vaikutus palkkasummaan

suhteutettuun eldkemenoon seki koko tyoeldkesektorilla ettd TEL:n piirissd.

Kummassakin tapauksessa eroa peruslaskelmaan syntyy vuoden 2040 jdlkeen.

Pitkalla aikavdlillii, vuonna 2050 ero on suurimmillaan noin 2 prosenttiyksikkdd'
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6.2 Kuolevuudem lasku taittuu

Toisessa vdestdvaihtoehdossa tarkastellaan, mitd tapahtuu eldkekustannuksille,
jos vallitseva elinidn kasvutrendi taittuu. Kun eldkkeelle jddmisessd ei tapahdu
muutosta, niin vaikutus on pitkdlld aikavdlillii huomattava. Vaikutus tulee laskel-
massa esille tasaisesti vuodesta 2020 alkaen. Ero perusvaihtoehtoon tasoittuu
vajaaseen viiteen prosenttiyksikk6on vuonna 2040.
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Y ryALffi ryJ ffiEgAil FITOHH MOY

Laskelmia tehtiin kahdella talouskehityksen vaihtoehdolla. Ensimmdisessii vaih-
toehdossa pitkdn aikavdlin ns. tasapainotyott6myys jdd 10 prosenttiin. Toisessa
vaihtoehtolaskelmassa tuottavuuden ja ansiotason reaalikasvu on 2o/o vuodessa.

7,1 YyriltEsylrses*B iAA rmata[aksi

Peruslaskelmassa tyottomyysaste laskee nykyiselte 10,5 prosentin tasolta vuo-
teen 2010 mennessti seitsemddn ja tasapainottuu vuodesta 2015 eteenpdin vii-
teen prosenttiin. Kehityksen perusteluna on se, ettd vuoteen 2005 asti talouden
kasvuvauhti pitd;i huolen alenemisesta ja sen jdlkeen tyovoiman tarjonnan vdhe-
neminen. Ty6tt6myysvaihtoehdossa tyott6myyden aleneminen pysdhtyy 1 0 pro-
sentin tasolle. Tyollisyysaste ja tyovoima jiiiivdt siten peruslaskelmaa matalam-
malle tasolle.
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Xsvio 7.'{. Elikemenoprosentti talousvaihtoehdoissa, tyoeldkkeet
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Kun ty6llisyyskehitys jdd heikoksi, vaikutus alkaa jo vuodesta 2005 alkaen
nikyd palkkasummissa. Ty6eldkkeiden eltikemenoprosentissa ero perusennus-
teeseen vakioituu 2 prosenttiyksik6ksi vuodesta 2015 alkaen. Pitkdlli aikavdlilld
tydttomyyden vaikutus nostaa eldkemenoprosentin 38 prosenttiin, eli 1,7 prosent-
tiyksikk66 perusvaihtoehtoa korkeammalle.

7 "A Kwrkemynpl err$frotas$n reae$:kas\ru

Ennusteen kannalta tdrked ansiotulosumma on riippuvainen tydllisyydestd, ty6l-
listen ty6ajasta ja reaalisen yksikkdty6tulon kehityksestS. Tdstd johtuen tyollisyy-
den ja tuottavuuden vaikutukset palkkasummaan ovat samankaltaiset. Peruslas-
kelmassa ansiot kasvavat reaalisesti 1,5 prosenttia vuodessa pitkdlld aikavdlilld.
Vaihtoehtolaskelmassa tuottavuuden kasvu on optimistisempi, 2,0 prosenttia
vuodessa.

Eldkkeiden tarkistamiseen kdytettdvd6n TEL-indeksiin sisdltyy 65 vuoden
ikddn saakka puolet reaalikasvusta ja idn 65 jdlkeen vain viidennes. Siten ansio-
kehityksen nopeutuessa TEL-indeksin nousuvauhti jid entistd enemmdn jdlkeen
ansioiden kasvuvauhdista. Esimerkiksi 3,5 prosentin ansiotason vuotuinen reaali-
kasvu korottaa 20 vuodessa palkan reaaliarvoltaan liihes kaksinkertaiseksi. Td-
mdn palkan perusteella maksettava eliike-etuus kasvaa samana ajanjakona re-
aalisesti vain noin 1,3-kertaiseksi, kun oletamme sitd korotetuksi kymmenen vuo-
den ajan 1,75 prosentin indeksilld ja toiset 10 vuotta 0,7 prosentin indeksilla. Ta-
ten elSke-etuuden arvo suhteessa palkkaan alenee 20 vuodessa noin kolman-
neksen. Reaalikasvun ollessa 0,5 prosenttia vuodessa vastaava alenema on vain
noin kuusi prosenttia.

Maksettavat eldkkeet, joihin keskimddrin sisdltyy noin 20 vuoden indek-
sisidonnaisuus, ovat palkkoihin verrattuna sitd pienempid mitd voimakkaampi on
reaaliansiokehitys. Ero on suurin perhe- ja vanhuuselSkkeissd, joissa indeksin
vaikutusjaksot ovat pisimmdt. Myos lakien vdlilld on pientd eroa: vaikutus on pie-
nintd julkisella sektorilla, jossa loppupalkalla on voimakkain vaikutus eldkkee-
seen, kun taas LEL:ssd ja yritttijillii vaikutus on suuri eldkkeen perustuessa koko
karttumisaikaiseen indeksilld korjattu un ansioon.

