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ESIPUHE

Onko meilld varaa nykytasoiseen eldketurvaan? Uhkaako meiti suurten
ikiluokkien aiheuttama eldkepommi? Miten eldkejirjestelmiS on kehitettdvd? Nimi
kysymykset ovat viime vuosien aikana olleet vilkkaan keskustelun kohteena erityi-
sesti julkisessa sanassa. Tdhdn keskusteluun eldkejdrjestelmdn asiantuntijat ja
kehittdmisestd vastaavat pddtdksentekijdt eivdt voi osallistua pelkin tunteen tai us-
kon varassa. Tarvitaan moni puolista tietoa pitkaillii a i kajinteellii.

Ei tietenkddn ole mahdollista varmuudella ennustaa tulevaa kehitysti.
Voidaan kuitenkin tehdd objektiivisia laskelmia eldkekustannusten kehityksestd
vuosikymmenien pddhdn erilaisilla kansantalouden ja vdestdn kehitysoletuksilla.
Tydeldketurvan kehityslaskelmia varten Eliketurvakeskuksella on kdyt6ssdiin PTS-
laskentamalli. Sen kehittdmisestd ovat vastanneet kehityspddllikkd Timo Korpela,
matemaatikko Tapio Klaavo ja matemaatikko Christina Lindell suunnittelu- ja
laskentaosastolta.

Mallissa on mukana perusturvan mukaisina yksityisen sektorin elikelait
TEL, LEL, MEL, TaEL, YEL ja MYEL. Julkiselta sektorilta ovat mukana valtion ja
kuntien eldkkeet, jotka sis#iltdvit VEL:n ja KWEL:n listiksi ns. valtion ja kuntien
vanhat eldkkeet. Laskelmat on tehty eldkelakikohtaisesti eldkelajeittain.

Laskentamallilla on tuotettu viimeksi laajamittaisimmat PTS-laskelmat sosi-
aalimenotoimikunnalle (1994), sosiaali- ja terveysministeriOn PTS-selvitykseen
(1991) ja eldkekomitea 1990:lle. Ndmd laskelmat ovat kuitenkin pdSosin jo van-
hentuneet. Vuoden 1994 ja 1996 alusta on toteutettu merkittdviii eliketurvan
uudistuksia ja lisiiksi odotettua pitempi lama on jattanyt oman "leimamerkkinsd"
my6s pitkdlle tulevaan kehitykseen.

Tuoreen ajantasaisen tiedon saamiseksi Eldketurvakeskus tuottaa tdmdn
vuoden aikana PTS-laskelmat tydeldkemenojen ja sen rahoituksen kehityksestd
vuosina 1995-2040. Laskelmien ensimmdinen osa, eldkemenojen kehitys, on nyt
valmiina ja julkaistaan tdmdn raportin muodossa. Rahoitusta koskeva osuus val-
mistuu mydhemmin tdnd vuonna ja julkaistaan vastaavassa muodossa. Tarkoitus on
jatkossa j ul kaista raportteja uusista laskelm ista tarvittaessa.

Eliketurvakeskus on sopinut erddt laskentaoletukset yhteisty6ssd Kansan-
eldkelaitoksen kanssa (mm. syntyvyys, siirtolaisuus ja ty6kyvyttomyys- sekd
ty6tt6myyseldkkeiden alkavuus). Ndin Eldketurvakeskuksen ty6eldkkeistd ja Kan-
saneldkelaitoksen kansaneldkkeisti tekemid PTSlaskelmia on mahdollisuus tarvitta-
essa tarkastella kokonaisuutena.

Raportin kirjoittamisesta ovat vastanneet kehityspdiillikk6 Timo Korpela ja
matemaatikko Tapio Klaavo suunnittelu- ja laskentaosastolta sekd erityistutkija Bo
Lundqvist tutkimusosastolta.

