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1. Tydelikkeiden rahoituksesta

1 . 1 H ajautettu tydeld kejdrjestel m fi ja hajautettu rah oitus

Suomen ty6elakejarjestelmd on hajautettu ja koostuu kymmenestd eri tydeld-
kelaista. Periaatteessa kunkin tyoeldkelain eldkekustannukset rahoitetaan
erillisesti. Poikkeuksen muodostavat yksityisen sektorin palkansaajia koske-
vat tydelEikelait, joissa tydeldkkeet osittai n kustan netaan yhteisesti.

Yksityiselld sektorilla palkansaajia koskevia tydel€ikelakeja on
neljEi: tydntekijdiden eldkelaki (TEL), lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien
el€ikelaki (LEL), merimieselSkelaki (MEL) ja erdiden tydsuhteessa olevien
taiteilijoiden ja toimittajien elikelaki (TaEL). Niiiden neljdn lain mukaiset ty6-
eldkekustannukset rahoitetaan osittain etukdteen rahastoihin kerdtyisti va-
roista ja osittain suoraan eldkkeen maksuvuoden ty6eldkemaksuilla, ts. jdr-
jestelmd on osittain rahastoiva. Talla hetkell€i vajaat puolet ty6eldkemaksusta
sii netddn rahastoi hi n vaku utusmatem aattisi n perustei n ja loput kdytet€i€in
saman vuoden ty6eldkekustannusten peittdmiseen. Eldkerahastot riitt€iisivEit
noin 6,5 vuoden tydelfikkeiden kustantamiseen. Liitteessd 2 on lyhyt kuvaus
yksityisalojen ty0eldkkeiden kustantam isesta.

Keskimddrdinen TEL-maksu vuonna 1996 oli21,1 prosenttia, jos-
ta tydnantajat maksoivat keskimAdrin 16,8 prosenttia ja palkansaajat 4,3 pro-
senttia. Palkansaajat ovat osallistuneet tydeldkkeiden kustantamiseen vuo-
desta 1993 laihtien. Palkansaajien maksu mi€lrdytyy keskimddr6isestd TEL-
maksusta siten, ettd puolet TEl-maksun) noususta siirtyy vuosittain palkan-
saajien maksuun. TEL:n palkansaajien maksun suuruista maksua peritddn
my6s muiden tydeliikelakien piiriin kuuluvilta palkansaajilta lukuunottamatta
MEL-alojen palkansaajia. Maksu peritdSn myds julkisen sektorin palkansaa-
jilta.

LEl-maksu oli vuonna 1996 22,3 prosenttia, TaEl-maksu 15,5
prosenttia ja MEl-maksu 18 prosenttia, joista tydnantajat maksoivat LEL-
aloilla 18,0 prosenttia, TaEl-aloilla11,2 prosenttia ja MEL-aloilla 9 prosenttia.
Merimiehet ovat osallistuneet MEL:n voimaantulosta l€ihtien tydel€ikkeiden
rahoittamiseen siten, ett6 ty6nantajat ja palkansaajat maksavat yhtd suuren
maksun, joka vuonna 1996 oli 9 prosenttia. Lisdksi valtio kustantaa kol-
masosan kunkin vuoden MEL-eldkemenosta.

Y riftejie n ja m aatal o u syittdjie n eliikelai n m ukaiset ty6elEikekusta n-
nukset rahoitetaan osin yrittijiltii ja maatalousyrittajilta ker€ityilli eldkkeiden
maksuvuoden ty6e!€ikemaksuilla. Vakuutusmaksu kiinnitetEi€in kdyttden lahto-
kohtana TEL-maksua. Jos maksutulo ja mahdolliset rahastot eivdt riitd ty6-
eldkekustannusten peittdmiseen, rahoitetaan kattamatta jti;inyt osa valtion
maksuosuudella eli kdytdnndssd verovaroin. Yritt€ijien keskimddrdinen mak-
su vuonna 1996 oli arviolta noin 17,5o/o ja maatalousyrittdjien 10,1o/o. Vuon-
na 1995 kustannettiin 16 prosenttia yrittiijien ja77 prosenttia maatalousyrit-
tiijien ty6eldkekuluista verovaroin .

*) llman tydnantajan yksin kustantamaa Eldketurvakeskuksen luottovakuutuksen tappioi-
den peittdmiseen kdytettyd maksun osaa (v. 1996 0,3%)
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Kuntien tydeldkkeef kustannetaan toistaiseksi kokonaan eldk-
keiden maksuvuoden tyoeldkemaksuilla. Kuntapuolella rahastointi aloitettiin
vuonna 1988. Vuonna 1996 kuntien ty6nantajamaksu oli keskimddrin vajaat
21% ia ty6ntekij6iden 4,3o/o. Tyciel6kekulut ylittdvd osa maksutuloista siine-
tddn rahastoihin. On arvioitu, ettd rahastoituja varoja alettaisiin kaytt;ia ensi
vuosikymmenen aikana ty6eldkkeiden kustantamiseen. Vuoden 1995 lopus-
sa rahaston koko oli 28 miljardia markkaa.

V alti o n tyOe I d kkeef raho itetaan valtion budjetista. Valtion tyoel6k-
keitd varten alettiin vuonna 1990 siirteiii varoja valtion eldkerahastoon, jonne
tuloutetaan valtion virastojen ja laitosten sekd niiden tydntekijoiden eldke-
maksut. valtion yleinen tydnantajamaksu oli vuonna 1996 19,2o/o ja ty6nte-
kijdiden sama kuin muiden alojen eli 4,3 prosenttia. Vuosittain elakerahas-
tosta on siirretty valtion talousarvioon eldkemenojen katteeksi 6 mrd mk.
Vuoden 1995 lopussa rahaston koko oli 14,4 miljardia markkaa.

Yli puolet kaikista vakuutetuista ja 90 prosenttia yksityisen sekto-
rin palkansaajista kuuluu TEL:n piiriin. Lisiksi TEL muodostaa erianlaisen
puitelain, jota muut eliikelait seuraavat. Vastaavasti TEL-maksulla on md6-
rddvd asema ja julkisessa keskustelussa tydelikemaksulla tarkoitetaan
yleensd TEL-maksua. Esimerkiksi palkansaajien tydeldkemaksu ja ty6tt6-
m yysajalta perittdvd tydeld kemaksu m6d rdytyvdt TE L-m aksun perusteella.
Tdmdn iulkaisun laskelmat koskevat pelkdstddn yksityisen sektorin patkan-
saajien tyoelekkeiden rahoitusta. Ty1eldkemaksu esitetddn vain TEL:n
osalta ja maksu kuvaa TEL:n mukaista keskimddrdiste ty1el\kemaksua.
Tydnantajakohtainen maksu riippuu mm. vakuutettujen ikdrakenteesta, yrityk-
sen koosta ja tydnantajan valitsemasta el6kej6riestelystd.

1 .2 Ty6ttdmyysajalta peritt6vd ty6el6kemaksu

Ansiosidon naisen tydttdmyyspdivdrahan saajan tyoelake karttu u
ty6tt6myysajalta ja tydttdmyyspriivittai peritddn keskimddrdistd TEL-maksua
vastaavaa maksua ty6ttomyyttd edeltdvdn palkan perusteella. Maksu sisiiltyy
tydtt6myysvakuutusmaksuun. Esimerkiksi vuonna 1 gg0, kun ty6tt6myysaste
oli 3,4oh, tyOttomistd peritty maksu vastasi keskimddrin noin o,2oh vuoden
1 990 palkkasummasta. Tydttdmyysasteen ollessa vuonna 1 994 keskimadrin
18,4o/o maksu vastasi noin 1,9% vuoden 1994 palkkasummasta.

2. Laskelmien lihtdkohdat ja oletukset

2.1 Eldkekustannukset ja tulosten esitysmuoto

Tydelikkeiden rahoituslaskel mat perustuvat Eldketu rvakeskuk-
sen monisteissa 11 ja 17 kuvattuihin eldkekustannuksiin muutoin, mutta ne
on tarkistettu tdmdn julkaisun palkansaajien maksutasojen mukaisiksi. pal-
kansaajien maksutaso vaikuttaa eldkekustannuksiin, koska maksutason kas-
vu muuttaa eldkkeen perusteena olevaa palkkaa ja TEL-indeksi6.

Raportissa tulokset esitetddn joko prosentteina palkkasummasta
tai suhteutettuna eldkemenoon. TEL-maksuja ja rahastoja ei ole mietekastd
venata bruttokansantuotteeseen, koska maksut ja rahastot eivdt koske koko
Suomen ty6elEikejdrjestelmdd vaan pelkdstddn yksityisalojen palkansaajien
eldkejdrjestelmdd.
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2.2 Rahoitusperusteet

Yksityisen sektorin palkansaaj ien tydelEikkei den rahoitusperu steet
muuttuivat vuoden 1997 alussa. Suurin muutos liittyi eliikevastuille hyvitet-
tdvdin minimituottovaatimukseen eli ns. rahastokoron muutokseen. Rahas-
tokorkoon liittyviit muutokset on tarkemmin kuvattu kohdissa 2.3.3 ja 4.2.
Vuoden 1997 alusta muuttuivat my6s rahoitusperusteiden kuolevuusoletus ja
tydeliikelisdn karttuminen ja rahoitus.

Peruslaskelma eli ns. trendilaskelma on tuotettu sekd vuoden
1996 ettti vuoden 1997 rahoitusperusteiden mukaan. Lisdksi trendilaskel-
masta on tehty korkomuutoslaskelma, josta ilmenee rahastokorkoon liittyvien
muutosten vaikutus vuoden 1996 rahoitusperusteisiin. Julkaisussa pddpaino
on vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaisissa laskelmissa, koska raportti
siltd osin valmistui jo syksyllti 1996. Eri rahoitusperusteilla laskettuna trendi-
laskelman tulokset eivdt oleellisesti muutu kuten kuvioista 4.3.1 ja 4.3.2 ndth-
dddn. Siksi vuoden 1996 rahoitusperusteiden tuloksia voidaan pdiiosin kiiyt-
tdd sellaisenaan myds uusien perusteiden mukaisina tuloksina.

Kaikki vaihtoehtolaskelmat on tuotettu vuoden 1997 rahoituspe-
rusteilla. Rahoitusperusteiden muutokset vaikuttavat kaikissa vaihtoehtolas-
kelmissa trendilasketman tapaan, joten rahoitusperusteiden muutosten vai-
kutusta ei ndiden laskelmien osalta ole erikseen kommentoitu.

2.3 Trendilaskelma

Trendilaskelman olettamukset pohjautuvat paljolti olettamukseen nykyisten
kehitystrendien jatkumisesta. Trendilaskelmaa tdydent6ivdt vaihtoehtolaske-
mat, joissa olettamuksia tulevasta kehityksestd varioidaan trendilaskelmaan
ndhden. Trendilaskelman olettamukset ovat kuvattu seuraavissa kohdissa
2.3.1-2.3.3.

2.3.1 Vdest6, tydvoima ja tydttomyysaste

Vdestdpohjana on Ka nsaneldkelaitoksen vdestden n uste vuodelta
1995, jossa syntyvyyden on tulevaisuudessa oletettu pysyvdn nykyisellti
vdestdn uusiutumistasoa pienemmdlld tasolla. Tydvoiman mddrd vastaa vuo-
teen 2010 suunnilleen tydministeridn ennustettala vuonna 2030 Sosiaali-
menotoimikunnalle vuonna 1 994 tehtyd laskelmaa. lkdrakenteen vanhetessa
koko 16-64 vuotiaiden tydvoimaosuus supistuu vuoteen2Ol0 saakka mutta
kiitintyy sen j6lkeen kasvuun. Erityisesti nuorten ja ikdeintyvien ty6voi-
maosuudet kasvavat.

Tydttdmyysasteen on oletettu alenevan 12 prosenttiin vuoteen
2O0A ia edelleen 0,4 prosenttiyksikkOri vuodessa vuoteen 2015 saakka, josta
ldhtien tyottomyysasteen oletetaan olevan 7,5 prosenttia.

Tydeltikkeiden rahoituslaskelmissa ty6tt6myys pienentdd vdlit-
tdmiisti ty6eliikkeiden rahoituspohjana olevaa palkkasummaa, jolloin ty6eld-
kemaksun taso nousee. Lisdksi sekd tydeldkemaksun nousu ettd ansiosidon-
naisella tydttdmyyspdivdrahal la olevien m ddrd n kasvu korottaa ty6tt6myys-
turvan puolella perittdvdn maksun mddrdd. Toisaalta ty6tt6myys pienentdd
osittain eldkkeiden kertymdd koska peruspdivdrahaa ja ty6markkinatukea
saavat sekd ilman korvausta olevat ty6ttomiit eivrit tyottdmyysajalta kartuta
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eldketurvaa. Tydttdmyys vaikuttaa siten pidemmiillEi aikavEilill€i tydeldke-
kustannuksiin pienentdiv€isti ja sitti kautta rahoitukseen.

2.3.2 Tydn tuottavuus ja ansiotason muutos

Tuottavuuden keskimddrdiseksi kasvuvauhdiksi vuodesta 1 997
ldhtien on valittu 2 prosenttia vuodessa. Se on S-vuotisjaksoina tarkasteltuna
hitain tuottavuuden kasvu vuoden 1960 j€ilkeen.

Laskelmien olettamukset ansiotason kasvusta riippuvat tuottavuu-
desta, koska yleensd ty6n ja p66oman vdlisen funktionaalisen tulonjaon on
oletettu sdilyvdn vakiona siten, ettEi tydkustannusten (palkkojen ja eliike- ym.
kustannusten) kasvu vastaa tuottavuuden kasvuvauhtia. Ansiotason reaali-
kasvuvauhdiksi on siten myos oletettu 2% vuodessa.

2.3.3 lnflaatio ja korkotaso

lnflaatio-oletus on 2,5 prosenttia vuodessa ja ty6elikelaitosten
reaalinen laskuperustekorko-oletus on 3 prosenttia, jolloin nimellinen lasku-
perustekorko on noin 5,5 prosenttia. Laskuperustekorko on hallinnollinen
korko, jota vastaavaa tuottoa kaikkien ty6el€ikelaitosten on saatava vuosittain
eldkevastuilleen. Laskuperustekorko on siksi yleensd ollut jonkin verran
markkinaehtoisia korkoja alhaisempi, vaikka se vuoden 1996 loppupuolella
olikin markkinaehtoisia korkoja korkeampi. lnflaatiolla ja rahastoille hyvitettd-
vdlld korko-olettamuksella on suuri merkitys ty6elEikerahastojen reaaliarvon
kehittymiselle.