Pitkalla aikavdlilld tyottomyysvaihtoehdon ero perusvaihtoehtoon pienenee,
kun tyottdmyyden vuoksi viihemmdn eldkettd kartuttaneet kohortit siirtyvdt eldk-
keelle ja eldkemeno siten on pienempi. Tdmd ei tdysimddrdisesti ehdi toteutua
vield ennustejakson aikana.
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Korkeamman reaaliansiokehityksen vaihtoehdossa eliikemenoprosentti jdd

indeksin vaikutuksesta alhaisemmaksi kuin peruslaskelmassa. Ero kasvaa vdhi-

tellen ja vuodesta 2035 alkaen eliikemenoprosentti tasaantuu noin 2,5 prosent-

tiyksikkod perusvaihtoehdon alapuolelle.
Kaikkien tyoeldkelakien osalta vaikutus on samankaltainen kuin TEL:ssd

(kuviot 7.1. ja7.2.).
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Laskentatavasta riippuen Suomessa keskimddrdinen eliikkeellejddmisikd on tdlld
hetkelld hieman vajaat 60 vuotta (katso Tyoeldke-lehti 2/1999). Etdkkeeilej6dmi-
sen myohentymistd pidetddn julkisuuden keskusteluissa yhtend eldkepolitiikan
pddtavoitteena, koska ns. suuret ikdluokat ldhestyvdt varhaiseliikeikid. Nykyisen
hallituksen ohjelmassa mainitaan tavoitteena mydhentdd 2-3 vuodella tyomark-
kinoilta poistumisikdd. Vaihtoehtolaskelmana tarkastellaan kolmen vuoden lyk-
kddntymisen kustannusvaikutuksia verrattuna peruslaskelmaan.

Lykkddntyminen on saatu aikaan korottamalla vanhuuseldkeikdd ja myo-
hentdmdlld varhaiseliikkeiden alkavuuksia yhdelld vuodella vuosina 2010, ZO2O
ia 2025. Vaikka kdytdnndssd eldkkeellesiirtymisikdd ei voida nostaa ndin kaava-
maisesti, antaa laskelma riittdvdl16 tarkkuudella kuvan eliikkeellesiirtymisen my6-
hentym isen vaikutuksista seuraavina vuosikymmenind.

Taulukossa 8.1. on peruslaskelman ja 3 vuoden lykkdysvaihtoehdon TEL-
piiriin kuuluvien keskimddriiinen eldkkeellesiirtymisikd. On huomattava, ettii jo
peruslaskelmassa eldkkeellesiirtymisikd nousee, ja vaihtoehtolaskelman nousu
tulee sen lisdksi. lkd on laskettu kaavalla, jonka tulos on riippumaton ikdraken-
teen muutoksista ja joka reagoi heti lainsddddnndssii ja kaftafymisessd tapah-
tuviin muutoksiin (Tyoeldke-tehti 2i9g).

Taulukko S.{, TEL:n keskimdirdinen etdkkeellesiirtymisikd

2000 2015 2030
perusennuste
3 vuoden lykkdys

57,8
57,8

58,8 59,2
62,159,8

Eldkkeellesiirtymisidn kasvu vaihtelee eliikelaeittain. Pienin kasvu 3 vuoden
lykkdysvaihtoehdossa on YEL:ssd, jossa eldkkeellesiirtyminen lykkridntyy vuosi-
na 2000-2050 3,1 vuodella. Tdmd johtuu YEL:n korkeasta ldhtotasosta, yrittdjdt
siirtyvdt nyt eldkkeelle keskimddrin 60,2-vuotiaina. Suurinta eldkkeellesiirtymisen
lykkddntyminen on julkisella sektorilla, missii 3 v:n lykkddntymisen lisdksi eldk-
keellesiirtym istd myohentdd 65 vuotta alem pien el5keikien poistuminen asteittain.
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Julkisella sektorilla eldkkeellesiirtyminen lykkddntyy laskelman mukaan vuosina
2000-2050 keskimddrin 5,5 vuotta.

Elakkeellesiirtymisen lykkddntyminen 3 vuodella on vaativa tavoite. Van-
huuseldkeiiin nosto yksin vaikuttaa vain vdhiin keskimddrdiseen eldkkeellesiirty-
misikdiin, esim. TEL:ssd vanhuuseldkeidn nosto vuodella nostaa keskimddrdistd
eldkkeellesiirtymisikdS vain 0,2 vuotta, koska vain harvat ty6skentelevdt eldke-
ikddn saakka. Myds varhaiseliikkeiden alkavuus tulisi saada nykyistd alemmaksi,
jolloin nykyistd useampi jatkaisi tyossd eldkeikddn saakka. Tdlloin eldkeidn ko-
rottamisella olisi suurempi vaikutus.

Prosenttia palkoista

woden S
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Kxvao ffi.*. Eldkkeellesiirtymisen lykkddntymisvaihtoehto, ty6eldkkeet

Etdkkeellesiirtymisen my6hentyminen niikyy heti aktiivipiireissd. Kun eliik-
keellesiirtymisikd on myohentynyt kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessd,
tydvoiman mddr6 on perusvaihtoehdossa yli 85 000 suurempi. Ero sdilyy myos
pitkiillti aikavdlilld.
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Eldkemenoissa ero peruslaskelmaan on huomattava. Vuonna 2050 eldke-
menoprosentti on noin 30, mikd on noin 5 prosenttiyksikk6S peruslaskelmaa
alemmalla tasolla (kuviot 8.1. ja 8.2.). Seuraavassa luvussa esitellddn, miten
paljon lykkddntyminen vaikuttaa ty6eldkemaksui hi n.
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Kuvio 8,2. Eldkkeellesiirtymisen lykkddntymisvaihtoehto, TEL
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Yksityisen sektorin palkansaajien eldkelait (TEL, LEL, TaEL, MEL) ovat ns. osit-
tain rahastoivia eldkejdrjestelmiS: osa vuotuisesta vakuutusmaksusta kdytetddn
suoraan eldkkeiden maksuun, osa rahastoidaan vastaisia eliikesuorituksia var-
ten. Ndmii muodostavat eldkelaitoksen ndk6kulmasta vakuutusteknisen vastuun.
Rahastotekniikan tarkempi kuvaus on julkaisussa Tuomikoski (1999).