Helsingissd toukokuussa 1996
Osastopddllikk6 Martti Hdnnikdinen
Suunnittelu- ja laskentaosasto
Eliketurvakeskus
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I Laskelmien sistiltti

1.1 Tytielikkeet

Tydeldkkeistd puhuttaessa tarkoitetaan niiden lakien kokonaisuutta, joilla
toteutetaan ty6- tai virkasuhteeseen tai yrittiijdtoimintaan perustuva lakisddteinen
ty6eldketurva. Ty6eliikkeiden ohella suomalaiset voivat saada vihimmdiseldketason
takaavaa maassa asumisen perusteella maksettavaa kansaneldkettd, sotilas-
vamma-, liikennevakuutus- tai tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavaa
eldkettd tai ulkomailla tydskentelyyn tai asumiseen perustuvaa ulkomaista elSkettd.

Ty6eltikejtirjestelmd muodostuu lainsddddnn6llisesti useista eri laeista.
Ty6ntekij5in elikelaki (TEL) on yksityisissd ty6suhteissa olevia ty6ntekijditd koskeva
yleislaki, joka tuli voimaan 1.7.1962. Samaan aikaan tuli voimaan lyhytaikaisissa
tydsuhteissa olevien ty6ntekijAin eldkelaki (LEL), joka koskee rakennus-, maata-
lous-, metsd ja satama-aloilla tydskentelevid muita kuin toimihenkil6asemassa
olevia. Erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eldkelaki (TaEL),
koskee vuotta lyhyemmissd tydsuhteissa olevia laissa lueteltuja taiteil'tja- ja toimitta-
jaryhmiii. Laki tuli voimaan 1.1.1986. Merimiesten eldketurva perustuu merimieseld-
kelakiin (MEL), joka tuli voimaan 1.6.1956. Seuraavassa kdsite yksityisen seffiorin
palkansaajaf sisiltdi edelld lueteltujen neljdn lain piirissd ansaitut ty6el5kkeet.

Yksityisen sektorin ty6eldkkeisiin kuuluvat lisiiksi yrittdjien eldkelait, jotka
tulivat voimaan 1.11970. MaatalousyrittEijien elAkelaki (MYEL) koskee maanviljelij6i-
td, kalastajia ja poronhoitajia. Yrittdjien eldkelaki (YEL) koskee muita itsendisid
yrittajia ja ammatinharjoittajia. Kdsite yrittejet koskee ndiden lakien piirissii ansaittuja
tydeldkkeitd.

Julkisen sektoin eldkkeet kdsitttivdt seuraavassa laskelmassa valtion ja
kuntien maksamat eldkkeet. Valtion eldkelaki (VEL) tuli voimaan 1.1.1967, mutta
valtion eldkemenoina on lisdksi otettu huomioon vanhojen eldkejdrjestelyjen mukai-
set menot sekd valtionapulaitosten eldkekustannukset. Kuntien eldkkeitd koskee
kunnallisten viranhaltijain ja tyOntekijdin eliikelaki (KVTEL), joka tuli voimaan
1.7.1964. Kuntien eldkekustannuksissa ovat mukana my6s vanhojen kuntakohtais-
ten eldkejdrjestelyjen menot.

Laskelmien ulkopuolelle jddvEit evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL),
tasavallan presidentin, valtioneuvoston jdsenten ja kansanedustajien eldkkeet sekd
Ahvenanmaan maakuntahallituksen, Suomen Pankin ja Kansaneldkelaitoksen
palveluksen perusteella niiden eldkesddntdjen mukaan maksetut eldkkeet. Pois
jidvien eldkesidnn6sten piirissd on kaikkiaan arviolta 20 000 palkansaajaa.

1.2 VSestdkehitys ja tuottavuus avainasemassa

Eldkemenolaskelman keskeinen tekijd on viest6, jonka vaihtelut heijastuvat
eldkeldisviest6n ja ty6ssii olevan vdest6n lukumddrien suhteeseen. lkdrakenteen
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muutokset vaikuttavat eldkekustannusten yleislinjaan. Laskelman vdestdpohjana on
Kelan vdestdennuste vuodelta 1995. Sukupuolittaiset S-vuotisikdluokkien ty6voi-
maosuudet on vakioitu vuodesta 2020 alkaen.

Toinen erityisesti Suomen eldkejdrjestelmdssd laskelmiin vaikuttava tekijii
on voimaantulovaiheesta johtuva eldketason nousu, jolloin uudet elikkeet ovat
selvdsti suurempia kuin elikekannasta poistuvat.