Ty6eldkerahastoja on tdhdn asti koko TEL-LEL-jdrjestelmien
voimassaoloaikana korkoutettu inflaatiosta riippumatta vuosittain 5 prosentin
nimelliselld rahastokorolla. Rahastokorkoa kiiytetddn vakuutusmatemaattisia
maksuja ja vastuita mddrdttdessd. Jos rahastokorkoa alennetaan, joudutaan
samalla t€iydentEimddn rahastoja tai alentamaan rahastoituja eldkkeitd. Ra-
hastokoron muuttaminen on teknisesti raskas toimenpide, silld rahastoiduis-
ta el6kkeist€i pidet€iiin kirjaa yksildtasolla. Tavoitteena on siksi ollut mddrdt6
rahastokoron taso sellaiseksi, ettd rahastojen tuotto aina olisi v6hintSdn
rahastokoron suuruinen. Nykyisin ntiyttiid epdvarmalta voidaanko 5 prosentin
tuottoa pitkiillti aikav€ililld saada. Mm. tdst6 syystd eldkevastuille hyvitettd-
vdd vdhimmdistuottovaatimusta eli rahastokorkoa on alennettu vuoden 1997
alusta 3 prosenttiin. Trendilaskelma on tuotettu sekd vuoden 1996 perustei-
den ett6 vuoden 1997 perusteiden mukaan, jolloin toisessa rahastokorko on
koko laskelman aikana 5 prosenttia ja toisessa 3 prosenttia..

Laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen korkotuotto on vas-
taavasti vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaisissa laskelmissa noin 0,5
prosenttia ja 1997 perusteiden mukaisissa laskelmissa noin 2,5 prosenttia.
Laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen tuotto ohjautui vuoden 1996
rahoitusperusteissa heti maksettaviin eliikkeisiin. Tdmdn seurauksena lasku-
perustekoron muutos vaikutti aikaisemmin vdlitt6misti maksutasoon. Esi-
merkiksi puolen prosenttiyksikdn laskuperustekoron alennus korotti vdlitt6-
mdsti maksutasoa noin 0,65 prosenttiyksikkdd. Vuoden 1997 perusteiden
mukaan laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen tuotto kartuttaa rahasto-
ja. Vuosina 1997-1999 korkotuotolla voidaan vahvistaa tydeldkelaitosten
vakavaraisuutta, mutta viimeistddn vuonna 2000 koko tuotto kartuttaa varsi-
naisia eldkevastuita ja korottaa siten rahastoituja eldkkeitS.
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2.4 Vaihtoehtolaskelmat

2.4 -1 Talouskasvuvaihtoehdot

Vaihtoehtolaskelmissa on mukana kaksi vakiotuottavuuden ta-
I ouskasvuvaihtoehtoa : voi m akas talouskasvu ja pys6htyvd ta louskasvu.
Laskelmissa sovelletaan nopeaa 3,5o/o ja hidasta 0,5% tuottavuuden kasvua
trendilaskelman 2o/o:n, kahta puolta siten, ettai tydllisyys on kaikissa vaihtoeh-
doissa sama. Alarajana oleva puolen prosentin tuottavuuden kasvu on epd-
todenndkdisen alhainen. Laskelmassa kiiytetty vdestdennuste johtaa tarkas-
telujakson loppupuolella tydvoiman supistumiseen, jolloin puolen prosentin
tuottavuuden kasvu merkitsisi talouskasvun pysdhtymistd. Tdllainenkin las-
kelma on kuitenkin haluttu tehdd, koska julkisuudessa on eptiilty elrikejdfles-
te lm dn kustan n usten nou sevan talouskasvu n pysdhtyessd kestdmdttom dn
suuriksi. Vastaavasti yldrajana oleva 3,5 prosentin tuottavuuden kasvu on
korkotasoon ndhden epdtodenndkdisen korkea. Koko tarkastelujakson aika-
na tuottavuus on korkotasoa puoli prosenttiyksikk6d korkeampi.

Ta louskasvuvai htoehtojen olettam ukset infl aatiosta ja korkotasos-
ta ovat samat kuin trendilaskelman. Valinnan perusteluna oli se, ettd eri las-
kentavaihtoehtojen vertailu kovin erilaisilla parametrivalikoimilla olisi ollut
hankalaa. Voidaan my6s katsoa ettd avoimilla p€idomamarkkinoilla korko-
tason kehitys ei riipu Suomen talouskasvusta. Talouspolitiikan mddrdtietoi-
nen pyrkimys hintavakauteen ja EU:n jdsenyys vaikuttavat my6s siihen, ettd
kuluttajahintojen kehitys riippuu koko EU:n taloudellisesta kehityksestd.

2.4.2 Syntyvyys nousee

Tdssd vaihtoehdossa syntyvyyden oletetaan nousevan vuodesta
2000 alkaen vdeston uusiutumistasolle. Vdest6pohjana on Kansaneldkelai-
toksen tiihtin oletukseen perustuva vdestdennuste. Syntyvyyden muutoksen
vaikutukset maksutasoon ndkyvdt tEiysimidriiisind vasta vuoden 2040 iel-
keen. Tdmdn takia sekd tdm6n laskelman ettd trendilaskelman tarkastelujak-
soa on pidennetty vuoteen 2100 asti.

2.4.3 Tydllisyys supistuu

Tydvoimakehitykseen liittyy huomattavan suuri epdvarmuus. Tren-
dilaskelmassa koko 16-64 vuotiaiden ty6voimaosuus supistuu vuoteen 2010
ja ktiaintyy sen jdlkeen kasvuun. Tydvoiman tarjonnan kehitys voi kuitenkin
k€iiintyd laskuun. Tdssd laskelmassa ty6voimaosuuksien on oletettu j6dv€in
trendilaskelman alhaisimmalle, eli vuoden 2010, tasolle. Tdm6n on oletettu
tapahtuvan siten, ettd tyOvoiman sekd tarjonta ettd kysyntd ovat alemmalla
tasolla kuin trendivaihtoehdossa, jolloin ty6tt6myysoletusta ei ole muutettu.

2.4.4 ElEikkeellesiirtyminen myOhentyy

199O-luvulla on toteutettu useita uudistuksia, joiden tavoitteina on
kannustaa ty6ssd pysymiseen entistd pidemp€ifin. Pidempi tyoura pienentdd
maksutasoa kahta kautta: eldkeaika lyhenee ja rahoituspohjana oleva palk-
kasumma kasvaa. Laskelmassa oletetaan ettd sekd varhaiseldkkeiden atka-
vuudet ettd yleinen vanhuuseldkeikti mydhentyvdt vuoteen 2025 menness6
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yhteensd kolmella vuodella. Sama laskelma on tehty my6s k€iytt€ien uusiutu-
misvaihtoehdon vdestdpohjaa.

3. Tytieliikemaksun menneesti ja tulevasta kehityksesti

3.1 Mennyt kehitys

TEl-maksu oli koko 1960-luvun 5 prosentin tasoa, maksu ylitti 10
prosentin tason vuonna 1976 ja 20 prosentin tason vuonna 1995. Tyoeldke-
jdrjestelm€in asteittaisen voimaantulon seurauksena maksu nousee hitaasti
hyvin pitkiilin. Maksun nousua ovat nopeuttaneet mm. eldketason parannuk-
set ja uudet etuuslajit. Vuonna 1975 eliikkeen karttumisprosentti muuttui
koko TEL-jdrjestelmdn voimassaoloajalta 1 prosentista 1,5 prosenttiin. Tydt-
tdmyyseldke otettiin ktiytt66n 1970-luvun alussa ja 1980-luvun lopussa nk.
joustavat eldkelajit. Suoraan maksutasoon vaikuttavat myds ansiotason kas-
vu ja laskuperustekorko. Lisdksi tydttdmyyden voimakas kasvu 1980-luvun
taitteessa ja 1990-luvun alussa, pienensi ty6eldkkeiden rahoituspohjana ole-
vaa palkkasummaa. TEim?i johti osittain voimakkaampaan maksutason nou-
suun, mutta myds, kuten kuviosta 3.1.1 niikyy, erillistoimenpiteisiin, joilla
maksutasoa tilapdisesti alennettiin.
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2010 2020 2030 2040

Kuvio 3.1.1 TEL-maksu vuodesta 1962 ja tasoittamattoman TEL-maksun ke-
hitys 1990-luvulla tehdyissi pitkdn aikavilin laskelmissa

3.2 Aikaisemmin tehtyja pitkdn aikavdlin maksutaso- ja rahastolaskelmia

1990-luvun alussa laskelmia on tehty TydelSkerahastotoimikun-
nalle (TERA), julkaisuun Sosiaalipolitiikka valintojen edessd sekd Eldkekomi-
tea 1 990:lle. Vuosina 1 993-94 laskelmia tehtiin Sosiaalimenotoimikunnalle
(SOME). TERA-, SOME- ja tdmdn julkaisun PTS96-laskelmat on koottu
kuvioon 3.1.1. Yleensi vdestOn ikdrakenteesta johtuvaa maksun nousua on

30

,
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laskelmissa tasoitettu 2010-luvulta alkaen rahastointiastetta alentamalla.
Koska tasoitus voidaan tehdd monella tavalla, on vertailtavuuden vuoksi
kuvioon 3.1.1 koottu kulloinkin voimassa olevien perusteiden mukaan laske-
tut tasoittamattomat maksutasolaskelmat. PTS96-laskelmasta on kuitenkin
esitetty molemmat versiot.

Eri aikana tehdyt laskelmat poikkeavat oleellisesti toisistaan.
Pddasial I iset erot jo htuvat seuraavi sta seikoista :

- muutokset lainsddddnnossd, jotka ovat seurauksia mm. em.komiteoiden
selvityksist6 ja ehdotuksista

- kansantalouden kasvuoletukset, oletukset inflaatiosta ja korosta
- tyOllisyyden ja tydttdmyysasteen oletukset
Lisdksi I aske lm iin vaikuttavat oletukset syntyvyydestii, kuolevu u desta ja
m u uttoli ikkeestd, terveydenti lasta, eldkehaku isu udesta ym.

Vuonna 1994 toteutettiin Eltikekomitea 1990:n keskeiset ehdotuk-
set ja vuonna 1996 SOME-toimikunnan kdsittelemi6 vaihtoehtoja. Molemmat
u udistu kset vaikuttivat oleel lisesti ty6elEikem aksua pienentivdsti.

TERA- ja SOME-laskelmissa ansiotason reaalikasvuksi oletettiin
1,5 prosenttia ja PTS96trendilaskelmassa 2 prosenttia vuodessa. Vaikka
kaikissa kolmessa laskelmassa reaalisen laskuperustekoron oletus on ollut
noin 3 prosenttia, vaihtelee nimellinen laskuperustekorko noin 5,5 prosentista
8 prosenttiin, silld inflaatio-oletus oli TERA-laskelmissa 5 prosenttia, SOME-
laskelmissa 3 prosenttia ja PTS96-laskelmissa 2,5 prosenttia.

Oletukset ty6llisyyden ja ty6tt0myysasteen kehityksestd ovat
viimeisten 10 vuoden aikana muuttuneet dramaattisesti. 1980-luvun lopussa
tydttcimyysaste oli muutaman prosentin luokkaa ja mm. Tydvoima 2000-jul-
kaisun (TyOministeridn tydryhmiijulkaisu, 1 991 ) mukaan 2000-luvun alussa
uhkasi tydvoimapula. Muutamassa vuodessa tydttdmyysaste nousi 3 prosen-
tista melkein 20 prosenttiin ja ldhivuosien ensisijaiseksi ongelmaksi tuli ty6-
voiman ylitarjonta ja mm. uhkaavan nopeasti kohoava ty6elfikemaksu. Muu-
tokset tyollisyydessd vaikuttivat myds oletuksiin julkisen ja yksityisen sektorin
tydllisten osuuksista. Eri ajankohtien oletukset ty6voiman tarjonnasta ja ty6t-
t6myysasteesta ndkyvdt erityisen hyvin l6hivuosien maksulaskelmissa. Pa-
himman laman aikana tehdyissdi SOME-laskelmissa maksu uhkasi nousta jo
vuonna 1996 melkein 25 prosentin tasolle ja olisi ilman vuoden 1996 elfike-
uudistusta toteutunutkin 21,1 prosentin tasoa paljon korkeampana.

3.3 Tuleva kehitys

On mahdotonta ennustaa mitddn varmasti toteutuvaa tulevan
ajan kehitystd vuosikymmeniksi eteenpdin. Ty6elaikemaksujen kehitys tule-
vaisuudessa riippuu olennaisesti talouden kasvusta, ty6llisyydestd, lainsdd-
ddnncin muutoksista, demograafisesta kehityksestd ym. seikoista. Peruslas-
kelmissa oletetaan, ettd kehitys jatkuu nykyisen tapaisena ts. ettd tulevai-
suus on ylliitykset6n. Peruslaskelmien lisdksi tehdddn yleensi aina kaksi
vaihtoehtolaskelmaa, joissa varioidaan talouskasvuoletusta. Ndin aikaansaa-
daan vaihteluvdli jonka sis€ill€i maksu vafloi talouskasvusta riippuen. Esimer-
kiksi ttimtin julkaisun laskelmien vaihteluvdliksi saadaan melkein 6 prosenttia
palkoista vuonna 2030. Ktiyttcitarpeen mukaan tehd66n vield lisdilaskelmia,
joissa muutetaan lainsddddntOd, demograafista kehitystd, v6est6n ter-
veydentilaa tai muuta tuloksiin vaikuttavaa tekij€iii.
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Kuvion 3.1.1 mukaan toteutuneen maksun kehitys on ollut epd-
tasainen. Maksu on sekd noussut etti laskenut. Kuitenkin maksun keski-
mddrdinen kehitys oli tasaisesti nouseva. Tulevaisuutta koskeyissa /aske/-
missa tavoitellaan pelkdstddn maksun keskimiidrdiste kehitystd. Laskelmissa
ei oteta huomioon kausittaisia vaihteluja, joita todenndkOisesti lienee yhtd
paljon tulevaisuudessa kuin menners;zydessd. Sama koskee my1s laskel-
mien oletuksia, kuten ansiofason kasvua, korkoa, inflaatiota ja tylttdmffiA.