TEL:ssti 23-S4-vuotiaan palkansaajan rahastoidun eliikkeen mddrd koro-

tetaan vuosittain mdiiriillS, joka on puoli prosenttia palkasta (ennen vuotta 1997
puolitoista prosenttia). Samalla vanhuuseldkerahastoja kartutetaan miiiirdllii, joka

korko (3o/o) ja kuolevuus huomioon ottaen riittdisi tuon lakisddteisen elSkkeen

maksamiseen kyseiselle henkilolle eldkeidstd 65 alkaen (vanhuuseldkkeen pdd-

oma-arvo). Lisdksi rahastoille saatavan ns. laskuperustekoron ja kolmen prosen-

tin eroa vastaava korkotuotto kdytetddn rahastoitujen eliikkeiden ja sitd kautta
rahastojen korottamiseen. Vanhuuseldkkeitd rahastoidaan siis etukdteen, mutta
ty6kWyttdmyyselii kkeet j a os ittai n myds ty6ttomyyselskkeet rahasto id aa n kerra I la

vasta eliikkeen alkaessa. Erdin edellytyksin ty6kyvytt6myyseldkkeen alkumdiirii
muodostaa eldkkeen rahastoidun osan, ja rahastoja kartutetaan mdiirdllii, joka

vakuutusmatemaattisin perustein riittdisi tuon eliikkeen maksamiseen eldkeikiiiin
saakka. Toisaalta henkildn kuollessa hiinen rahasto-osuutensa vapautuu ja eld-
keldisen vanhetessa hdnen rahasto-osuutensa yleensti pienenee. Eldkelajeittai-
sia rahastoja siten kaiken aikaa sekii karttuu ettd purkautuu eri syistd. Vakuutus-
teknisiin rahastoihin sisdltyy lisdksi muitakin erid, merkittdvimpdnd tasausvastuu.
Rahastoidut eliikkeenosat maksetaan vastaavista rahastoista ja loppuosa eliike-
menosta katetaan vuotuisella maksun tasausosalla.

ETK:n laskentamallilla voidaan laskea eliikemenojen lisiiksi myos eldkkei-
den rahastoidut osat yksityisen sektorin palkansaajalakien (TEL, LEL, TaEL,
MEL) osalta. Ndiden perusteella malli laskee myos eldkelajeittaiset vastuut.

Tyoeldkemenojen peruslaskelman pohjalta voidaan tdten arvioida yksityi-

sen sektorin palkansaajien ty6elSkerahastojen kehitys pitkirllii aikavdlilld. Eldke-
menojen ja vastuiden kehityksen perusteella voidaan esittdd arvio, miten tyoeld-
kemaksut tulevat kehittymddn. Vaihtoehtolaskelmista ndhdddn my6s, miten ra-
hastojen korkeampi tuotto vaikuttaa selkeiisti vaadittavaan maksutasoon, ja mi-

ten suuri maksua alentava vaikutus eldkkeellesiirtymisen my6hentymiselld olisi.
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9"1 Kahastolaske lrnat

Rahastolaskelmia tehtiin kaksi. Ensimmdisessd rahasto kasvaa reaalisesti 3 pro-
senttia vuodessa. Vaihtoehtolaskelmana esitetddn optimistisempi vaihtoehto,
jossa reaalituottoaste on 4 prosenttia. Se kuvastaa tulevaisuutta, jossa korkeampi
riskinotto sijoitustoim innassa onnistuu pitkdllii aikavdlilld.

Peruslaskelmassa tyoelSkevastuut nousevat pitkdlld aikavdlillS nykyisestd
130 prosentista 214 prosenttiin palkkasummasta. Turvaavalla kolmen prosentin
reaalituotolla nykyiset laskuperusteet tuottavat kuviossa 9.1. ndhtdvdn vastuu-
profiilin. Tdmd reaalituotto voidaan saada esimerkiksi niin, ettd suhteellisen ris-
kittdmien sijoituskohteiden osuus on 75 prosenttia ja reaalituotto 2 prosenttia, ja
riskillisten sijoituskohteiden reaalituotto on 6 prosenttia vuodessa. Ndissd laskel-
missa ei oleteta tehtdvdn mitddn suurista ikdluokista johtuvia rahastointiastee-
seen vaikuttavia politiikkamuutoksia.

P rosentti a palkkasummasta
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Kuvio 9.'i, Vakuutusteknisen vastuun ja palkkasumman suhde

Pitkalla aikavdlilld vastuun mddrd vakiintuu tasolle, joka ylittdid palkkasum-
man kaksinkertaisen mddrdn. Laskelmassa esitetty vastuu koostuu nykyisistd ja
tulevista eldkevastuista ja toimintapdSoman eri osista. Se on jonkin verran pie-
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nempi kuin eldkevakuutusyhtididen sijoitusvarallisuus. Tulevaisuudessa onkin
totuttava kahteen erilaiseen rahastokdsitteeseen.

Vuoden 1997 alussa voimaantulleen rahoitusuudistuksen seurauksena voidaan puhua

rahastoista kahdessa mielessd. Ensinndkin on, kuten ennenkin vakuutustekninen vastuu-

velka, joka koostuu pdiosin vakuutusmaksu- ja korvausvastuista. Toiseksi, vuodesta

1997 alkaen vastuuvelasta ja koko toimintapidomasta koostuva rahasto on erotettu erilli-

seksi rahastokdsitteeksi. Uudistuksen ohjeet sisSltyvdt selkedsti lainsddddntoon. Eldke-

vakuutusyhtioiden toimintaa ohjaavat yksityiskohtaisesti vakuutusyhtiolaki, laki tyoeldke-

vakuutusyhtioistd ja STM:n vahvistamat laskuperusteet.
Toimintapddomauudistuksen tarkoitus on lisiitd laitosten kykyd toimia vapailla si-

joitusmarkkinoilla ja sopeutua sen mukana tuomiin riskeihin, sekd sijoitusriskeihin ettii

rahanarvon muuttumisriskiin. Toimintapiiioma sisdltdd elikeyhtion taseessa seuraavia

erid: oman pddoman, varaukset, ja siirrot osittamattomaan lisdvakuutusvastuuseen.