Kolmannen keskeisen tekijdn muodostaa taloudellinen kehitys, joka
vaikuttaa eldkekustannuksiin ja niiden rahoitusmahdollisuuksiin. Tuottavuuden kasvu
heijastuu ty6ssd kiyvien tuloihin ja siten tulevaan ty6elSkkeeseen. Ty6llisyys
mddrittelee tydeldkkeensaajien lukumddrdn ja eldkkeen perusteena olevan ty6uran
pituuden. El5kkeen karttuminen tydnteon perusteella tekee ty6elikekustannukset
joustaviksi talouskasvun suhteen. Ty6- ja eldkeajan vdlissd oleva pitki viive kuiten-
kin merkitsee, ettd nopea talouskasvu aina olennaisesti keventdd eldketurvan rahoi-
tusmahdollisuuksia (Lundqvist, 1 1 8).

Eldketurvan suunnittelun vaatimalla aikajdnteelld ei kyeti ennustamaan
talouskehitystd. Arviot ldhivuosienkin talouskasvusta vaihtelevat suurestija laskel-
mat joudutaan perustamaan kaavamaisiin olettamuksiin tuottavuuden kasvusta ja
tydllisyyden kehityksestd. Tuottavuuden tuleva muutosvauhti arvioidaan menneen
kehityksen ja Suomea kehittyneempien kansantalouksien tuottavuushistorian
perusteella.

Vuosina 1960 - 1973 tuottavuuden kasvu oli Suomessa keskimdilrin 4,7 o/o

ja vuodesta 1973ltihtien keskimddrin 2,2 o/o vuodessa. Laskelmien olettamukset
ansiotason kasvusta riippuvat tuottavuudesta, koska yleensd ty6n ja pddoman
vdlisen funktionaalisen tulonjaon on oletettu sdilyvdn vakiona. Siten tydkustannusten
(palkkojen ja eldke- ym. vilillisten kustannusten) kasvu vastaa tuottavuuden kasvu-
vauhtia. Olettamukset tuottavuuden vuotuisesta kasvusta ovat tehdyissd sosiaali-
menolaskelmissa vaihdelleet yhdestd neljddn prosenttiin.

Tissd raportissa tuottavuuden kasvun vaihtelu on 0,5 prosentista 3,5
prosenttiin. Alarajana oleva puolen prosentin tuottavuuden kasvu on epitodennikdi-
sen alhainen. Laskelmassa kdytetty vdest6ennuste johtaa tarkastelujakson loppu-
puolella ty6voiman supistumiseen, jolloin puolen prosentin tuottavuuden kasvu
merkitsisitalouskasvun pysdhtymistd. Tdllainen laskelma on kuitenkin haluttu tehdd,
koska julkisuudessa on epriilty eliikejiirjestelmin kustannusten nousevan talouskas-
vun pysdhtyessd sietimdttdmin suuriksi. Pysdhtyvdn talouskasvun laskelmalla
ndihin viitteisiin saadaan konkreettisempaa sisiltdi.

Tuottavuusolettamuksen ja ty6llisten lukumddrAn avulla voidaan laskea
bruttokansantuotteen kasvu. Tissd laskelmassa koko tarkastelujaksolla ty6llisten
mdird supistuu keskimddrin 0,1 prosenttia vuodessa, joten keskimddrdinen brutto-
kansantuotteen kasvu on 0,1 prosenttiyksikkdi tuottavuuden kasvua matalampi.
Jakso on kaksijakoinen: alkupuoliskolla kansantuote kasvaa 0, 3 prosenttiyksikkdii
tuottavuuden kasvua nopeammin ja jdlkimmdiselld puoliskolla 0,4 prosenttiyksikk6d
tuottavuuden kasvua hitaammin.