4. PTsg6-trendilaskelman rahoituslaskelmat

Trendilaskelmassa tarkastellaan, millaiseksi tydeldkemaksu ke-
hittyisi nykyisin voimassa olevaa lainsddd6ntdd noudattaen, jos talouden
kasvu jatkuisi nykyisend ja jos syntyvyydessti, kuolevuudessa ja muuttoliik-
keessd ei tapahdu suuria muutoksia. Vakuutettujen oletetaan kuitenkin pysy-
vdn pitkEillEi aikavdrlillii tydkykyisind vdhdn pidempddn kuin nykyisin ja ty6tto-
myyden oletetaan selvdsti alenevan.

Ty6e!6kkeet rahoitetaan eldkkeiden maksuvuoden tydeldkemak-
suilla, rahastoilla ja niiden tuotolla sekd ty6ttdmyysajan eldkemaksuilla.

Tydeldkerahastot m€ifirdytyvdt yksikiisitteisesti vakuutusmate-
maattisin perustein. Se merkitse samalla, ettd rahastoituja varoja ei pelkdis-
tddn kartuteta, vaan niitd kdytetddn koko ajan rahastoitujen eldkkeiden kus-
tantamiseen. Aikaisemmasta, vuodesta 1971 vuoteen 1996 jatkuneesta, kdy-
tdnndstd poiketen osa rahastojen korkotuotosta ei endd tulla kiiyttEimEi€in yh-
teisesti kustannettavien eldkemenojen peittdmiseen. Rahastot kasvavat niin
kauan kuin rahastojen tuotto ja rahastoitava maksutulo ylittdvdt rahastoista
maksettavan m66rdn. Toisaalta ty6eldkerahastojen on alusta alkaen ajateltu
toimivan puskureina, joilla demograafista vaihtelua voidaan tasoittaa. Maksu-
laskelmat ovat yleensd esitetty niin, ettd rahastoja 201O-luvulta alkaen kdyte-
t6dn tasoittamaan vdestdn ikdrakenteen vanhenem isesta johtuvaa m aksun
nousua. Rahastointiasteen alentaminen 2O'|O-luvulta alkaen on mahdollista
toteuttaa monella tavalla mutta se vaatisi nykyisen lain muuttamista.

Trendilaskelman rahoituslaskelmia on kuusi. Kaksi ensimmdistd
on tuotettu vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaan, kaksi seuraavaa ra-
hastokoron muutoksesta johtuvien perusteiden mukaan ja kaksi viimeistd
vuoden 1997 rahoitusperusteiden mukaan. Kunkin perusteen osalta on ensin
tuotettu tasoittamaton laskelma, jolloin ndhdddn minkd suuruiseksi maksu
kehittyisi ilman tasoitusta. Toinen laskelma (tasoitettu maksu) on tuotettu
olettamalla, ettd maksujen nousua hidastetaan 2010-luvulta alkaen pienentd-
mdll6 sitd osaa tydeltikemaksusta, jolla kartutetaan rahastoja.
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4.1. Laskelma vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaan

4.1.1 Tasoittamaton laskelma

TEL-maksu

Tydeldkemaksu nousee tasoittamattoman laskelman mukaan
koko tarkastelujaksolla keskimddrin alle 0,2 prosenttiyksikk6a vuodessa, kun
eldkemenoprosentti nousee keskimddrin 0,3 prosenttiyksikk6€i vuodessa. Ta-
soittamattoman TE L-m aksu n ja TE L-elEikekusta n n usten keh itykset ndkyvdt
taulukosta 4.1.1.1 ja kuviosta 4.1.1.1. Ensi vuosikymmenen puolivdlistd alka-
en maksu nousee voimakkaammin vdestdn ikdrakenteen vanhenemisen
johdosta. Vuonna 2010 maksutasoksi muodostuu noin24 prosenttia ja2O1O-
luvulla maksu alittaa eldkemenon. Vuonna 2020 maksu on vajaat 27 pro-
senttia ja suurimmillaan noin 29 prosenttia vuoden 2030 tienoilla, jonka jail-
keen maksu jonkin verran laskee. Tarkastelujakson lopussa maksu on mel-
kein 3 prosenttiyksikkdri eldkemenoprosenttia pienempi.

Taulukko 4.1.1.1 TEL elSke- ja hallintomenot, tasoittamaton TEL-maksu, ty6n-
tekijin TEL-maksu ja TEL-LEL-MEL-TaEL-rahastot prosenttei-
na palkoista, 1996 perusteet

Vuosi

1 995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

El6kemeno.
TEL

17,6
17,9
20,2
23,0
25,7
27,9
31,6
31,5

El6kemaksu
TEL

20,6
22,0
22,6
23,9
25,4
26,6
28,9
28,6

Palkansaajan
maksu

4,0
4,9
5,2
5,8
6,6
7,2
8,4
8,2

Rahastot
TEL-LEL-
MEL-TaEL

127
132
147
157
165
173
188
192

' Elake- ia hallintomenot

Vuoteen 2050 maksutaso on, samoilla laskentaoletuksilla lasket-
tuna, huippuvuosiin venattuna laskenut noin prosenttiyksikdn verran. Maksun
pieneneminen johtuu osittain suoraan viestdrakenteen nuortumisesta vuo-
den 2030 jSlkeen, mutta osittain erilaisista kuolevuusperusteista. Laskupe-
rusteiden sukupolvikuolleisuusoletus ja vdest6ennusteen syntymdvuodesta
riippumaton kuolevuusoletus johtavat siihen, ettd rahastoihin syntyy ylijaa-
mii€i 2040-luvulta alkaen. Yl[aama purkautuu vdhitellen maksun alennukse-
na.

Ty6nantajien maksuosuus muuttui oleellisesti jo vuonna 1993
kun otettiin kdytt66n palkansaajan eldkemaksu, joka kasvaessaan vaimentaa
tydnantajien m aksun nousua. Tasoittamattomassa m aksulaskelm assa ty6n-
antajien maksu on, kuten kuviosta 4.1.1.1 ndhdddn, suurimmiilaan 2030-
luvun tienoilla ja nousee nykyisestd enimmillddn noin 4 prosenttiyksikk6d.
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Palkansaajan maksu nousee niiillii ndkymin pitkalla aikavdlilld
runsaaseen 8 prosenttiin eli vajaaseen kolmannekseen koko maksusta.
Tdmdn suuruinen maksuosuus on monessa maassa yleistd jo nyt. Palkan-
saajan osuus on jopa puolet maksusta.

% palkoista

Eldkemeno
TEL-maksu

Ty6nantajan
TEL-maksu

Palkansaajan
TEL-maksu

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Vuosi

Kuvio 4.1.1.1 TEL elike- ja hallintomenot , tasoittamaton TEL-maksu seki
tyonantajan ettd tyontekijdn TEL-maksu, 1996 perusteet

TEL-maksu koostuu kahdesta pddkomponentista: rahastoihin
ohjautuvasta osasta ja tasausmaksuosasta, jota k6ytetddn maksuvuoden
yhteisesti kustannettavien eldkemenojen peittdmiseen. Rahastoihin ohjautu-
va osa pysyy laskelman aikana suhteessa palkkoihin 8-9 prosentin vdlilld,
mutta suhteessa TEl-maksuun osuus pienenee runsaasta 40 prosentista
vajaaseen 30 prosenttiin. Vastaavasti tasausmaksuosa kasvaa sekd prosent-
teina palkoista ett6 TEL-maksusta.

Ty1ttd myy saj a lta pe rittdv d ty 6 e I d ke m a ks u

Tydekikekustan n usten rahoitusta kuvattaessa kokonaisuuteen
ku u luu m y6s ty6tt6myysvakuutusm aksu n kautta tu leva tydeldkemaksutulo.
Aikaisemmin maksuun eijuuri kiinnitetty huomiota, silld vuosina 1969 -1990
maksun merkitys oli pieni TEL-maksuun verrattuna. Maksutulo oli suuruus-
luokkaa O,07-0,3o/o prosenttia palkoista. Viime vuosien suurtydtt6myydestd
johtuen maksun merkitys on kasvanut. Suurimmillaan vuonna 1993 maksu-
tu lo vastasi 2 prosenttia pal kkasu m masta. Trendi laskelm assa ty6ttdmyysas-
teen oletetaan laskevan 12 prosenttiin vuoteen 2000, jolloin maksu vastaa
vajaata 1,5 prosenttia palkkasummasta. Vuodesta 2015 alkaen, kun ty6tt6-
myysasteen on oletettu olevan 7,5% tasolla, maksu on suuruusluokkaa pro-
sentti palkkasummasta.

Laskelmissa ei ole otettu huomioon vuoden 1997 alusta voimaan tullutta tyOela-
kelisdn ja sen johdosta perittiiviin maksun leikkausta 80 prosenttiin aikaisemmasta. Muutoksen
johdosta TEL-maksun tasausosa nousee lyhyelld aikavilillii leikkausta vastaavasti, mutta pitkiil-
lii aikavtilillti noin 40-50 vuoden kuluttua vaikutus TEL-maksuun poistuu kokonaan.
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Vuosi
Tasoittamaton TEL-maksu ja ty6tt6myysajalta perittivi maksu
yhteensS, tasoittamaton TEL-maksu seki TEL elike- ja hallinto-
menot, 1996 perusteet

Kuvio 4.1.1.2

Tydel€ikkeiden kustantamiseen tarvitaan siten rahastojen ja TEL-
maksutulon lisEiksi tydttdmyysvakuutusmaksun kautta tuleva maksutulo, joka
laskelmassa suuruudeltaan vastaa vEihintEitin prosenttiyksikkdd palkkasum-
masta.

Vuonna 1995 TEL-maksu ja ty6ttdmyysajalta peritt€ivii maksu yh-
teensd olivat 23 prosenttia, vuonna 2010 maksut yhteensd kasvavat 25 pro-
sentiksi ja vuoteen 2030 mennessd 30 prosenttiin. Maksut yhteensd nou-
sevat siten enimmilld6in 7 prosenttiyksikk6d, vaikka TEl-maksu nousee 8
prosenttiyksikkdd. Tdmd johtuu siitd, ettd nykyinen ty6tt6myysajalta perittiivd
melkein 2 prosentin maksu laskelman mukaan alenee prosenttiyksikdn ver-
ran.

Tydtt6myysajalta perittdvdd tydeldkemaksua ei kdsitelld muiden
laskelmien yhteydessd. Maksu ei suhteessa kokonaismaksutuloon oleellisesti
muutu, sill6 tydttdmyysaste on kaikissa laskelmissa oletettu samaksi.

Rahastot eli vastuuvelka

Rahastojen kehitys kuvataan sekd prosentteina palkoista ettd
suhteessa eldkemenoon. Jdlkimmdinen kertoo karkeasti monenko vuoden
tydelikemenot voitaisiin kustantaa pelkdstiSn rahastoista.

Vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaan rahastoja ei korkoute-
ta koko tuotolla vaan pelkdst66n 5 prosentin nimellistuotolla. Laskuperuste-
koron ja 5 prosentin vdlinen tuotto kdytet66n saman vuoden eldkemenojen
peittdmiseen eli laskelmassa puoli prosenttia rahastojen korkotuotosta kdyte-
tddn viilittOmiisti tyOeliikkeiden kustantamiseen.

Rahastojen todellisen tuoton on oletettu hieman ylittivdn lasku-
perustekoron. Tuotto, joka ylitttiii laskuperustekoron, k6ytet66n alentamaan
tydeldkemaksua. Sen vaikutuksesta $deldkemaksu alenee noin 0,1-0,2 pro-
senttiyksikk6d.

-
aaaa-a aaaa' aaa

TEL-maksu ja
tydttOmyysajan maksuTEL-meno TEl-maksu

-
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Vuonna 1995 yksityisen sektorin tyoeldkelakien mukaiset rahas-
tot olivat noin 127 prosenttia palkoista. Rahastojen kehitys on esitetty taulu-
kossa 4.1.1.1 ja kuviossa 4.1.2.2. Tasoittamattoman maksulaskelman mu-
kaan rahastot kasvavat vuoteen 2015 mennessd 165 prosenttiin palkoista.
Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana rahastojen kasvu on hieman
hitaampaa kun nk. suuret ikdluokat jo ovat eldkeidssd. Vuonna 2035 rahas-
tot ovat noin 190 prosenttia palkoista.

Rahastot suhteessa eldkekustannuksiin vuonna 1995 olivat 6,4.
Suhdeluku pysyy kohtalaisen vakaana koko ennustejakson aikana ja kehitys
ndkyy kuviosta 4.1 .2.3. Suurimmillaan, 2000-luvun ensimmdiselld vuosikym-
menelld suhdeluku on 6,8. Pienimmillddn, 2030-luvun alussa, suhdeluku on
5,9, josta se kasvaa noin 6,2-6,3:een.

Eri rah oitusldhteide n osuus TEL-LEL-M EL-Ta EL-el dke menoi sta v u ode n 1 9 9 6
perusteiden mukaan

Tietyn vuoden eldkemeno rahoitetaan rahastoitujen eldkkeiden
osalta rahastoista ja yffeisesti kustanneftavien eldkkeiden osalta elikkeiden
maksuvuoden tydelikemaksun tasausosalla, tydtt6myysajalta perittiiviilld
eldkemaksulla sekd laskuperustekoron ja rahastokoron vdliselld tuotolla.

Eri liihteiden osuus eldkekustannusten peittdmisestd on muut-
tunut paljon 199O-luvulla kuten kuviosta 4.1.1.3 ndhdddn. Vuonna 1990 oli
rahastoitujen elSkkeiden osuus eldkemenoista noin 26 prosenttia. Laskupe-
rustekoron ja rahastokoron erotuksesta saatavalla tuotolla kustannettiin 28
prosenttia el6kemenoista. Tydtt6myyden perusteella peritylld maksutulolla
peitettiin noin 2 prosenttia eldkemenoista ja loput 44 prosenttia kustannettiin
sam an vuod en ty6eldkem aksu un sistiltyv€il ld tasausmaksuosalla. Vuoteen
1995 suhdeluvut olivat muuttuneet siten ettd rahastoitujen el€ikkeiden osuus
oli kasvanut melkein 29 prosenttiin, suoran korkotuoton osuus laskenut alle
10 prosenttiin ja tydttdmyyden perusteella perityn maksutulon osuus kasva-
nut melkein 10 prosenttiin. Tasausmaksun osuudeksijdi noin 52 prosenttia.