Kaikkea tdtd vastaan taseessa tiiytyy olla omaisuutta vastaamassa. Lisdksi toimintapdd-

omaan lasketaan sijoituskannan riskit huomioon ottavat arvostuserot. Toimintapiiiioman

sisdltdvd rahasto on siis suurempi kuin vakuutustekninen rahasto. Suurin ero ja vaihtelu

seuraa arvostuseroista.
Eroa ja sen reaalista kehitystd voidaan havainnollistaa kaavamaisella esimerkillii.

Yksityisen sektorin vakuutustekninen vastuu perusturvan osalta oli vuonna 1998 (seuraa-

vat vuodet vuoden 1999 rahassa) noin 215 mrd mk (sarake 2). Arvostuseron sisdltdvd '

rahasto oli noin 247 mrd mk (sarake 3). Taulukon sarakkeeseen 4 on laskettu vaihtoehto,

jossa sijoituskannan riskiii on lisitty, eli odotettava arvostusero on kasvanut. Joukkovel-

kakirjasijoitusten osuutta pienennetiiin laskelmassa 15 prosenttiyksikdlld lihivuosina ja

osakkeiden seki kiinteistojen osuutta lisdtddn vastaavasti 12 ja 3 prosenttiyksikolla. Ta-

md jako nostaa osakkeiden osuuden sijoitusjakaumassa pitkilld aikavdlill6 noin 30 pro-

senttiin.

1998
2005
2020
2050

W
215
312
489
784

W+AE
247
359
562
901

W+AE'
247
365
572
918

PTSgg-laskelma tuottaa perusvaihtoehdossa vallitsevien laskuperusteiden mukaisen

vakuutusteknisen vastuun miiiiriin. Laskelman reaalituottotaso on 3 prosenttia vuodessa.
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Yertailu PT$96-rahastolaskelmaan

Tdtd rahastolaskelmaa voidaan verrata etenkin PTS96-ennusteeseen pohjautu-
vaan rahastoennusteeseen (Lindell 1997). Rahastoprofiili noudattelee samaa
muotoa. Vastuut ovat vuonna 2050 noin kymmenyksen suuremmat kuin vuoden
1996 laskelmassa. Palkkasummiin suhteutettuna ero on noin 15 prosenttiyksik-
kod (kuvio 9.2.). Pddtosan erosta selittdvdt uuden laskelman matalammat inflaa-
tio-, ansiotason reaalikasvu- ja kuolevuusolettamukset.
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Kuvio 9"2' Vakuutusteknisen vastuun suhde palkkasummaan, vuoden 1996 ja 1g9g
ennuste

Korkeampi reaal ituotto

Vaihtoehtoisessa rahastolaskelmassa vastuut kasvavat reaalisesti neljii prosent-
tia vuodessa. Laskelman tarkoitus on kuvata, miten korkeampi tuottoaste vaikut-
taisi vastuiden kehitykseen pitkdlld aikavdliltd.

Kuviosta 9.3. ndhdddn, miten suoraviivaisesti korkeampi tuottoaste kas-
vattaa vastuuta perusvaihtoehtoa suuremmaksi. Vuonna 2040 ero on noin 45
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palkkasummaprosenttia. Pitkiilld aikavdlilld ero sdilyy tasaisena. Vuonna 2050
tydelSkevastuut olisivat noin 2,6 kertaa palkkasumman suuruiset.
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Kr*v!* $.3, Vakuutustekniset vastuut eri laskelmavaihtoehdoissa

9.3 Makrutaskelrnat

Maksulaskelmia tehtiin kolme. Peruslaskelmassa tarkastellaan, minkdlainen
maksutaso vaaditaan meno- ja rahastoennusteiden seurauksena. Vastuu karttuu
reaalisesti peruslaskelman mukaisesti 3% vuodessa. Ensimmdisend vaihtoehto-
na lasketaan maksukehitys, kun rahaston tuotto on 4o/o. Toisessa vaihtoehtolas-
kelmassa tarkastellaan aiemmin menopuolelta analysoidun eldkkeellesiirtymis-
vaihtoehdon maksuvaikutuksia.
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Maksuprosemtti nousee S2leen

Kokonaismaksuprosentti kasvaa varsin hitaasti vuoteen 2010 asti. Eliikemenon
nopea kasvu alkaa vuoden 2010 jiilkeen. Vuosina 2010-2035 kokonaismaksu-
prosentti nousee vuosittain keskimddrin 0,3 prosenttiyksikk6d. Pitkalla aikavdlilld
maksu tasoittuu noin 32 prosenttiin (kuvio 9.4.).
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Kuvio 9,4. Maksuprosentti perusvaihtoehdossa 3%:n reaalituotolla

Kokonaismaksun tulevasta kasvusta puolet kohdistuu tyonantajille ja puolet
palkansaajille. Tyonantajamaksu tasapainottuu pitkiillii aikavdlilld noin 22 pro-
senttiin. Tydntekijdin maksu kaksinkertaistuu nykyisestii ja vakiintuu noin 10 pro-
senttiin.
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S"4 Kahsw*qprt $qryrk*amp$ tuxmttry helpottxre
n'raken*pa*nettm

Rahastojen suurempi tuotto kanavoidaan vanhuuseldkevastuiden tukemiseen,
jolloin rahastokoron ylittdvd tuotto kasvattaa vastuita ja rahastoituja eldkkeitd pe-

rusvaihtoehtoa enemmiin. Ldhivuosina vaikutus maksutasoon ei ole suuri, koska
lisddntynyt korkotuotto pddosin kanavoituu rahastoihin. Pitkalla aikavdlilld mak-
suprosenttiin muodostuu ndkyvdd eroa, koska rahastoitujen eldkkeiden osuus
koko eldkemenosta muodostuu merkittivdsti suuremmaksi kuin perusvaihtoeh-
dossa. Niinpd noin vuodesta 2020 eteenpdin korkeammalla tuotolla kartutettu
rahasto siis hidastaa selvdsti kokonaismaksun nousua.