Ty6voiman tarjontaennusteet perustuvat vdest6ennusteisiin ja vakioituihin
tydvoimaosuuksiin. Kaikissa laskelmissa on tuottavuuden kasvuvauhdista riippumat-
ta pd6dytty tarkastelujakson lopussa tdysty6llisyyteen. Ttiysty6llisyystasona on usein
aikaisemmin pidetty 3-5 prosentin ty6tt6myyttd. T6issd laskelmassa tdysty6llisyys-
tasot vaihtelevat korkean ty6llisyyden viidestd matalan tydllisyyden kymmenen
prosentin ty6tt6myyteen. Laskelmissa on merkitystd myds silld, milld vauhdilla
nykyisestd suurtydtt6myydestd pddstddn ndin mddriteltyyn tdysty6llisyyteen.
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1.3 Viisi eri laskentavaihtoehtoa

Julkaisussa on kaikkiaan viidelld eri tavalla tuottavuuden kasvusta riippu-
vaa vaihtoehtoa: kolme vakioidun tuottavuuden kasvun vaihtoehtoa (trendilaskelma,
voimakas talouskasvu ja pysdhtyvd talouskasvu) seki kaksi muuttuvan tuottavuuden
kasvun vaihtoehtoa (korkea ty6llisyys ja matala ty6llisyys). Jiilkimmtiisissd tuotta-
vuus ja tydllisyys vaihtelevat trendilaskelman kahta puolta siten, etti tuotanto ja
palkkasumma pysyvdt vakiona. Pitkdn aikavdlin keskimddrdinen tuottavuuden kasvu
on korkean ja matalan ty6llisyyden vaihtoehdoissa likipitden sama kuin trendivaih-
toehdossa eli kaksi prosenttia vuodessa. Tuottavuuden kasvut viisivuotisjaksoissa
on esitetty kuviossa 1.

8%

5%
i

IJ
-

voim akias

dllisvvs I

I
Tren(

Korkee t f--'iiI
6llisvvs

P sAh va

4%

2%

1%

1 960 1 970 1 980 1 990 2000 201 0 2020 2030 2010

Kuvio 1 Kansantalouden kokonaistuottavuus ty6llistd kohti S-vuotisjaksoilla
vuosina 1960-2040 eri vaihtoehdoissa.

Vakiotuottavuuden laskelmissa sovelletaan nopeaa (3,5 o/o voimakkaan
talouskasvun vaihtoehdossa) ja hidasta tuottavuuden kasvua (0,5 % pysdhtyvdn
talouskasvun vaihtoehdossa) trendilaskelman (2 %) kahta puolta siten, ettd ty6llisyys
pysyy vakiona. Tdll6in my6s palkkasumma ja bruttokansantuote kulkevat trendilas-
kelmaan verrattuna matalampaa ja korkeampaa uraa.

Pitkdn aikavdlin eldkemenolaskelmissa oletetaan nykyisen suurty6tt6myy-
den pienenevdn ensi vuosituhannen puolella ns. tdysty6llisyystasolle, jolloin ty6tto-
myyden oletetaan olevan tietty vakioprosentti tydvoimasta. Tydtt6myysaste on
trendilaskelmassa sovitettu valtionvarainministeri6n keskipitkin aikavdlin trendiuraan
vuoteen 1999 saakka. Tydttdmyys alenee edelleen 0,4 prosenttiyksikk6ti vuodessa
kunnes vuonna 2015 ty6tt6myys vakioituu 7,5 prosenttiin, mikd on trendilaskelman
tdysty6llisyyden taso.

Todellisuudessa tydttdmyysaste tulee tulevaisuudessakin vaihtelemaan,
mutta tulevia heilahteluja on mahdotonta ennustaa. Tdstd syystd eldkemenolaskel-
mien olettamus tdysty6llisyystasosta on pyritty valitsemaan sellaiseksi, ettd se
vastaisi pitkdn aikavdlin keskimd6r6istd ty6tt6myysastetta.

Matalan ty6llisyyden vaihtoehto vastaa vuosituhannen vaihteeseen saakka
valtionvarainministeri6n hitaan kasvun uraa. Ty6ttdmyysaste alenee vasta vuoden
2005 jtilkeen ty6voiman mddrdn kddntyessd laskuun. Aleneminen jatkuu vuoteen
2030, jonka jdlkeen ty6ttdmyysaste vakioituu 10 prosentiksi. Korkean ty6llisyyden

3%
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vaihtoehdossa tyottOmyys alenee nopeasti vuoteen 2010 mennessd 5 prosentin
tdysty6llisyyteen ja pysyy siind laskentajakson loppuun saakka.