Koska oletukset talouden kasvusta, inflaatiosta ja korosta ovat
keskimddrdisidi kehitysoletuksia, joissa kausittaisia ym. vaihteluja ei ole otet-
tu huomioon, ovat eri rahoitusldhteiden osuudet eldkekustannuksista pitktin
aikavdlin laskelmissa suhteellisen vakaita. Rahastoitujen eldkkeiden osuus
on suurimmillaan vdhdn yli 30 prosenttia vuoden 2010 tienoilla ja tasoittuu
sen jdlkeen 30 prosentiksi. Laskuperustekoron ja rahastokoron tuotolla kus-
tannetaan vain noin 3 prosenttia eldkemenoista. Tydttdmyysajalta perityn
eldkemaksun kustannusosuus laskee ty6ttdmyysasteen mydtii. Vuonna 2000
osuus on runsaat 6 prosenttia, vuonna 2010 4 prosenttia ja vuodesta 2015
eteenpdin noin 3 prosenttia. Tasausmaksulla j66 laskelmissa siten kustan-
nettavaksi runsaat 60 prosenttia eldkemenoista.
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prosenttia eHkemenoista
Tycittdmyys-

<-ajatta peritty
maksu

Laskuperuste-
ja rahasto-
koron viilinen
tuotto

2000 2010 2020
Vuosi

2030 2040

Kuvio 4.1.1.3 Eri rahoituslihteiden osuus TEL-LEL-MEL-TaEL-elAkemenois-
ta trendilaskelmassa, 1996 perusteet

Eliikelajeittain tarkasteltuna suurin muutos on se, etta van-
huuseldkemenoissa rahastoitu osuus kasvaa nykyisesta noin 8 prosentista
yli 22 prosenttiin. Tycikyvyttdmyyseldkemenoissa rahastoitu osuus pysyy
vdhdn yli 70 prosentissa koko laskentajakson aikana. Vastaavasti ty6tt6-
myyselakemenoissa rahastoitu osuus pysyy pitkalla aikavdlilld vahan alle 30
prosentissa.

Laskelmien herkkyys oletusten muutoksille vuoden 1996 perusteiden mu-
kaan

Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu miten pelkan laskuperuste-
koron tai pelktin inflaation muutos vaikuttaa laskelman tuloksiin. Kohdassa 5
on tarkasteltu muiden oletusten muuttamisen vaikutuksia TEL-maksuun ja
rahastoih in. Todettakoon ku itenkin, eft6 trendilaskel m issa syntyvyyden on
oletettu pysyv6n nykyisell6 tasolla, mikd on vaestdn uusiutumistasoa pie-
nempi. Se tarkoittaa naissa laskelmissa, ettd uusi sukupolvi aina on edellistd
pienempi. T6std johtuen nk. suurten ikdluokkien poistuminen ei vaikuta kovin
merkittdvdsti maksutasoon ja samalla maksurasitus jd6 pysyvdsti korkeam-
malle tasolle kuin, jos syntyvyys olisi viestdn uusiutumistasolla. Uusiutumis-
vaihtoehtoa on tarkasteltu kohdissa 5.2 ja 5.4.

Laskuperustekorko

Vuoden 1996 perusteiden mukaan rahastojen palkkasummaan
suhteutetusta koosta voidaan suoraan pd6telld laskuperustekoron vaikutus
ty6el€ikemaksuun edellyttden, ettd nimelliskorko on vdhintddn 5 prosenttia.
Pelkdn laskuperustekoron muutos ei vaikuta rahastojen kokoon, sill6 rahas-
tot korkoutetaan laskuperustekorosta riippumatta aina 5 prosentin korolla.
Laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen korkotuotto kdytetddn sam an
vuoden eldkemenojen kattamiseen, joten noin puolen prosentin tuotto on
suoraan kdytettdvissd eldkekustannusten peittdm iseen. Kun rahastot vuonna
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2015 ovat 165 prosenttia palkoista on maksutaso 0,5o/ox1,65 eli 0,8 prosent-
tiyksikkda alempi korkotuoton takia. Vastaavasti maksutaso vuonna 2035 on
melkein yhden prosenttiyksikdn alempi korkotuoton takia.

lnflaatio

Trendivaihtoehdossa inflaatio on 2,5 prosenttia vuodessa. lnflaa-
tio-oletuksella on suurin merkitys tydelSkerahastojen reaaliarvon kehittymi-
selle. Vuoden 1996 perusteiden mukaan nimellinen rahastokorko on aina 5
prosenttia mutta reaalinen rahastokorko riippuu inflaatiosta. 2,5 prosentin in-
flaatiolla reaalinen rahastokorko on noin 2,5 prosenttia ja 3 prosentin inflaa-
tiolla reaalinen rahastokorko on noin 2 prosenttia. Ts. mitd alhaisempi inflaa-
tio on sen paremmin rahastot sdilyttdvit reaaliarvonsa.

Jos inflaationa olisi kfiytetty 3 prosenttia ja muut parametrit py-
syisivdt reaalisesti muuttumattomina, olisivat rahastot tarkastelujakson aika-
na kasvaneet noin 180 prosenttiin palkkasummasta, kun ne perusvaihtoeh-
don mukaan kasvavatyli 190 prosenttiin. Lisiksi maksu alenisi heti noin 0,6
prosenttiyksikkcid, koska my6s nimellinen laskuperustekorko olisi puoli pro-
senttiyksikk6d korkeampi. Rahastojen reaaliarvon pienenemisen johdosta
maksu kuitenkin kasvaisi trendilaskelman tasolle 30 vuodessa ja nousisi
sen jdlkeen hitaasti yli trendilaskelman maksun. Vastaavasti, jos inflaationa
olisi kEiytetty 2 prosenttia olisivat rahastot tarkastelujakson aikana kasvaneet
yli 200 prosenttiin palkoista ja maksu olisi alussa ollut trendilaskelmaa kor-
keampi, mutta pitkiilki aikavtilillii trendilaskelmaa vdhdn alhaisempi.

4.1.2 Tasoitettu maksulaskelma

Tasoitetussa maksulaskelmassa tasoitetaan vdestdn ikdraken-
teen vanhenemisesta johtuvaa maksun nousua 201O-luvulta alkaen pienen-
ttimiillii sitd ty6el€ikemaksun osaa, jolla kartutetaan rahastoja. Maksun nou-
sua voidaan tasoittaa usealla tavalla. On kuitenkin selvdd, ettd jos useam-
man kymmenen vuoden aikana rahastoidaan vihemmdn kuin tasoitta-
mattomassa laskelmassa, se johtaa siihen, ettd ennemmin tai my6hemmin
tasoitettu m aksu yl ittdei tasoittam attom an m a ksun, koska jdlki m m €iisessd
maksulaskelmassa rahastot ovat suurempia, jolloin suurempi osa el6keku-
luista kustannetaan rahastoista ja rahastojen tuotosta.

Tasoitetussa maksulaskelmassa maksun nousua hidastetaan
201O-luvulta alkaen siten, ettd rahastot prosentteina palkkasummasta eivdt
vdhene liian nopeasti. Jos rahastot vdhenevdt liian jyrkAsti, rahastojen kehi-
tystd on ilman maksun tasokorotusta vaikea k€idntdEi niin, ettd se vakioitusi
tietylle tasolle. Tasoitetussa maksulaskelmassa maksu nousee vuonna 2030
27 prosenttiin ja vuonna 2040 27,2 prosenttiin. Tasoitettu maksu on prosent-
teina palkoista enimmillddn noin 4,5 prosenttiyksikk6d eldkemenoa pienempi
Tasoitettu maksulaskelma on esitetty taulukossa 4.1.2.1 ja kuviossa 4.1.2.1 .

Tasoitetussa maksulaskelmassa sekA ty6nantajien ettd palkan-
saajien maksu nousee tarkastelujakson aikana noin 3 prosenttiyksikkdii.
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Taulukko 4.1.2.1 TEL eldke- ja hallintomenot , tasoittamaton TEL-maksu, tyon-
tekijin TEL-maksu ja TEL-LEL-MEL-TaEL-rahastot prosent-
teina palkoista, 1996 perusteet
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Kuvio 4.1.2.2 Tydeldkerahastot prosentteina palkoista: tasoittamaton ja ta-
soitettu maksulaskelma, 1996 perusteet

Rahastot prosentteina palkoista on esitetty taulukossa 4.1.2.1 ja
kuviossa 4.1.2.2. Ne ovat suurimmillaan noin 170 prosenttia 2020-luvun
alussa ja kddntyvdt sen jdlkeen laskuun, vaikka rahastot reaalisesti kasvavat
koko tarkastelujakson aikana. Vuonna 2040 rahastot prosentteina palk-
kasummasta ovat noin 145. Jos samoilla laskentaoletuksin laskettuna tarkas-
telujaksoa pidentdd yli vuoden 2040 ndhdddn, ettd rahastot prosentteina
palkoista vakioituvat hyvin pitkiillii aikavdlillii noin 80 prosentin tasolle.
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Kuvio 4.1.2.3 Ty6elikerahastot suhteessa eldkemenoon: tasoittamaton ja ta-
soitettu maksulaskelma, 1996 perusteet

Rahastot suhteessa eldkemenoon alenevat kuten kuviosta
4.1.2.3 ndkyy nykyisestd 6,4:sta noin 4,5:een.

ttaaaooa-atooa

a a a

taa

I I

aaaaaa

a a la
a a

aaaa\



19

Maksua voidaan tasoittaa muillakin tavoilla kuin edellS esitetylld.
Tasoittaminen riippuu ensisijaisesti siitd, mitd rahastojen kaiyt6std tulevaisuu-
dessa pddtetddn. Osittain rahastoivan jdrjestelmdn etuna on, ettti kukin ik6-
luokka rahastoitujen etujen osalta vastaa omista eldkekuluistaan ja ettd ra-
hastojen tuotto vaikuttaa maksutasoon alentavasti. Osittain rahastoivan jdr-
jestelmdn toisena ddrivaihtoehtona on, ettd rahastot 201O-luvulta alkaen
kulutetaan loppuun maksutason nousun hidastamiseksi. Seuraava kaavamai-
nen esimerkki valaisee rahaston loppuun kuluttamisen tilanteen ja samalla
ongelman.

Maksun nousua rajoitetaan asettamalla 26,5oh katto, jonka yli
maksu ei saa nousta. Se johtaisi siihen ettd rahastot kuluisivat
loppuun runsaassa 50 vuodessa. Koska rahastoja ei end6 olisi,
jouduttaisiin yhdellai kertaa korottamaan maksua eldkekustannus-
ten noin 31 prosentin tasolle. Jos haluttaisiin kerAtd uutta rahas-
toa demografista tai muuta vaihtelua varten, olisi maksun oltava
em. eldkekustannuksiakin korkeampi.

Vastaavanlaiseen mutta lievempddn maksutason korotustilanteeseen voi-
daan joutua myos esimerkiksi seuraavasti.

Rahastointiastetta pienennetddn vihdn nopeammin kuin tasoi-
tetussa maksulaskelmassa, mutta asetetaan rahastoille alarajaksi
100 prosenttia palkoista. Jos maksun nousun hidastus johtaa sii-
hen, ettd alaraja saavutetaan runsaan 30 vuoden kuluttua joudu-
taan maksutasoa korottamaan kerralla noin 1,5 prosenttiyksikkdai,
jotta rahastot jatkossakin pysyisivtit 100% rajan yldpuolella.

Julkaisussa ei ole mukana laskelmaa, jossa rahastointiastetta
olisi vuoden 1996 perusteisiin venattuna korotettu. Vaikka rahastointiasteen
korottaminen pitk€ill6i aikav6lillii yleensd alentaa maksuja, seuraa rahastoin-
tiasteen korottamisesta v6litt6mdsti maksutason nousu. Vuoden 1996 alussa
toteutetun eldkeuudistuksen tavoitteena oli mm. hillita ldhivuosien maksun
nousupaineita, eik6 rahastointiasteen korottaminen siten ole ajankohtaista.
Rahastointiasteen korottamisen vaikutuksia on selvitetty mm. Tydelakerahas-
totoim ikunnan m ietin ndssd (Kom iteam ieti nt6 1 991 :44).

4.2 Rahastokoron muutoksen vaikutus PTS96 trendilaskelmaan

Korkomuutoslaskelmassa muutetaan vuodesta 1997 alkaen ra-
hastoivaa korkoa 5 prosentista 3 prosenttiin. Laskelma vastaa pti€ipiirteittriin
uutta vuonna 1997 voimaan tullutta rahastokoron muutoksesta johtuvaa
rahoitusperustetta.

Laskelmassa oletetaan ett6 laskuperustekoron ja rahastokoron
vdliselld tuotolla vuosina 1997-1999 vahvistetaan tydeldkelaitosten vakava-
raisuutta ja ettEi tuotto vuodesta 2000 alkaen kokonaisuudessaan kartuttaa
va nh u uselSkerahastoja ja siten korottaa van h u useldkkeiden rahastoituja
osia.

Koska laskuperustekoron ja rahastokoron v6linen tuotto ei uu-
sissa perusteissa enid ohjaudu vdlitt6mdsti alentamaan tydeldkemaksua,
olisi maksu noussut ellei samalla olisi alennettu sitd osaa tyoelikemaksusta,
jolla kartutetaan rahastoja. Siksi vanhuuseldkkeen rahastointia muutettiin
siten, ettd rahastoidaan vuosittain mddrd, jonka keskimiiiirin arvioidaan riitt€i-
vdn sellaisen indeksitarkistamattoman eldkkeen maksamiseen eldman lop-
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puun asti, joka vastaa 0,5 prosentin karttumista vakuutusvuoden palkasta.
Vuoden 1996 perusteissa rahastoitava mddrd vastasi 1 ,5 prosentin karttu-
m ista vakuutusvuoden palkasta.

Tdhdn asti karttuneen eldkeoikeuden rahastoitua osaa pienen-
netddn lis€iksi siten, ettd rahastoidusta osasta mddrdytyy 3 prosentin rahas-
tokorolla sama eldkevastuu kuin vuoden 1996 perusteiden mukaan.

Korkomuutoslaskelmassa ei ole otettu huomioon vuoden 1997 alussa voimaan
tullutta kuolevuusperusteen muutosta, koska muutos ei johdu rahastokoron uudistuksesta.
Muutos on otettu huomioon kohdan 4.3 laskelmassa ja se vaikuttaa alussa hieman maksua
korottavasti ja kasvattaa siten pitkiillii aikav?ilillii rahastoja, jonka seurauksena maksutaso hie-
man alenee.