Pitkalla aikavdlilld kokonaismaksuprosentti nousee 29 prosenttiin (kuvio

9.5.), mikd on noin 3 prosenttiyksikkfld alempi kuin perusvaihtoehdossa.
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Kuvio 9,5. Maksuprosentti peruslaskelmassa 4 %:n reaalituotolla

Koron vaikutus maksuprosenttiin on melko suoraviivainen, joten muiden
korkotasojen mukaiset maksutasot voidaan melko luotettavasti arvioida esitetty-
jen maksu-urien perusteella.
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Pitkalla aikavdlilld 4 prosentin reaalinen rahastotuotto edellyttdd hyvin on-
nistunutta sijoitusstrategiaa eldkejdrjestelmiin tasolla. Onnistumisen hydty ndkyy
selvdsti pienempind vakuutusmaksuina.

9"5 Hliikkeefi lesiir*lrrni$ert rnyrihemtymin*n
vailkuttaa effiite$

Tdssd vaihtoehdossa eliikemenot kehittyvtit luvussa 8 kuvatun menoennusteen
mukaisesti. Rahastojen reaalikorko oletetaan peruslaskelman mukaisesti 3 pro-
sentiksi vuodessa. Keskimddriiisen eldkkeellesiirtymisidn oletetaan kohoavan
vuoteen 2025 mennessd noin kolmella vuodella peruslaskelman mukaisesta.

Maksuprosentissa pienemmdn eliikemenon vaikutus alkaa ndkyd nopeasti
(kuvio 9.6.). Kokonaismaksuprosentti ylittdd 25o/o vasta vuonna 2025, ja pitkiillii
aikavdlilld kasvu on maltillista. Nykytasoltaan kokonaismaksuprosentti nousee
vuoteen 2050 mennessd ainoastaan reilut 0,1 prosenttiyksikkod vuodessa.
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KuvEc 9"6, Maksuprosentti 3 vuoden lykkddntymislaskelman mukaan
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Pitkalla aikavdlilld maksu tasapainottuu noin 28 prosenttiin. Selkein ero
esim. edelliseen korkeamman rahastotuoton laskelmaan ndkyy keskipitkdlld ai-
kavdlillS. Nykyisten koululaisten ollessa parhaassa tyoidssS, heiddn maksupro-
senttinsa on noin 2,5 prosenttiyksikkod alhaisempi. Samansuuruinen alennus
ndkyy my6s tydnantajan maksussa.
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Perusennusteen mukaisesti yksityisen sektorin tyoeldkemenot tulevat nouse-
maan noin 36 prosenttiin palkkasummasta ennustejakson loppuun mennessd,
joskin lakikohtaiset erot ovat huomattavia. Merkittdvin tekijd nousun taustalla on
elini6n pidentyminen.

vaihtoehtolaskelmien perusteella ndhdiidn, ettd kasvavan syntyvyyden ja
taittuvan kuolevuuden vaikutukset ndkyvdt yksityisen ja julkisen sektorin tyoeld-
kemenossa pitkiillai aikavdlilld. Menot tasaantuvat 3-4 prosenttiyksikkod perus-
vaihtoehtoa (37Yo) alemmalle tasolle. Huonon tyollisyyden vaikutukset ndkyvdt
koko ennustejaksolla ja lopulta menot tasoittuvat pari prosenttiyksikkod peruslas-
kelman yldpuolelle. Sen sijaan korkeampi ansiotason kasvu lisdd eldkejdrjestel-
mdn rahoitusmahdollisuuksia ja menot asettuvat noin 3 prosenttiyksikkod perus-
laskelmaa alemmalle tasolle. Eldkkeellesiirtymisen mydhentymislaskelmassa
laskentamalli tuottaa teknisen arvion kolmen vuoden my6hentymisestd. Siind
TEL:n keskimddrdinen eldkkeellesiirtymisikii vuonna 2O3O on noin 62 vuotta.
Lykkddntymisen menovaikutukset ovat huomattavat, menot nousevat noin 32
prosenttiin pitktillzi aikavdlilld. On huomioitava, ettd malli antaa maksimaalisen
vaikutuksen siirtym isestii.

Vakuutustekniset vastuut noudattavat vallitsevaa lainsddddntdd ja lasken-
tamallin perusteella ne kasvavat nykyisestii noin 130 palkkasummaprosentista
runsaaseen 200 prosenttiin pitkdlld aikavdlillS. Mikali sijoitusten reaalinen keski-
tuotto on 4 prosenttia vuodessa, vastuut kasvavat 270 prosenttiin.