Yksityiskohtaisemmin laskentavaihtoehtoja on kuvattu liitteessd 1 .

2 Ei ennusteita vaan laskelmia

2.1 Miti laskentatulokset kertovat?

Tdmd raportti on kolmas Eldketurvakeskuksessa 1990-luvulla tehty pitkdn
aikavdlin eldkemenolaskelma. Vuonna 1990 tehtiin PTS90-laskelma sosiaali- ja
terveysministeridn julkaisemaan Kohti Hyviiti Suomea 203&raporitiin. Sitd kdytettiin
my6s Eldkekomitea 1990:n tydn pohjana. Vuosina 1993-1994 tehtiin Sosiaali-
menotoimikunnan tarpeita varten ns. SOME-laskelmat, jotka ovat sen jdlkeen olleet
my6hempi6 lainmuutoksia koskevien laskelmien ja useiden ty6eldkejdrjestelmdn
tulevaisuutta koskevien tarkasteluiden pohjana. Nyt tehty PTS96-laskelma sisdltdi
SOMElaskelmien jiilkeiset lainmuutokset. Lisdksi ansiotason ja tydllisten lukumddri-
en kehitykset on muutettu uusimpien arvioiden mukaisiksi.

El6keturvakeskuksen pitktin aikavdlin laskentamallin yleiskuvaus on
liitteessd 2.

Eri aikoina tehtyjen pitkdn aikavdlin laskelmien tulokset poikkeavat toisis-
taan mm. siitii syyst6, ettd laskelmat on tehty laskentahetkellS voimassa olleen
lainsdddinn6n mukaan. Toteutetut lainmuutokset ovat vaikuttaneet mydhempien
laskelmien tuloksiin. Lainmuutosten lisdksi tuloksiin vaikuttavat erilaiset oletukset
tuottavuuden kasvusta ja tydllisten lukumddrien kehityksistd.

199O-luvulla tehtyjii ty6eldkemenoa pienentdvid lainmuutoksia ovat olleet
mm. yksildllisen varhaiseldkkeen ikdrajan nostaminen, tulevan ajan karttuman
pienentdminen, eldkepalkan laskusddnn6n muuttaminen, TEL-|ndeksin mddrittdmi-
nen ty6- ja elikeikiisille erikseen sekd julkisen sektorin eldkkeiden muuttaminen
asteittain TELtasoisiksi. Osa lainmuutoksista on puolestaan nostanut eldketurvan
tasoa. Ndistd mainittakoon 60-€21-vuotiaiden ty6ntekoaan jatkavien karttuman
korotus, eldkepalkan tasoon vaikuttava automaattinen katkaisu ja lyhyiden tydsuhtei-
den ketjutusedellytysten parantaminen.

Tdssd raportissa tarkastellaan tulevia eldkemenoja pddasiassa prosentteina
palkkasummasta eli ns. eldkemenoprosenttia. Markkamidrdiset eldkemenot
riippuvat suuresti tulevaisuudessa tapahtuvasta yleisestd hintojen noususta ja
ansiotason reaalikasvusta. Tdstd syystd ei yleensd tarkastella eldkemenojen
markkamdirid, vaan ne suhteutetaan joko palkkasummaan tai bruttokansantuottee-
seen. Raportissa esitetddn kuitenkin joitakin markkamidrdisid eldkemenoja vuosilta
1995 ja 2030. Ttill6in vuoden 1995 markkamddrdt ovat nimellisid ja vuoden 2030
markkamddrdt vastaavat reaalisesti vuoden 1996 rahanarvoa.

Ty6eliikejtirjestelmiS koskevien pitklin aikavdlin laskelmien yhteydessd ei
my6skddn tehdii arvioita ty6eldkkeensaajien lukumddristd. Eltikemenolaskelmien
yhteydessd arvioidaan suoraan ty6suhteesta alkaneiden eldkkeiden lukumidrid,
mutta ne eivdt aina anna tismdllistd kuvaa eldkkeensaajien lukumdiristd.