4.2.1 Tasoittamaton TEl-maksu ja rahastot

Maksujen kehitys vuoden 1996 perusteiden ja rahastokoron
muutoksesta johtuvien perusteiden mukaan on koottu kuvioon 4.2.1.1 ja
rahastojen kehitys kuvioon 4.2.1.2. Alussa korkomuutoslaskelman maksu on
hieman vuoden 1996 perusteiden mukaista laskelmaa pienempi, rahastoidun
vanhuuseldkkeen karttumisprosentin pienennyksen vuoksi. Pitkalla aikavdlilld
korkomuutoslaskelman maksu on kuitenkin vuoden 1996 perusteiden mu-
kaista maksua vdhdn suurempi, koska rahastot kasvavat korkomuutoslas-
kelmassa vAhin hitaammin.

% palkoista

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Vuosi

Kuvio 4.2.1.1 PTS96 trendivaihtoehdon tasoittamattomat TEL-maksut
Huom! Asteikko eroaa aikaisempien kuvien asteikosta, jotta laskelmien
erot ntikyisivtit

Tarkastelujakson lopussa rahastot ovat noin 3 prosenttia vuoden
1996 laskelman rahastoja pienempi6. Rahastoihin on laskettu myds toiminta-
pddoman lisdys vuosina 1997-1999, olettaen etta lisdys keskimdirin tuottaa
laskuperustekoron m ukaisen tuoton. Korkom uutoslaskelm assa pitkdn aikava-
lin vaikutus on sama kuin on todettu kohdan 4.1.2 tasoitetun maksun ja
kohdan 5.1.1 pysiihtyvdn talouskasvun laskelman yhteydessa: Rahastojen
kasvaessa hitaammin seuraa pitkiilla aikavdlilld maksutason nousu. Korko-
muutoslaskelman maksutaso on tarkastelujaksolla suurimmillaan alle puoli
prosenttiyksikkd€i vuoden 1996 laskelmaa korkeampi.
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Kuvio 4.2.1.2 PTS96 trendivaihtoehdon ty6elAkerahastot, kun maksua ei ole
tasoitettu (rahastokoron muutoslaskelma sisdltid sekii vastuuve-
lan etti toimintapiioman lisdyksen)

Kom ponenteittain tarkasteltuna TE L-m aksutason rahastoi hi n oh-
jautuva osa alenee vuoden 1996 perusteisiin verrattuna noin prosenttiyksi-
kdn. Vastaavasti maksuvuoden yhteisesti kustannettavien osien peittEmiseen
ohjautuva osa kasvaa ensin noin prosenttiyksikdn veran, mutta tarkastelu-
jakson lopussa melkein 1,5 prosenttiyksikkdii. Suhteessa TEL-maksuun ra-
hastoihin ohjautuva osuus pienenee vuoden 1996 perusteisiin verrattuna
noin 5 prosenttiyksikkd€i. Se tarkoittaa ette rahastoihin ohjautuva osuus
alussa on noin 35 prosenttia kokonaismaksusta, mutta pitkiillti aikavdlissA
noin 25 prosenttia.

E i ra h oitu sl d h te i d e n osuus T E L-LE L-M E L-Ta E L-e I d ke m e n o i sta ko rko m u u -
fos/aske/massa

Korkom uutoslaskemassa tietyn vuoden eldkem eno kustan netaan
rahastoitujen eldkkeiden osalta maksun rahastoituvilla osilla, rahastoille
hyvitettdvdlld 3 prosentin rahastokorolla sek6 laskuperustekoron ja rahasto-
koron vdliselld tuotolla ja yffeisesti kustannettavien eldkkeiden osalta eldk-
keiden m aksuvuoden tydel€rkem aksun tasausosalla ja tydttdmyysajalta pe-
ritt€iviilld el6kemaksu I la.

Korkomuutoslaskelmassa rahastoitujen eldkkeiden osuus piene-
nee muutoksesta johtuen 29 prosentista noin 26 prosenttiin. Osuus kasvaa
muutoksen jdlkeen vuoden 2010 tienoille asti, jolloin rahastoitu osuus on vd-
hdn yli 30 prosenttia, ja tasoittuu sen jdlkeen vdhdn alle 30 prosenttiin. Tyot-
t6myysajalta perittdvdn elSkemaksun kustannusosuus ei rahastokoron muu-
toksen johdosta muutu. Tasausmaksulla jdd laskelmissa siten kustannet-
tavaksi noin 65-70 prosenttia el6kemenoista eli noin 5 prosenttiyksikk6a
vuoden 1996 perusteiden mukaista laskelmaa enemm6n.

Eliikelajeittai n tarkasteltu na rahastoitu osuus vanhuuselS ke-
menoissa on tarkastelujakson lopussa vain vajaat pari prosenttiyksikkdd vuo-
den 1996 perusteiden mukaista laskelmaa pienempi, vaikka karttumis-
prosentti muuttui 1,5 prosentista 0,5 prosenttiin. Tim€t johtuu siit6, ettd ra-

,/
1996 Rahasbkoron

perusteet muutos
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hastoitua osaa ei aikaisemmin tarkistettu, mutta uusissa perusteissa t6md
osa tarkistetaan vuosittain laskuperustekoron ja rahastokoron vdliselld tuotol-
la. Kun laskelmassa lisdksi oletetaan ettd myds muiden rahastojen vastaava
korkotuotto ohjautuu vanhuuseldkerahastoihin seuraa trendilaskelman inflaa-
tio- ja korko-oletuksilla ettd, vanhuuselikkeiden rahastoitujen osien reaa-
liarvo siiilyy ja jopa kasvaa. Ty6kyvytt6myyseldkemenoissa rahastoitu osuus
pienenee vuonna 1997 noin 6-7 prosenttiyksikkdii mutta kasvaa vuoteen
2020 mennessd vuoden 1996 laskelman tasolle. Tydttdmyyseldkemenoissa
rahastoidun eldkkeen muutos on niin pieni ettii se prosentteina tydttomyys-
eldkemenoista on sama kuin vuoden 1996 laskelmassa.

Laskuperustekoron ja inflaation vaikutus maksutasoon ja rahastoihin korko-
muutoslaskelmassa

Pelkdn laskuperustekoron muutoksella ei uusissa rahoitusperus-
teissa endd ole ndkyvdd vaikutusta l6hivuosien maksutasoon, koska lasku-
perustekoron ja rahastokoron vdlistd tuottoa ei vdlittdmtisti kdiytet€i eliikkei-
den kustantamiseen. Koko laskuperustekoron mukainen tuotto kartuttaa
kuitenkin rahastoja ja alentaa pitktillii aikav€ililld maksutasoa.

Vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukaan rahastoja hyvitetdan
pelkdst6€in 5 prosentin nimelliskorolla. Tiist€ijohtuen korkea inflaatio johti
reaaliarvoltaan pienempiin rahastoihin kuin matala inflaatio. lnflaation aiheut-
tama eldkekustannusten kasvu oli kuitenkin maksettava ja se johti pitkiillii
aikav€ililld korkeampaan maksutasoon. Uusissa rahoitusperusteissa inflaation
vaikutus rahastojen reaaliarvoon voidaan kompensoida korkotuotolla edellyt-
tden, ettd korko ylittiiii inflaation. Rahastojen reaaliarvojen sdilyminen pitdd
my6s pitkiilla aikavdlilld maksutason vakaana.

4.2.2 Tasoitettu maksulaskelma

Tasoitetussa maksulaskelmassa maksun nousua hidastetaan
201O-luvulta alkaen vastaavalla tavalla kuin vuoden 1996 perusteiden mukai-
sessa laskelmassa ja tulokset ndkyvdt kuvioista 4.2.2.1 ja 4.2.2.2.
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Kuvio 4.2.2.1 PTS96 trendivaihtoehdon tasoitetut TEL-maksut
Huom! Asteikko eroaa muiden kuvien asteikosta, jotta laskelmien erot
niikyisivdt

30

28

26

24

22

-f"
1996 Rahastokorono-* T.:::::



23

Maksu muuttuu vastaavalla tavalla kuin tasoittamattomassa las-
kelmassa. Rahastojen suhde palkkoihin pienenee alussa, mutta on tarkas-
telujakson lopussa hieman suurempi kuin trendilaskelman laskentaolettamuk-
silla.
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Kuvio 4.2.2.2 PTS96 trendivaihtoehdon tydelSkerahastot, kun maksua on tasoi-
tettu (rahastokoron muutoslaskelma sisiltii sekd vastuuvelan
ettd toimintapSioman lisdyksen)

4.3 Laskelma vuoden 1997 rahoitusperusteiden mukaan

Vuoden 1997 rahoitusperusteiden mukaisessa laskelmassa on
otettu huomioon rahastokoron muutoksesta johtuvien muutosten lisdksi sekd
rahoitusperusteiden kuolevuusoletuksen muutos etta tydelakelisdn ja sen
johdosta perittdviin maksun leikkausta 80 prosenttiin aikaisemmasta.

Kuolevuusperusteen muutos vaikuttaa alussa hieman maksua
korottavasti ja kasvattaa siten pitktilla aikavdlillai rahastoja, jonka seuraukse-
na maksutaso 2020 luvulta alkaen hieman alenee.

Tydel6ikelisiin leikkauksen johdosta TEL-maksun tasausosa nou-
see lyhyelld aikavdlilld leikkausta vastaavasti, mutta pitkeille aikavEilill€i noin
40-50 vuoden kuluttua vaikutus TEl-maksuun poistuu kokonaan. Eldke-
menoa tydeldkelisdn leikkaus pienentdd hyvin hitaasti ja vaikuttaa vasta 40-
50 vuoden kuluttua leikkausta vastaavasti elikemenoon.

Yleisesti vuoden 1996 ja 1997 rahoitusperusteiden mukaiset
trendilaskemat eivdt oleellisesti eroa toisistaan, kuten kuvioista 4.3.1 ja 4.3.2
ndhd€idn. Yli 40 vuoden tarkastelujakson aikana maksutasojen suurin ero on
alle puoli prosenttiyksikkdai ja rahastojen ero on suurimmillaan noin 3 pro-
senttia. Vuoden 1996 rahoitusperusteiden mukainen yksityiskohtaisempi
maksujen ja rahastojen kehityksen tarkastelu (kohta 4.1) kelpaa siksi ptid-
osin myds vuoden 1997 perusteiden mukaiseksi tarkasteluksi.

\
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Kuvio 4.3.1 Tasoitettu ja tasoittamaton TEl-maksu, PTS96 trendivaih-
toehto 1996 ja 1997 perusteet

Vuoden 1996 ja 1997 perusteiden mukaisissa laskemissa on
kaiytetty vain yhtd inflaatio- ja yhta laskuperustekorko-oletusta. Siksi vertai-
lusta ei kiiy ilmi vuoden 1997 muutosten kolme t€irkeiid uudistusta:
- laskuperustekoron muutos ei vdlittdmdsti vaikuta maksutasoon vaan

rahastoille hyvitettdviidn m66r66n
- rahastojen reaaliarvon sdilyvyys paranee
- rahastojen tuottoedellytykset paranevat.
Uudistusten tavoitteina pitkEillEi aikavEililki on vdhentdd maksutason nousuta-
rpeita ja heilahteluja.
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Kuvio 4.3.2 TydelSkerahastot suhteessa eldkemenoon: tasoittamaton ja ta-
soitettu maksulaskelma, PTS96 trendivaihtoehto, 1996 ja 1997
perusteet
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5. Va ihtoehtolaskelmat

Talouskasvuun perustuvien vaihtoehtojen elikemenoprosentteja on kdsitelty
Eldketurvakeskuksen monisteessa 1 1 . Muiden vaihtoehtojen eldkemenopro-
sentteja on tarkasteltu Eldketurvakeskuksen monisteessa 17. Kaikki vaih-
toehtolaskelmat on tuotettu vuoden 1997 rahoitusperusteilla. Rahoitusperus-
teiden muutokset vaikuttavat kaikissa vaihtoehtolaskelmissa trendilaskelman
tapaan, joten rahoitusperusteiden muutosten vaikutusta ei kunkin vaihtoehto-
laskelman kohdalla ole erikseen kommentoitu.

5.1 Taloudellisten olettamusten vaikutus tydeldkemaksuun

Laskelmissa on muutettu pelkdst€idn talouden kasvuoletuksia.
Pys€ihtyviissd talouskasvulaskelmassa reaalinen talouskasvu on 0,5 pro-
senttia vuodessa ja nopeassa talouskasvuvaihtoehdossa 3,5 prosenttia vuo-
dessa. Kuvioon 5.1.1 on koottu trendi-, pysEihtyvdn ja voimakkaan talouskas-
vun eldkemeno- ja maksulaskelmat. Kaikki maksulaskelmat ovat tasoittamat-
tomia. Kuten kuviosta ndkee ovat eldkemenoprosenttien vaihtelut TEL-mak-
sutasojen vaihteluita paljon suurempia. TEL-elEikemenoprosenttien vaihte-
luvdli on suurimmillaan yli 12 prosenttia palkoista, kun maksutasojen vaihte-
luvdli suurimmillaan on alle 6 prosenttia palkoista.

o/o palkoista

Pystihtyvd

Trendi

Voimakas

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Vuosi

Kuvio 5.1.1 TEl-elike- ja hallintomenot seki tasoittamattomat TEL-maksut :

Trendivaihtoehto, pysiihtyvi talouskasvu ja voimakas talouskasvu,
1997 perusteet
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2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

' EEke- ia hallintomenot

Eldkemeno'
TEL

+0,7
+1,6
+2,o
+3,6
+4,7
+6,5
+7,1

26

Eldkemaksu
TEL

+0,5
+1,2
+1,1
+2,3
+2,8
+3,2
+2,8

Palkansaajan
maksu

+0,2
+0,5
+0,8
+1 ,1
+1,4
+1,7
+1,5

htyva

Trendi

Voimakas

Rahastot
TEL-LEL-
MEL-TaEL

+7
+16
+25
+35
+44
+59
+67

1
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2.035 2040

Vuosi

Kuvio 5.1.1.1 Ty6eldkerahastot, kun maksua ei ole tasoitettu : Trendivaihtoeh-
to, pysihtyv6 talouskasvu ja voimakas talouskasvu, 1997 perus-
teet

5.1.1 PysaihtyvEi talouskasvu

Pysdhtyvdssd talouskasvulaskelmassa noin 3 prosentin reaali-
nen korkotuotto on rahastoivassa jdrjestelmflssa hyvin edullinen, koska
ansiotason reaalikasvu on vain puoli prosenttia vuodessa . Laskelman tulok-
set trendilaskelmaan n6hden on koottu taulukkoon 5.1.1.1. Vaikka TEL-eld-
kemenoprosentti nousee yli 38 prosentin pysyy TEl-maksutaso 32 prosentin
tasolla. Trendilaskelmassa TEl-menon ja -maksun ero on suurimmillaan 3
prosenttia palkoista. Rahastot suhteessa palkkasummaan kasvavat pysEih-
tyvdssd talouskasvulaskelmassa voimakkaasti. Jo vuonna 2015 rahastot
ylittiiv€it 200 prosenttia ja 250 prosenttia vuonna 2035. Ero trendivaihtoeh-
toon on suurimmillaan yli 60 prosenttiyksikk6d.