Menojen ja vastuiden perusteella on tehty laskelmia vaadittavista eldke-
maksuprosenteista. Ldhivuosien maltillisen kasvun jdlkeen kokonaismaksupro-
sentti nousee noin 32:een. Korkeampi tuotto vastuille sen sijaan helpottaa mak-
supainetta jonkin verran; kokonaismaksuprosentti tasapainottuu noin 29:ddn.
Maksun kannalta paras vaihtoehto on jdlleen eldkkeellesiirtymisen lykkddntymi-
nen. Tuolloin kokonaismaksuprosentti tasapainottuu noin viisi prosenttiyksikk6d
perusvaihtoehtoa alemmalle tasolle. Tdmd tarkoittaisi melko maltillista kasvua
sekd ty6nantajan ettd tyontekijdn osuuksissa.

rttl&



'$ S.2 Vertrel[u* mrfrisiin kokorea*seile*keraeno'
$ask*Emtfr$et

Ty6eliikejtirjestelmdn taloudellisen tasapainottumisen ehtojen tarkasteluun riittdd
tyoeldkemenojen, -maksujen ja -rahastojen suhteuttaminen palkka- tai tyotu-
losummaan. Monet muutkin kansantalouden tilinpidon julkiset menot ovat riippu-
vaiset ikddntyneen viiestdn suhteellisesta osuudesta. Menot rahoitetaan yleisellS

verorahoituksella, ja on jdrkevd suhteuttaa ne bruttokansantuotteeseen. Seuraa-
vassa esitetddn tyoeldkemenoennusteeseen perustuvia kokonaiseldkemeno- ja

eldkeldisvdeston sosiaalimenolaskelmia.

BKT on arvioitu palkkasummaennusteen avulla. BKT-laskelmat eivdt ole ennusteen kan-

nalta vdlttimdttomid. Ne on tissd tehty, jotta voitaisiin tehdd vertailuja samoilla kisitteillS

tehtyihin laskelmiin. Bruttokansantuote tiettynd vuotena koostuu tdssd seuraavasti (brut-

tokansantuote tulojen kautta):

BKT = PS1 + SOVAI + PS2 + SOVA2 + YPS + VERO + KULU,

jossa

, PS1

SOVAl

P52
SOVA2
YPS
VERO
KULU

PS2
SOVA2
YPS
VERO
KULU

PS1 ja SOVA1 saadaan selostetusta ennusteesta. Muut osat alla esitettyjen yhtdloiden

mukaisesti. Yhtdloissd on ilmoitettu kertoimien arvot peruslaskelmassa vuosina 1999 ja

2050, paitsiVERO:a laskettaessa, jossa kerroin vakioituu vuodesta 2005 alkaen.

= tyoeldkemenoennusteen sisdltdmd palkkasumma,

= tyoeliikemaksuennusteen sisiiltdmi tyonantajan tyoeldkevakuutus
maksujen summa,

= kansantalouden palkkasumma miinus PSl,
= tyonantajan kaikkien SOVA-maksujen summa miinus SOVA1,

= toimintaylijdimdn ja pddomatulojen summa,

= tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot ja

= kiinteiin pddoman kuluminen.

= 0,073. ..0,072 x PSl,
= 0,272...0,3 x (PS1+PS2) - SOVA1,

= 0,63...0,64 x (PS1+PS2),

= 0,305...0,29 x (PS1+PS2) ia
= 0,186 x (PS1 + SOVAI + PS2 + SOVA2 + YPS + VERO).

tt,



Tyonantajan kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen osuuden palkoista (0,2724,3) ei
ole oletettu kasvavan samalla mddrdlld kuin tyonantajan tyoel5kevakuutusmaksun, koska' tyottomyysvakuutusmaksu alenee ja mahdollisesti myos sosiaaliturvamaksu (kansan-
elSkkeet). vERo:n osuuden aleneminen vuoteen 2005 mennessd (0,305...0,29) johtuu
EU:n vdlillisen verotuksen harmonisoinnista. KULU:a laskettaessa kdytettdvd kerroin
tarkoittaa sitti, ettd piidoman kulumisen osuus bruttokansantuotteesta on oletettu pysy-
vdn vakiona (0,157).

Ktiytetyillii oletuksilla palkkasumman ja tydnantajan sosiaalivakuutusmak-
sujen osuus bruttokansantuotteesta pysyy likimain vakiona eli noin 49 prosentis-
sa koko ennustejakson ajan.

Kuvio on yhteenveto laskelman palkkakehitys- ja tydllisyysoletuksista seka
reaalikasvuvauhdista, joihin ne johtavat. Luvut esitetddn keskimddrdisind vuotui-
sina muutosvauhteina kymmenvuotisjaksoilla. Kaksi ensimmiiistd pylvdsryhmdd
edustavat historiaa.
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Prosenttia vuodessa
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ffiuvin 1*,1. Reaalisen bruttokansantuotteen, ty6llisten, tyon tuottavuuden BKT/tyolliset)
ja reaaliansiotason keskimdirdinen vuotu inen prosenttim uutos kymmen-
vuotisjaksoittain 1 980-2050

Reaalikasvuvauhdin hidastumisessa tarkein tekijd on tyovoiman viihenemi-
sesta johtuva tyopanoksen supistuminen.

Kokonaise.liikemenot sisdltdvdt seuraavassa lakisddteisten tyoeldkkeiden
lisdksi vapaaehtoiset kollektiiviset tyouraan perustuvat lisdeldkkeet (kuviossa yh-
distetty lakisddteisiin tyoeldkemenoihin, bkt-osuus 0,3 prosenttia), kansaneliik-
keet, sotilasvammakorvaukset, liikenne- ja tapaturmavakuutuksen eldkkeet sekd
maatalouden erityiselSkkeet (ks. Kansaneldkelaitos, 1 998b, s. 38-39).

Seuraavassa kuviossa esitettiivdssd vuosien 1999-2050 ennustelaskel-
massa tydeldkkeet ovat peruslaskelman mukaiset ja kansaneliikkeiden brutto-
kansantuoteosuudet ovat Kansaneliikelaitoksen aktuaariraportista ( 1 999). Muihin
eldkkeisiin sisdltyvien sotilasvammakorvausten bkt-osuuden on vakioituvan vuo-
teen 2010 mennessd nykyisestd noin 1 prosentista 0,1 prosenttiin. Muuten bkt-
osuuksiin ei ole oletettu muutosta.

E BKT

N Tyolliset

tr Tuottawus

I Ansiotaso

sffi
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K$v$o tffi.2. Kokonaiseltikemenojen osuus bruttokansantuotteesta vuosina 1960-2050,
vuosien 1 999-2050 tyoeldkemenot peruslaskelman mukaan

Kokonaiseldkemenon bruttokansantuoteosuus on suurimmillaan vuonna
2034,jolloin se on arviolta 16,4 prosenttia. Vuonna 19gg osuus oli noin 11,7 pro-
senttia. Osuus on toistaiseksi ollut suurimmillaan vuonna 1993, jolloin se oli 14,3
prosenttia. Lakisddteisten tydelSkkeiden bruttokansantuoteosuus kasvaa 8,3 pro-
sentista vuonna 1998 14,6 prosenttiin vuoteen 20s0 mennessii.

Viixne ennusteet

Kansaneliikelaitos julkaisee kansaneldkemenoennustetta )a muiden hallin-
nonalansa menojen ennustetta. Ty6eldkemenoennusteilla on pitkd historia 1970-
luvun lopu I la tehdystd STAT-raportista 1 9g0-luvun rukuisiin laskelmiin.

Valtiovarainministeriossd (1998) on tehty laskelmia tyoeldke- ja kansaneld-
kemenojen BKT-osuudesta vuoteen 2030 asti. VM arvioi tydeldkkeiden BKT-
osuuden nousevan korkeimmillaan 15,8 prosenttiin vuonna 2025.

Talousneuvosto (1998) esittelee laskelmia vuoteen 2050 asti. Laskelmissa
huomio kiinnittyy ns. reaalisuureiden muutosten eldkemenovaikutuksiin. Vaihto-
ehdoissa tarkastellaan tydhonosallistumisasteen ja tuottavuuden muutoksia.

sg

Julkinen
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X*rvirr "tO.3, Kokonaiseliikemenot suhteessa BKT:een eriiissii viimeaikaisissa
laskelmissa

Kuvassa 10.3. on verrattu Talousneuvoston ja Parkkisen (1998) peruslaskelmia
PTS99-laskelman mukaiseen menojen BKT-suhteeseen. Eroa syntyy keskipit-
kdl16 aikavdlilld pari prosenttiyksikkod. Pddasiassa ero johtuu poikkeavista olet-
tamuksista sekd talousolettamuksista ettd tyovoiman koosta. Ndmd olettamukset
muuttuvat eri tavoin ajan kuluessa, vaikka lopussa muuttujat ovatkin melko lii-
helld toisiaan.

Jos eldkkeelle siirtyminen myohentyy keskimddrin kolmella vuodella pe-
ruslaskelmassa oletetusta vuoteen 2025 mennessd, kokonaiseliikemenojen
bruttokansantuoteosuus alenee noin 1,4 prosenttiyksikkod eli 14,9 prosenttiin
vuoteen 2030 mennessd. Vuoteen 2050 mennessd alenema on 1,5 prosenttiyk-
sikkod. Laskelmassa on otettu huomioon myds bruttokansantuotteen tason nou-
su korkeamman ty6llisten miidrdn takia.
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'XO.3 Kukrtusmahdollisuudet kasvawat

Vdeston ikiirakenne vaikuttaa muidenkin sosiaalimenojen kuin eldkkeiden osuu-
teen. Kansantulo on oman maan kansalaisten kdytossd oleva tulo ja se on tulok-
sena, kun bruttokansantuotteesta vdhennetddn kiintedn pddoman kuluminen ja
nettomiiiirdiset tuotannontekijdkorvaukset ulkomaille. Tdssd yhteydessd haluttiin
selvittiid, miten muun kuin elSkkeellii olevan vdeston kdiytt6on jdidvd kansantulo
kehittyy pitkdlld aikavdlilld.

Thompsonin (1998) mukaan eldkkeensaajien aiheuttamaa rasitusta kuvaa
heiddn kulutuksensa osuus kansantulosta. Teimme laskelman, jossa eldkkeen-
saajien kulutusta arvioitiin summaamalla kaikki eldkkeet, eldkkeensaajille saira-
usvakuutuksesta maksettavat sairaanhoitokorvaukset sekd heiddn saamiensa
julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo tuotantokustannushintaan kayttaje-
maksut vdhennettyind. Sairaanhoitokustannusten ja palvelujen arviointi perustui
yksivuotisikdryhmittdiseen ikdprofiiliin. Menojen arvioitiin kasvavan ajan myotd
kussakin ikiiluokassa bruttokansantuotteen kasvuvauhdilla eli reaalisesti 1,5 pro-
senttia vuodessa.

Vuoteen 2030 mennessd kansantulo kasvaa reaalisesti 65 prosenttia vuo-
desta 1999. Tdhdn sisdltyy oletus ulkomaille maksettavien tuotannontekijdtulojen
(netto) bkt-osuuden vdhenemisestd nykyisestd noin 2,5 prosentista 0,3 prosent-
tiin. Eldkkeensaajien kulutuksen osuus kasvaa edelld selostetulla tavalla arvioitu-
na noin 19 prosentista vuonna 1999 noin 28 prosenttiin vuonna 2030, josta osuus
ei endti kasva vuoteen 2050 mennessd.

Muuhun kiiytt6on jdd siis kansantuloa 81 prosenttia vuonna 1999 ja 72 pro-
senttia vuonna 2030. Samalla aikavdlilld muun vdeston osuus viihenee 77 pro-
sentista 68 prosenttiin. Suhteet merkitsevdt sitd, ettd eldkkeensaajien keskimdd-
rdinen kulutustaso ja muuhun kziytt66n jdtdivti kansantulo kasvavat samaa vauhtia
henkilod kohti laskettuna.