Taulukko 5.1.1.1 Pysihtyvi talouskasvulaskelman erot prosentteina palkoista
trendilaskelmaan ndhden (tasoittamaton maksulaskelma,liite
1).
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Koska rahastot suhteessa palkkoihin ovat trendilaskelmaa paljon
suuremmat on perusteltua tarkastella missd mddrin rahastojen supistuksilla
voidaan alentaa maksutasoa. Esimerkiksi, jos rahastot suhteessa palkkoihin
pysyisivdt trendilaskelman tasolla, korkeampi reaalituotto alentaisi maksua
20 vuoden ajan. Vaikutus olisi samantapainen, mutta vdhdn nopeampi, kuin
trendilaskelman tasoitetussa maksulaskelmassa. Kuitenkin 20 vuoden kulut-
tua maksu nousisi nykyperusteiden mukaiseen maksuun verrattuna kor-
keammalle tasolle.

5. 1 .2 Voimakas talouskasvu

Voimakkaan talouskasvun laskelmassa noin kolmen prosentin
reaalinen korkotuotto on rahastoivassa jdrjestelmdssd epdedullinen, sillS
ansiotason reaalikasvu vuodessa ylittiiS korkotuoton puolella prosenttiyksi-
kolle. Kdyt€inn6ssd voidaan ehkd pitiiii epdtodenndk6isend, ettd korkotuotto
ntiin pitkdlld aikav6lillti alittaisi palkkojen nousun, mutta talouskasvulaskelmi-
en tarkoituksena on aikaansaada TEL-maksulle talouskasvusta riippuva vaih-
teluvdli. Voimakkaan talouskasvulaskelman tulokset trendilaskelmaan ndh-
den on koottu taulukkoon 5.1.2.1. Voimakkaan talouskasvun vaihtoehdossa
f E L-elti kem enoprosentti pysyy tarkastel ujakson ai ka na alle 27 prosenti n
kuten maksutasokin. Kun pysdhtyvdn talouskasvun vaihtoehdossa korkea
reaalikorko tuottaa rahastoivasta jiirjestelmdstti maksimaalisen hyddyn, on
rahastojen hy6ty korkean talouskasvun vaihtoehdossa pitkella aikavdililld
lEihinnEi turvaavuus. V€ihintiiiin tietyn tasoinen puskurirahasto on eltikejiir-
jestelmdssd aina oltava. Rahastot prosentteina palkoista kasvavat noin 150
prosenttiin ja ero trendilaskelmaan on suurimmillaan noin 45 prosenttiyksik-
k6a.

Taulukko 5.1.2.1 Voimakkaan talouskasvulaskelman erot prosentteina palkoista
trendilaskelmaan nihden (tasoittamaton maksulaskelma, liite
1).

Vuosi

2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

Eldkemeno*
TEL

-0,6
-1,4
-2,1
-3,0
-3,7
-5,0
-5,3

El6kemaksu
TEL

-0,4
-1,0
-1,5
-1,9
-2,3
-2,6
-2,7

Palkansaajan
maksu

-0,2
-0,5
-0,8
-1,0
-1,1

-1 ,3
-1,3

Rahastot
TEL-LEL-
MEL-TaEL

-6
-14
-21
-28
-33
-42
-45

' Elake- ia hallintomenot
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5.2 Uusiutumisvaihtoehto

Laskelmassa syntyvyyden on vuodesta 2000 alkaen oletettu nouse-
van vdeston uusiutumistasolle, eli kokonaishedelmillisyysluku kasvaa 2,1:een.
Trendilaskelmassa kokonaishedelmillisyysluvun on oletettu pysyvin nykyiselli
1,81:n tasolla koko tarkastelujakson aikana. Jotta syntyvyyden muutoksen tAysi-
mddriiset vaikutukset maksutasoon ja rahastoihin nikyisivdt on tarkastelujak-
soa pidennetty vuoteen 2100. My6s trendilaskelman tarkastelujaksoa on kaava-
maisesti pidennetty vuoteen 2100 kiyttien samoja laskentaoletuksia kuin vuon-
na 2040. Uusiutumisvaihtoehdon tulokset trendilaskelmaan nihden on koottu
taulukkoon 5.2.1 seki kuvioihin 5.2.1 ia 5.2.2 .

Taulukko 5.2.1 Uusiutumisvaihtoehdon erot prosentteina palkoista trendilas-
kelmaan nihden (tasoittamaton maksulaskelma, liite 1).

Vuosi

2020
2040
2060
2080
2100

' Elake- ja hallintomenot

Eldkemeno*
TEL

-0,3
-2,0
-4,2
-3,8
-3.8

Eldkemaksu
TEL

-0,3
-1 ,5
-2,9
-2,6
-2,7

Palkansaajan
maksu

-0,1
-0,8
-1,4
-1 ,3
-1,4

Rahastot
TEL-LEL-
MEL-TaEL

-3
-11
-17
-16
-16

Korkeampi syntyvyys alkaa laskelmassa vaikuttaa elakemenoon
ja -maksuun 2020-luvulla. Alussa korkeampi syntyvyys kasvattaa rahoitus-
pohjana olevaa palkkasummaa ja maksutuloa mutta ei juurikaan eldkeme-
noa. Siksi vaikutus eldkemenoprosenttiin on heti suurempi kuin maksu-
tasoon. Hyvin pitkEin ajan kuluttua, noin 2060-luvulta alkaen, korkeamman
syntyvyyden vaikutus tasoittamattomaan maksutasoon vakioituu vajaat 3
prosenttiyksik6n tasolle kun ero eldkemenoprosenteissa vakioituu noin 4 pro-
senttiyksi k6n tasol le. M aksutasojen eldkemenoprosentteja pienem pi ero
johtuu siitd ettti 2060-luvulta alkaen TEL-maksutaso pysyy trendilaskelmassa
yli 3,5 prosenttiyksikk6S eldkeprosenttia pienempdnA, kun uusiutumisvaih-
toehdossa maksutaso jEi€i vain 2,5 prosenttiyksikkd€i menotasoa pienem-
mdksi. Rahastoinnin merkitys korostuu siten trendilaskelmassa, jossa suku-
polvet pienenevdt. Toisin sanoen mitd alhaisempi syntyvyys on, sitii tdr-
kedmpdd on, ettii kukin sukupolvi itse osallistuu eldkkeensd rahoitukseen.

Rahastojen suhde palkkoihin vakioituu trendilaskelmassa kor-
keammalle tasolle kuin uusiutumisvaihtoehdossa, vaikka uusiutumisvaih-
toehdon rahastot markkamidriisesti ovat suurempia. Tama johtuu tren-
dilaskelman sukupolvien pienenemisestd, jolloin seuraava ty6ssd oleva su-
kupolvija siten myOs palkkasumma on edellistd pienempi.
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Kuvio 5.2.1 TEL-maksu ja palkansaajan TEL-maksu : tasoittamaton trendi-
vaihtoehto, tasoittamaton ja tasoitettu uusiutumisvaihtoehto, 1 997
perusteet

Vdestdn ikdrakenteen vanhenemisesta johtuvaa maksun nousua
201 0-luvulta alkaen voidaan tasoittaa trendilaskelman tapaan. Uusiutumis-
vaihtoehdossa sodan jiilkeen syntyneet suuret ikiluokat aiheuttavat, toisin
kuin trendilaskelmassa, 2030-luvulla selvdn huipun maksutasossa. Maksua
on mahdollista tasoittaa niin, etta maksu vakioidaan noin 25 prosentin ta-
solle, jolloin rahastot prosentteina palkoista pitkalla aikavdlillii vakioituvat
noin 80 prosentin tasolle. Tasoitettu maksu ja sitd vastaava rahasto nikyvat
kuvioissa 5.2.1 ja 5.2.2 katkoviivana.
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5.3 Supistuvan ty6llisyyden vaihtoehto

Ty6voimakehitykseen liittyy huomattavan suuri epdvarmuus.
Trendilaskelmassa tydvoimaosuus supistuu vuoteen 2010 ja k6Sntyy sen
jdlkeen kasvuun niin ettd kasvu on 3 prosenttiyksikkdd vuodesta 2010 vuo-
teen 2020 ja edelleen yksi prosenttiyksikkd vuoteen 2035.

Tdssd laskelmassa tyOvoimaosuuksien on oletettu vuodesta 2010
vakioituvan trendilaskelman alhaisimmalle, eli vuoden 2010, tasolle. Vaikka
tydvoimaosuuksia muutetaan, oletetaan tydttdmyysasteen pysyvdn trendilas-
kelman tasolla eli ty6voiman sekd kysynnin ettd taflonnan oletetaan muuttu-
van trendilaskelmaa alemmalle tasolle. Vaikutus tydssd olevien mddriin on
oletettu kaikissa eldkelaeissa suhteellisesti samaksi. Supistuvan ty6llisyyden
vaihtoehdon vaikutukset on koottu taulukkoon 5.3.1 ja kuvioon 5.3.1.

Taulukko 5.3.1 Supistuvan ty6llisyyden vaihtoehdon erot prosentteina pal-
koista trendilaskelmaan ndhden (tasoittamaton maksulas-
kelma, liite 1).

Vuosi

2020
2030
2040
2050

' Elake- ja hallintomenot

% palkoista

El6kemeno*
TEL

+1,0
+1,3
+1,0
+0,6

Elfikemaksu
TEL

+0,8
+1,0
+0,7
+0,4

Palkansaajan
maksu

+0,5
+0,5
+0,4
+0,2

Rahastot
TEL-LEL-
MEL.TaEL

+6
+6
+4
+2
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u:
Trendi
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Kuvio 5.3.1 TEL-elikemeno ja tasoittamaton TEL-maksu: trendivaihtoehto ja su-
pistuvan tytillisyyden vaihtoehto, 1997 perusteet
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Supistuva tydllisyys vaikuttaa palkkasumman kautta jo 2010-
luvulla sekd eldkemenoprosenttia ett6 maksutasoa korottavasti. Vaikutus on
suurimmillaan 2030-luvulla jolloin eldkemenoprosentti on noin 1,3 ja maksu-
taso noin 1 prosenttiyksikkd trendilaskelmaa korkeampi. Supistuvan tydllisyy-
den vaikutus markkamddrdiseen eldkemenoon alkaa ndkyd vasta 2030-luvul-
la, josta ldhtien vaikutus eldkemenoprosenttiin pienenee. Vaikutus on endd
vajaat puolet maksimivaikutuksesta vuonna 2050 ja vaikutus poistuu koko-
naan, kun vain supistuneen tydllisyyden aikana, eli vuonna 2010 tai sen jdl-
keen, karttunutta eldkeoikeutta sis€iltyy elAkemenoon. Maksutuloon supistuva
tydllisyys vaikuttaa heti 201O-luvulla rahastoitavan maksunosan kautta. Siksi
vaikutus TEL-maksutasoon vastaa suurin piirtein tasausmaksun osuutta
TEL-maksusta eli vaikutus on noin kolme nelj6sosaa vaikutuksesta el6ke-
menoprosenttiin.

5.4 ElEikkeelle siirtymisen mydhentymisvaihtoehto

199O-luvulla on toteutettu useita uudistuksia, joiden tavoitteina on
kannustaa tydssd pysymiseen entistd pidempddn. Pidempi tydura pienentdd
maksutasoa kahta kautta: eldkeaika lyhenee ja rahoituspohjana oleva palk-
kasumma kasvaa. Laskelmassa on siksi tarkasteltu miten eldkkeellesiirty-
misen mydhentyminen vaikuttaa tydeltikkeiden rahoitukseen. Laskelma on
puhtaasti tekninen eikd perustu mihinkddn olemassa olevaan suunnitelmaan
eldkeidn korottamisesta tai varhaiseldkkeiden alaikiirajojen nostamisesta.

Oletetaan ettd sekd varhaiseldkkeiden alkavuudet ettd yleinen
vanhuuseldkeik€i myohentyvdt vuodella vuonna 2010, toisella vuodella vuon-
na2O2O ja kolmannella vuodella vuonna 2025. Varhaiseldkkeelle siirtymisen
my6hentymisen lisddm€istd ty6voimasta on oletettu ty6llistyvtin joka vii-
dennen vuoteen 2015 saakka ja sen jdlkeen kaksi kolmesta. Laskelmassa
oletetaan ettd tuleva aika lasketaan koko tarkastelujakson ajan 65 vuoteen,
ts. 65 ikdvuoden jallkeistai aikaa ei lasketa varhaiseldkkeitdi kartuttavaksi
ajaksi. MyOs rahoitusperusteissa yleinen vanhuuselEikeikii nousee em. ajan-
kohtina 66, 67 ja 68 vuoteen. Vastaavasti vanhuuseldkkeiden rahastoinnin
pdtiteikEi nousee 54 vuodesta 55, 56 ja 57 vuoteen. Eltikkeelle siirtymisen
my6hentymisvaihtoehdon tulokset on koottu taulukkoon 5.4.1 ja kuvioon
5.4.1.

Rahoituksen kannalta keskeisin maksutasoa alentava tekij6 on
pidempi ty6ura, jolloin vanhuuseldkeaika lyhenee ja rahoituspohjana oleva
palkkasumma kasvaa. Rahoitustekniselti kannalta vanhuuseldkeidn nostosta
seuraa ettd tulevia vanhuuseldkkeitfi varten perittdvil maksun osaa piene-
nee. Toisaalta vanhuuseldkkeiden rahastoinnin pddteidn nosto korottaa
alussa hieman keskimddrdistd maksua, mutta pienentdd sit€i pitktilld aikavd-
lil16 suuremman vanhuuselSkerahaston ansiosta. Sddstd varhaiselikepuolel-
la on vanhuus-eldkkeisiin verrattuna pienempi, koska alkavuuksien my6hen-
tdminen ei vanhuuselikeidn noston takia juuri lyhennd varhaiseldkeaikaa.