Tarkemmissa arvioissa el6kkeensaaj ien kulutuksen kehityksen arvioinnissa
tulisi ottaa huomioon eldkkeensaajien muut tulot (esimerkiksi pdiiomatulot) ja
heiddn maksamansa tuloverot, muu julkinen kulutus kuin sosiaali- ja terveyspal-
velut sekii tuloista sdiistettdvd ja muille siirrettdvii osa. Tdlld hetkelld elSkkeen-
saajien maksamat tuloverot ovat samaa suuruusluokkaa kuin heiddn muut tulon-
sa kuin eldkkeet, joten on syytd otaksua, ettd kulutus ei suuresti poikkea edelld
hahmotell usta, eikd varsinkaan sen suhteellinen kehitys.

Se, ettd eldkkeensaajien keskimddriiinen tulo- tai kulutustaso seuraa hen-
kiloii kohti muun viieston tulotason kehitystd pitkdillfi aikavdlilld, merkitsee my6s
sitd, ettd tdmdn tulonjaon poliittinen stabiilius pysyy entisellSdn.
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1. Perusvaihtoehdon elSkekustannukset, -maksut ja rahastot prosentteina pal-
koista yksityiselld sektorilla*

Vuosi TEL yksityinen sektori Tydtulosumma

(yksit. sekt.)

mrd. mk.

1998

2000

2005

201 0

2015

2020

2030

2040

2050

16,7

17,2

18,9

21,6

25,2

28,'.|

32,8

34,6

36,2

18,6

18,8

20,4

22,8

26,1

28,7

33,0

u,4
35,9

185

203

233

260

277

291

324

368

410

Vuosi TEL-maksu Tyonantajan

maksu

Palkansaajan

maksu

Rahastot

1998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

21,5

21,5

22,6

22,9

24,7

26,6

30,1

31,4

32,5

16,8

16,8

17,4

17,5

18,4

19,2

21 ,1

21,8

22,3

4,7

4,7

5,2

5,4

6,3

7,2

9,0

9,6

10,2

132

138

157

171

1U
196

211

217

223



.Oletukset: Ansiotason reaalikasvu 1,5% vuodessa

Reaalinen rahastotuotto vuodessa 3%

Rahastot sisaftevat TEL-LEL-MEL laTaEL- rahastot

lnflaatioaste vuodessa 2%

Ty6tt6myysaste vuonna 2015 5%

Kokonaishedelmdllisyysluku 1,75

Muuttovoitto 5000 henked vuodessa

Elinikd kasvaa jat<uvasti

Vaihtoehtolaskelmissa oletukset ovat perustapauksen mukaiset, paitsi mainituilta
osin. Markkamaerat ovat vuoden 1999 tasossa.

2. Vdestdvaihtoehdot, eldkemenoprosentti*

uusiutuva vdestd elinien kasvu taittuu

Vuosi TEL vksitvinen sektori TEL yksityinen sektori

1998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

16,7

17,2

19,0

21,8

25,6

28,5

33,0

33,9

34,0

18,6

18,8

20,5

23,1

26,5

29,2

33,1

33,7

33,8

16,7

17,8

18,9

21,6

25,1

27,8

31,7

32,2

33,0

18,6

18,8

20,4

22,8

26,0

28,4

31,8

32,0

32,7

*Oletukset: Uusituvan vdeston vaihtoehdossa kokonaishedelmAllisyysluku nousee 2,1:een vuodesta 2010 alka-

en. Elinikavaihtoehdossa eliniin kasvu lakkaa 2010 alkaen.



3. Talousvaihtoehdot, eldkemenoprosentti*

matala tyollisyys korkeampi ansiotaso

Vuosi TEL vksitvinen sektori TEL vksitvinen sektori

1 998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

16,7

17,2

19,3

22,5

26,9

30,'t

35,1

36,6

37,9

18,6

18,9

20,8

23,8

16,7

'17,2

18,6

21,0

24,2

26,7

30,9

32,2

33,6

18,6

18,8

20,0

22,2

25,0

27,3

30,9

31,9

33,2

27,9

30,8

35,2

36,3

37,6

'Oletukset Matalan tyollisyyden vaihtoehdossa tyottomyysaste on vuodesta 2000 alkaen 10%. Korkeamman

ansiotason vaihtoehdossa reaalinen vuotuinen ansiotason kasvu on 2,0 prosenttia.

4. Eldkepolitiikkavaihtoehto, eldkemenoprosentti*

elikkeellesiirtyminen lykkidntyy

Vuosi TEL yksityinen sektori

16,7

17,2

18,9

21,2

23,6

25,7

27,5

29,4

30,8

't998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

18,6

18,8

20,4

22,4

24,5

26,3

27,6

29,2

30,5

*Oletukset Eldkkeellesiirtyminen alenee asteittain kolmella vuodella vuoteen 2025 menness6.



Rahastot eri vaihtoehdoissa, vuoden 1999 rahassa vuodesta 2000 eteenpdin,
mrd. mk.*

Vuosi perus 4 % tuotto

1 998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

215

243

312

380

438

489

585

681

784

215

245

327

412

488

s60

695

828

962

*Oletukset: Rahastot sisdltdvdt vastuuvelan perusturvan osalta

5. Maksuvaihtoehdot

4 % tuotto 3 vuoden

Vuosi TEL-maksu Palkansaajan

maksu

TEL-maksu Palkansaajan

maksu

1 998

2000

2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

21,5

21,5

22,4

22,5

24,0

25,5

28,1

29,0

29,4

4,7

4,7

5,1

5,2

5,9

6,7

8,0

8,4

8,6

21,5

21,5

22,6

22,8

23,3

24,7

25,2

26,6

27,6

4,7

4,7

5,2

5,3

5,6

6,3

6,5

7,2

7,7
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