Kuten kuviosta 5.4.1 niihdiidn eliikkeelle siirtymisen myOhentd-
misvaihtoehdossa maksutaso l6hes vakioituu noin 24 prosentin tasolle.
Vuonna 2010 maksu on 24 prosenttia, pysyy vuosina 2O1O-2A35 alle 24,8
prosentin ja on vuoden 2035 jalkeen vdhdn alle 24 prosenttia.
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Taulukko 5.4.1 Eldkkeelle siirtymisen mydhentymisvaihtoehdon erot pro-
sentteina palkoista trendilaskelmaan ndhden (tasoittamaton
maksulaskelma, liite 1).

Vuosi Eldkemeno*
TEL

Eldkemaksu
TEL

Palkansaajan
maksu

Rahastot
TEL-LEL-
MEL-TaEL

-3
-7
-9
-13

2420
2030
2040
2050

' Elake- ia hallintomenot

-2,0
-4,7
-4,4
-4,4

-2,0
-4,1
-4,4
-4,5

-1,0
-2,O
-2,2
-2,2

% palkoista

40

30

20

10

Trendi

3 v. lykkiys
3 v. lykkdys +
uusiutumis

2000 2005 2010201520202025 2030 203520402045 2050
Vuosi

Kuvio 5.4.1 ElEikkeelle siir$misen mydhentymisvaihtoehtojen erot pro-
sentteina palkoista trendi laskel m aan ndhden (tasoittam at-
tomat maksulaskelmat),1 997 perusteet

Eldkkeelle siirtymisen mydhentdmislaskelma on tehty myos kdyt-
tden uusiutumisvaihtoehdon vdestdpohjaa. Tulokset ndkyvdt kuviossa 5.4. 1

ja taulukossa 5.4.2. Uusi vdestdpohja johtaa kuten uusiutumisvaihtoehdossa
siihen ettd maksutaso alenee koko tarkastelujakson aikana eldkemenopro-
senttia vdhemmdn. Laskelman t€iysimddrdiset vaikutukset ndkyvdt kuten
uusiutumisvaihtoehdossa vasta vuoden 2050 jdlkeen. Kuitenkin maksutaso
on jo vuonna 2050 laskenut vuoden 2OO0 tasolle eli noin 22 prosentin taso!-
le.
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Taulukko 5.4.2 Eldikkeelle siirtymisen my6hentymis- ja uusiutumisvaihtoeh-
don erot prosentteina palkoista trendilaskelmaan ndhden
(tasoittamaton maksulaskelma, liite 1 ).

Vuosi

2020
2030
2040
2050

' Elake- ja hallintomenot

E16kemeno*
TEL

-2,3
-5,6
-6,0
-7,0

Eldkemaksu
TEL

-2,3
-5,0
-5,7
-6,0

Palkansaajan
maksu

-1,1

-2,4
-2,8
-3,0

Rahastot
TEL-LEL.
MEL-TaEL

-5
-12
-20
-20

6. Yhteenveto

6.1 Pitkdn aikavdlin rahoituslaskelmista

Rahoituslaskelmia on aikaisemmin 199O-luvulla tehty tydeliikera-
hastotoimikunnalle (TERA), julkaisuun Sosiaalipolitiikka valintojen edessd,
eldkekomitea 1 990:lle sekd sosiaalimenotoimikunnalle (SOME). Aikaisemmin
tehdyt laskelmat ja tdimdin julkaisun PTS96-laskelmat on koottu kuvioon
6.2.1. Yleensd vdest6n ikdrakenteesta johtuvaa maksun nousua tasoitetaan
201O-luvulta alkaen pienentdmdlld sit6 tydelSkemaksun osaa, jolla kartute-
taan rahastoja. Koska tasoitus voidaan tehdd monella tavalla on vertailtavuu-
den vuoksi kuvioon koottu kulloinkin voimassa olevien perusteiden mukaan
lasketut tasoittamattom at m aksutasolaskelmat. PTS96-laskel m asta on kui-
tenkin esitetty molemmat versiot.

Eri aikana tehdyt laskelmat poikkeavat oleellisesti toisistaan.
P66asialliset erot johtuvat lainsddddnndn muutoksista, kansantalouden kas-
vuoletuksista, oletuksista inflaatiosta ja korosta sekd tydllisyyden ja ty6tt6-
myysasteen oletuksista. Lisdksi laskelmiin vaikuttavat oletukset syn$vyydes-
t6, kuolevuudesta ja muuttoliikkeestd, terveydentilasta, eldkehakuisuudesta
ym. On mahdotonta ennustaa mitddn varmasti toteutuvaa tulevan ajan kehi-
tystd vuosikymmeniksi eteenpdin. PTS96-trendilaskelma pohjautuu paljolti
olettamukseen nykyisten kehitystrendien jatkumisesta. Trendilaskelmaa tdy-
dentdvdt vaihtoehtolaskem at, joissa oletta m u ksia tulevasta kehityksestd
varioidaan trendilaskelmaan nihden.

Kuvion 6.2.1 mukaan toteutuneen maksun kehitys on ollut epd-
tasainen. Maksu on sekd noussut ettd laskenut. Kuitenkin maksun keski-
mddrdinen kehitys oli tasaisesti nouseva. Tulevaisuutta koskeyissa taskel-
missa tavoitellaan pelkdstddn maksun keskimlAraistd kehitystd. Laskelmissa
ei oteta huomioon kausittaisia vaihteluja, joita todenndkflisesti lienee yhtd
paljon tulevaisuudessa kuin mennersyydessd. Sama koskee myds laskel-
mien oletuksia, kuten ansiotason kasvua, korkoa, inflaatiota ja ty1ft1myytte.

6.2 PTS96 tasoitettu trendilaskelma

Trendilaskelm assa TE L-m aksu nousee koko tarkastelujakson
aikana keskimtitirin vajaat 0,15 prosenttia vuodessa. Tarkastelujakson lopus-
sa, vuonna 2040, maksu on noin 6 prosenttiyksikkdai nykyistA korkeampi.
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Tydnantajien maksuosuus muuttui oleellisestijo vuonna 1993 kun otettiin
kdytt66n palkansaajan eldkemaksu, joka kasvaessaan vaimentaa tydnantaji-
en maksun nousua. SekEi tydnantajien ettd palkansaajien maksu nousee,
kuten kuviosta 6.2.1 ndhddAn, 45 vuodessa noin 3 prosenttiyksikkoa. Rahas-
tot prosentteina palkoista ovat suurimmillaan noin 170 prosenttia 2020-luvun
alussa ja k€i€intyvdt sen jdlkeen laskuun. Vuonna 2040 rahastot ovat noin
145 prosenttia palkoista.

Ldhes samaan tulokseen peestaan sekA vuoden 1996 rahoitus-
perusteilla ettd vuonna 1997 voimaan tulleilla rahoitusperusteilla, jos laskel-
mien oletukset muilta osin ovat samat. Uusien rahoitusperusteiden mukaan
laskettu maksu on alussa hieman vanhojen perusteiden mukaista maksua
korkeampi, mutta pitktillti aikav6lillii uusien perusteiden mukainen maksu on
hieman matalampi. Ero on suurimmillaan puolen prosenttiyksikon luokkaa.
Rahastot kasvavat uusien perusteiden mukaan hieman nopeammin kuin
vanhojen perusteiden mukaan mutta ero on suurimmillaan noin 3 prosenttia.

Kun julkaisussa uusien perusteiden mukaan tuotettuja laskelmia
on venattu vanhojen perusteiden mukaan tuotettuihin, vuoden 1997 muutos-
ten kolme tdrkeAd uudistusta ei laskelmista kdy ilmi, koska laskelmissa on
kdytetty vain yhtd inflaatio- ja yhta laskuperustekorko-oletusta. Uusien pe-
rusteiden mukaan laskuperustekoron muutos ei vdlitt6mdsti vaikuta maksu-
tasoon, rahastojen reaaliarvon stiilyvyys paranee ja rahastojen tuottoedelly-
tykset paranevat. Ndiden uudistusten tavoitteina on pitkdllEi aikavdlilld vdhen-
tdd maksutason nousutarpeita ja heilahteluja.

% palkoista

40
TERA

SOME

PTS96:
perusteet 97

20 PTS96:
tasoitettu
ty6nantajan
maksu
perusteet 97

10

0

PTS95:
tasoitettu
palkansaajan
rnaksu
perusteet 971960 1970 1980 1990 2000 2010

Vuosi
2020 2030 2040

Kuvio 6.2.1 TEl-maksu vuodesta 1962 ja tasoittamattoman TEL-maksun
kehitys 1990-luvulla tehdyissa pitkan aikavdlin laskelmissa
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6.3 Oletusten muutosten vaikutus maksutasoon ja rahastoihin

Vuoden 1996 perusteiden mukaan rahastot korkoutettiin laskupe-
rustekorosta riippumatta aina 5 prosentin nimelliselld rahastokorolla. Lasku-
perustekoron ja rahastokoron vdlinen tuotto kdytettiin saman vuoden eldke-
menojen kattamiseen. Siten vanhoissa perusteissa pelkdn laskuperustekoron
muutos vaikutti vdlittdmdsti ldhivuosien maksutasoon. Uusissa rahoitusperus-
teissa pelkdn laskuperustekoron muutoksella ei endd ole vaikutusta lihi-
vuosien maksutasoon, koska lasku perustekoron ja rahastokoron vEilistii
tuottoa ei vdlittdmtisti kdytetEi eldkkeiden kustantamiseen. Koko laskuperus-
tekoron mukainen tuotto kartuttaa rahastoja ja alentaa pitktillii aikaviililldi
maksutasoa.

Korkea inflaatio johti vuoden1996 perusteissa reaaliarvoltaan pie-
nempiin rahastoihin kuin matala inflaatio, koska rahastoja hyvitettiin inflaa-
tiosta riippumatta aina 5 prosentin nimelliskorolla. lnflaation aiheuttama eld-
kekustannusten kasvu oli kuitenkin maksettava ja se johti vanhoissa perus-
teissa pitkiillA aikavdlillti korkeampaan maksutasoon. Uusissa rahoituspe-
rusteissa inflaation vaikutus rahastojen reaaliarvoon voidaan kompensoida
korkotuotolla edellyttden, ettd korko ylittaia inflaation. Rahastojen reaaliarvo-
jen sdilyminen pitdd myds pitkiilld aikavdlilld maksutason vakaana.

Julkaisussa on lisdksi varioitu taloudellisia kasvuoletuksia pysdh-
tyvdstd talouskasvusta voimakkaaseen talouskasvuun. On tutkittu miten kor-
keampi syntyvyys, supistuva tydllisyys ja eldkkeelle siirtymisen myOhenty-
minen vaikuttavat rahoitukseen. Yleisesti voidaan todeta ettd laskelmissa
maksutaso pysyy eldkemenoa vakaampana. Talouskasvulaskelmissa mak-
sutason vaihteluvdli vuonna 2030 on alle 6 prosenttiyksikkd6, kun eldkeme-
noprosentin vaihteluvdli on 12 prosenttiyksik6n luokkaa, kuten kuviosta 5.1.1
ndhd€idn. Erityisesti pysdihtyvdss6 talouskasvulaskelmassa rahastoivan jdr-
jestelmdn merkitys korostuu. Ty0llisyyden supistuessa maksutaso nousee
noin kolme neljisosaa eldkemenoprosentin noususta. Jos eldkkeelle siirty-
minen mydhentyy kolmella vuodella, maksu voidaan 2010-luvulta alkaen
vakioida noin 24 prosentin tasolle. Syntyvyyden nousu vdhentdd rahastoivan
jdrjestelmiin merkityst€i tai kiiEintien mitd alhaisempi syntyvyys on, sitd tdr-
kedmpdd on ettd kukin sukupolvi itse osallistuu eldkkeensd rahoitukseen ja
ettd rahastojen reaaliarvo sdiilyy.
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Vuosi Eltike- Eliike- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL-TaEL

1 995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

2,5o/o vuodessa
2,0o/o vuodessa
3,0% vuodessa
3,0% vuodessa

Vuosi Eldke- Eldke- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL-TaEL

1

Eliikekustannukset, -maksut ja rahastot prosentteina palkoista

1. Trendilaskelma, vuoden 1997 perusteet

Tasoittamaton maksulaskelma Tasoitettu maksulaskelma

Oletukset vuodesta 1997 alkaen:
lnflaatio
Ansiotasoindeksin reaalikasvu
Reaalinen laskuperustekorko
Nimellinen rahastokorko

Eltike- Eltike- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL-TaEL

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

'17,6
17,9
20,1
22,9
25,6
27,6
31,4
31,3

20,6
22,1
23,1
24,1
25,5
26,9
28,6
28,3

4,O
5,0
5,5
6,0
6,7
7,3
8,2
8,1

127
132
148
160
169
178
193
196

25,6
27,7
31,6
31,5

25,3
26,1
26,6
26,9

6,6
7,0
7,2
7,4

168
174
170
147

2. Talouskasvuvaihtoehtolaskelmat, vuoden I 997 perusteet

Pysdihtyvd talouskasvu Voimakas talouskasvu

Vuosi

17,6
18,6
21,7
25,5
29,2
32,3
37,9
38,4

20,6
22,6
24,2
25,8
27,9
29,6
31,9
31,1

4,0
5,2
6,0
6,8
7,8
8,7
9,9
9,5

127
138
164
185
204
222
252
263

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

17,6
17,3
18,7
20,8
22,6
23,9
26,4
26,0

20,6
21,7
22,1
22,6
23,6
24,5
26,0
25,5

4,0
4,8
5,0
5,2
5,7
6,2
6,9
6,7

127
125
134
'139

141
144
152
1s2

Oletukset vuodesta 1997 alkaen:
2,5 o/o vuodessa lnflaatio
0,5o/o vuodessa Ansiotasoindeksin reaalikasvu
3,0% vuodessa Reaalinen laskuperustekorko
3,0% vuodessa Nimellinen rahastokorko

') TEL el6ke- ja hallintomenot
2) Ty6nantajien ja palkansaajien osuus yhteensd

2,5% vuodessa
3,5% vuodessa
3,0% vuodessa
3,0% vuodessa
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3. U usiutumisvaihtoehto,
vuoden 1997 perusteet

4. Supisuvan tydllisyyden vaihtoehto,
vuoden 1997 perusteet

Tasoittamaton maksulaskelma Tasoittamaton maksulaskelma

Vuosi Eliike- Eldke- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL-TaEL

Vuosi Eliike- El6ke- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL-TaEL

2020
2040
2060
2080
2100

27,3
29,3
27,5
26,8
26,6

26,5
26,7
24,9
24,4
24,2

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

175
186
183
183
183

2010
2020
2030
2040
2050

22,9
28,7
32,7
32,3
32,1

24,1
27,7
29,6
28,9
28,4

6,0
7,8
8,7
8,4
8,1

160
184
200
201
202

5. EMkkeelle siirtymisen mytihentimisvaihtoehdot, vuoden I 997 perusteet

Tasoittamaton maksulaskelma

Trendilaskelman vAest6pohja Uusiutumisvaihtoehdon vdestopohja

Vuosi El?ike- Eliike-
meno maksu
TELI) TEL2)

Palkan- Rahastot
saajan TEL-LEL-
maksu MEL-TaEL

Vuosi Eltike- ElSke- Palkan- Rahastot
meno maksu saajan TEL-LEL-
TELI) TEL2) maksu MEL.TaEL

2010
2020
2030
2040
2050

22,6
25,6
26,7
26,8
27,1

24,1 6,0
24,7 6,3
24,5 6,2
23,8 5,8
23,5 5,7

160
174
187
187
187

2010
2020
2030
2040
2050

22,6
25,3
25,8
25,2
24,5

24,1
24,5
23,7
22,6
22,O

6,0
6,2
5,8
5,2
4,9

160
173
181
177
173

') TEL elike- ja hallintomenot
2) Ty6nantajien ja palkansaajien osuus yhteensi

Laskelmien 3-5 oletukset vuodesta 1997 alkaen

2,5 o/o vuodessa
2,0o/o vuodessa
3,0% vuodessa
3,0% vuodessa

lnflaatio
Ansiotasoindeksin reaalikasvu
Reaalinen laskuperustekorko

N imellinen rahastokorko

2,5o/o vuodessa
2,0o/o vuodessa
3,0o/o vuodessa
3,Oo/o vuodessa

TyOttdmyysasteen kehitysoletus kaikissa laskelmissa

1995 2000 2005 2010 2015 -

17,6 12,0 10,5 9,0 7,5
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Yksityisalojen palkansaajien tytieliikkeiden kustantamisesta

Vanhu useldikkeet ja varhen netut van huuselAkkeet

Vuosittain rahastoidaan 23-54 - vuoden ikEiisille m6drd, jonka
keskimddrin arvioidaan riittdvdn sellaisen indeksitarkistamattoman vanhuus-
eldkkeen maksamiseen eldmdn loppuun asti, joka vastaa 0,5 prosentin kart-
tumista vakuutusvuoden palkasta. Aikanaan maksettavan vanhuus- tai var-
hennetun vanhuuseldkkeen kustantavat rahastoidun eldkkeen osalta eldke-
laitokset, joihin eldke on rahast,citu. Muilta osin vanhuuseldke on kaikkien
yksityisalojen tydnantajien ja palkansaajien yhteisvastuulla ja rahoitetaan
elSkkeiden maksuvuoden ty6el6kemaksuilla.

Tyokyvyttdm yys- ja tydttdmyyseldkkeet

Tyokyvytt6myys- ja tydttdmyyseldkkeet rahastoidaan vasta elak-
keen alkaessa ja vain, jos mydnnettdvd eldke on tdysitehoinen. Eldke on
tdysitehoinen, jos aika elSkkeelle siirtymisestd vanhuuselakeikaan otetaan
huomioon eldkettEi kartuttavana aikana (tuleva aika), muussa tapauksessa
eldke on vapaakirjaeliike.

T€iysitehoi sissa ty6kyvytt6myyseldkkeissd rahastoi daan m ddrd,
joka keskimddrin arvioidaan riittdvdn indeksitarkistamattoman eldkkeen mak-
samiseen vanhuuseldkeikddn asti.

Tdysitehoisia TE L-tydttdmyyseliikkeit€i rahastoidaan vain jos eld-
kettd edelttinyt TEL-ty6suhde on kestdnyt vdhintdtin viisi vuotta. Rahastoita-
va mddrd on puolet siitd m6drdst6, joka keskimddrin tarvitaan indeksitar-
kistamattoman e16kkeen maksamiseen vanhuuseliikeikddn asti. Ttiysitehoisia
LE L- ja M E L-tydttdmyyseldikkeitd ra hastoidaan ai na, tydsuhteen pitu udesta
riippumatta 30% siitdi mddrdstd, joka tarvitaan indeksitarkistamattoman el6k-
keen maksamiseen vanhuuselEikeikddin asti.

Muilta osin tydkyvyttomyys- ja tyOtt6myyseldkkeet ovat yksityisen
sektorin kaikkien tydnantajien ja palkansaajien yhteisvastuulla ja rahoitetaan
eldkkeiden maksuvuoden ty6eldkemaksuilla.

Osa-aikaeldkkeet ja perhe-eldkkeet

NEimd eldkkeet kustantavat aina kaikki yksityisen sektorin ty6nan-
tajat ja palkansaajat yhteisesti elikkeiden maksuvuoden tydeldkemaksuilla.

Muutokset vuoden 1997 alusta

Van h uuselaikkeit€i varten si i rret66n rahastoi h i n m iidrd, joka vastaa
0,5 prosentin karttumista vakuutusvuoden palkasta. Aikaisemmin karttumis-
prosentti oli 1,5 prosenttia. Rahastokorko muuttui 5 prosentista 3 prosenttiin.
Kaikkien ty6nantajien ja palkansaajien yhteisvastuulla olevat eldkkeen osat
kustannetaan pelkdstddn el6kkeiden maksuvuoden ty6eldkemaksuilla. Aikai-
semmin yhteisvastuulla olleet eldkkeen osat kustannettiin my6s rahastojen
laskuperustekoron ja rahastokoron viliselld korkotuotolla. Vuoden 200O
alusta laskuperustekoron ja rahastokoron vdlinen tuotto kartuttaa rahastoja
ja kasvattaa siten eldkkeiden rahastoituja osia. Vuosina 1997-gg korkotuotol-
la vahvistetaan tydelEikelaitosten vakavaraisuutta.
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Ellketurvakeskuksen pitkin aikavfllin rahoitusmalli

1. Yksityisen sektorin palkansaajien el€ikejdrjestelmd ja rahoitusmalli

E ldketurvakesku kse n rahoitusm al lilla voidaan laatia yksityisalo-
jen pakansaajia koskevia tydel€ikerahoitukseen liittyvid pitkain aikavdlin las-
kelmia. Laskennassa kdytetyt suureet ovat yleensd joko lukumddrd- tai kes-
kiarvosuureita. Tdstd keskiarvotekniikasta johtuen mallilla ei voida tuottaa
rahoitussuureiden suuruusjakaumia eikd vaihteluvdleji, vaan mallilla voi-
daan seurata miten rahoitussuureet keskim€i€irin kehittyvdit erilaisilla ole-
tuksilla.

Yksityisalojen pal kansaajien eldkejdirjestelmd eli TE L-LE L-M E L-
TaEL-jarjestelmd on osittain rahastoiva. Rahastoidusta vanhuuseldketurvasta
on vastaavat ne eldkelaitokset, joissa tyontekija on ollut vakuutettuna ja
rahastoiduista ty6kyvytt6myys- ja tydttdmyyseldkkeistd yleensd se eldkelai-
tos, jossa tydntekijti on viimeksi ollut vakuutettuna. Vastuunsa kattamiseksi
kukin elikelaitos perii tydnantajilta ns. vakuutustekniset maksunosat eli van-
huus-, tydkyvytttimyys- ja tydttdmyyseldkeosat. Suurin osa eldketurvasta on
kuitenkin sellaista, mihin ei ole varauduftu rahastoimalla. Ndmd yhteisesti
vastattavat eldkekustannukset eli tasauseldkemenot rahoitetaan eldkkeiden
m aksuvuon na perittdvilld maksu n tasausosilla ja tydttdmyyden perusteella
perittdvdlld vakuutusmaksulla. TEL:ss€i on noin 60 eldketurvasta vastaavaa
eldkelaitosta, LEL:ssd, MEL:ssa ja TaEL:ssa on vain yksi eldketaitos el6ke-
lakia kohden.

Tulot Rahastot ElSke-
kustannukset

* Vuosina 1997-1999 laskuperustekoron ja rahastokoron viilisellii tuotolla vahvistetaan ty6elii-
kelaitosten vakavaraisuutta
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Kuvio 1 TEl-jarjestelmdn rahoitus
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Eldketurvakeskuksen pitk€in aikavdlin rahoitusmallissa tarkastellaan eldke-
/akikohtaisia suureita mutta ei eldke/aifoskohtaisia. Siksi TEL:n kaikki el6ke-
laitokset yhteensd kdsitellddn mallissa ikddnkuin yhtend el6kelaitoksena,
joka vastaa TEL:n rahastoidusta eldketurvasta ja joka osallistuu yksityisen
sektorin palkansaajien eliikejdirjestelmien tasattavien eldkkeiden kustan-
tamiseen. Kuviossa 1 on esitetty TEl-jiirjestelmdn rahoituksen kannalta tdr-
keimmdt osat ja niiden vdliset rahavinat. LEL, MEL ja TaEL- jdrjestelmien
rahoitus toimii periaatteessa samalla tavalla kuin TEL-jdrjestelmdn.

Ty6n antaja n e liikejdrjestelystd ja vakuutettujen I u ku m ddrdstd
riippuen vakuutusmaksun tietyt osat voidaan perid joko riskimaksuina, jolloin
elAkemenon heilahteluun on varauduttava tasoitusvastuun kautta, tai todel-
listen eldketapausten perusteella. Rahoitusmallissa maksu arvioidaan todel-
listen tapausten perusteella (ns. suurtydnantajatekniikka). Maksun mtidreiyty-
mistekniikasta ja mallin keskiarvotekniikasta johtuen ldhivuosien maksun
osat eivdt vdltttimdttd vastaa todellista tarvetta. Siksi ldhivuosien fia myds
muiden vuosien) maksun osat voidaan antaa mallille my6s sydttotietoina.
Tailldin mallin antamien maksun osien ja syOtettyjen maksun osien erotus
tuodaan tai viedddn tasoitusvastuusta/-seen.

Vanhuuseldkemaksuihin liittyy pitkiillii aikavdlilld aina riski, kos-
ka maksut md6ritellddn tietylld kuolevuusoletuksella. Tdstd syystd van-
huuseldkeliikkeestti syntyy aina jonkin verran yli- tai alijdSmdd, joka viedEidn
tai tuodaan tasoitusvastuuseen/-sta.

Tasausvastuun koko riippuu tasausmaksusta, joka ei suoraan
md6rdydy matemaattisen kaavan avulla kuten vakuutustekniset maksut,
vaan riippuu tasausmenon lisdksi siitd, minkd kokoisena tasausvastuu pide-
tddn. Yleensd kiinnitetddn tasausvastuu seuraavan vuoden tasauselike-
menoon tietyllii kertoimella, ehdolla ettd koko maksutason kehi$s on tasai-
sesti nouseva laskentavuosille. Kenoin on oltava vdhint66n 0,3 ja sitd kdyte-
tddn laskettaessa nykyperusteiden mukaista maksua.

Pitkin aikavAlin laskelmissa tasoitetaan usein maksua 2010-
luvulta alkaen vdest6n ikdrakenteen vanhenemisesta johtuen, pienentdmdlld
sitd ty6eldkemaksun osaa, jolla kartutetaan rahastoja. Vdhennys tehdddn
siten, ettd rahastot prosentteina palkoista eivdt vdhene liian nopeasti. Jos
rahastot vdhenevdt liian jyrkdsti, rahastojen kehityst6 on ilman maksun ta-
sokorotusta vaikea kdinttiti niin ett6, se vakioituisi tieglle tasolle.

2. Rahoitusmallin tietosysteemi

Mallissa laskenta jakaantuu kahdeksi erilliseksi malliksi, joista
ensimmdinen, rahastomalli (R-malli), on yhdistetty eldkemenomalliin (E-mal-
li). Toinen, maksutasomalli (M-malli), on itsendinen malli, jotka automaat-
tisesti kdytteiai eldkemeno- ja rahastomallien tuloksia ldht6tietoina. Rahoitus-
mallin jako kahteen malliin johtuu siit6, ett6 yksityisen sektorin tyontekijdiden
elSkelakien mukaiset vakuutustekniset suureet eli rahastoidut elakemenot ja
maksun osat sekd vastuut mddrdytyvEit i6n ja sukupuolen mukaan, joten
ndmd suureet on luonnollista laskea elikemenomalliin liitetyssd rahastomal-
lissa. Sen sijaan vakuutusteknisten suureiden jdlkeen laskettavat tasaussuu-
reet eivdt vdlttiimEittd edellytd idn ja sukupuolen mukaista tarkastelua. Sen-
sijaan tasaussuureiden laskenta edellyttdd, ettd kaikkien neljdn ty6ntekijdi-
den eldkelakien mukaiset tasaukseen tarvittavat suureet ovat samalla kertaa
kdytettdvissd. Tdmd ei ole mahdollista eldkemenomallissa, jossa lasketaan

2
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yksi laki kerrallaan
Rahastomalli saa l€ihtdtietonsa suoraan eldkemenomallista sekd

erillisestd tiedostosta, joka sisEiltdEi pSdasiassa eldketurvakeskuksen eldke-
tapahtuma- ja ty6suhderekisteritiedoista tuotettuja tilastotietoja ja arvioita.
Eldkemenomallista tiedot tulevat rahastomalliin, silloin kun ne laskennan
aikana ovat auki itin ja sukupuolen mukaisissa luokissa. Maksutasomalli saa
automaattisesti eldkemeno- ja rahastomallien tuottamat lShtdtieoot ja muut
tarvittavat ldht6tiedot erillisestti tiedostosta, joka sisEiltEiEi p6dasiassa tilasto-
tietoa vastuunjaosta.

Kuviossa 2 on kuvattu koko ETK:n pitktin aikavdlin ennustetoi-
minnan tietosysteemid. Kuviossa vdest6ennusteena (V-malli) on kdytetty
kansaneldkelaitoksen tekemdd ennustetta.

KELA
Vas tuun j

3

0

Eldketapahtuna-
rekisteri Tyiisuhde-

rekisteri

Kuvio 2. Pitkdn aikavdlin laskentatoiminnan tietosysteemi
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