Tydntekij6iden ja tydnantajien vuosittaisten ty6eldkemaksujen prosentti-
mddrdt eivdt ole suoraan pddteltivissd eldkemenoprosentista. Esimerkiksi TEL:n
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tydeldkkeitd rahastoidaan vuosittain tulevien eldkemenojen rahoittamisen keventimi-
seksi. TydelSkemaksuun vaikuttaa merkittdvdsti v6est6rakenteen vanheneminen
tulevaisuudessa, mikd nostaa laskentajakson alkupuolella tyOeldkemaksun eldke-
menoprosenttia suuremmaksi. Vastaavasti laskentajakson loppupuolella rahastojen
purkautuminen eldkkeiden maksuun laskee ty6eldkemaksun eldkemenoprosenttia
pienemmiksi.

2.2 Demografia vaikuttaa keskeisesti

Kaikkity6eldkemenot olivat vuonna 1995 yhteensd 51 miljardia markkaa ja
laskelmien trendivaihtoehdon mukaan tyOeldkemenot kasvavat vuoteen 2030
mennessd reaalisesti kolminkertaisiksi eli noin 160 miljardiin markkaan. Samalla
elSkemenoprosentti kasvaa 22:sta noin 33,S:een. Laskelmien mukaan elAkemeno-
prosentti kEiiintyisi vuoden 2030 paikkeilla hitaaseen laskuun ja vakioituisi 20 vuoden
kuluttua suurin piirtein 32:n prosentin tasolle.

Eldkkeiden rahoituksen kannalta Suomen viest6rakenne on tdlld hetkelld
vielS hyvin edullinen. Eldkemenoprosentin kasvu johtuu pddasiassa Suomen vdest6-
rakenteen ikddntymisestS, minkd seurauksena my6s eldkemenoprosentti on
suurimmillaan vuoden 2030 paikkeilla. Ns. vanhushuoltosuhde eliyli 65-vuotiaiden
lukumddrdn suhde 1644-vuotiaan ty6ikdisen vdestOn lukumddrddn on tiilldi hetkelld
vain noin 22 prosenttia, kun vakiovdestOrakenteellal se olisi noin 30 prosenttia.

Vuoden 2010 jtilkeen vanhushuoltosuhde kasvaa voimakkaasti ja on
vuoden 2030 paikkeilla noin 40 prosenttia, jolloin se on myds suurimmillaan. Sen
jdlkeen vanhushuoltosuhde laskee vuoteen 2040 mennessd noin 37,5 prosenttiin.
Jos vdestOennustetta jatkettaisiin samoilla oletuksilla vield pitemmdlle, niin van-
hushuoltosuhde vakioituisi noin 36 prosentin tasolle. Vakioituminen korkeammaksi
kuin vakiovdestdrakenteen 30 prosenttiin johtuu supistuvasta vdest6std, jolloin
vanhojen ikiluokkien osuus vdestOstd on normaalia suurempi.

Eldkemenoprosentti ei vakioidu vield laskentajakson aikana. Jos laskelmaa
jatketaan samoin oletuksin vield vuoden 2050 jdlkeen, niin eldkemenoprosentti
vakioituu. Tdmd johtuu sekd vdestdennusteesta ettd eldkemenolaskelman oletus-
parametreista. Ensinndkin vdestdennusteen muuttumattomina pysyvdt kokonais-
hedelmdllisyysluku ja kuolevuus aiheuttavat vdestdrakenteen vakioitumisen, vaikka-
kin viestdn uusiutumistasoa pienempi kokonaishedelmdllisyysluku aiheuttaa vuosit-
tain v6est6n kokonaislukumdirdn pienenemisen. Toiseksi eldkemenolaskelmassa
kaikki laskelmaan vaikuttavat parametrit on kiinnitetty vuoden 2030 jdlkeen.

Eldkemenoprosentin suuruuteen vaikuttavat tulevaisuudessa ihmisten
keskimdSrdisessd elinidssd ja syntyvyydessd tapahtuvat muutokset. Jos keskimid-
rdinen eliniki kasvaisi enemmin kuin vdest6ennusteessa on oletettu, niin se tulisi
kasvattamaan eldkemenoprosenttia nykyisiS arvioita suuremmaksi. Keskimddrdisen
elini6n kasvaessa ty6voiman voidaan olettaa pysyvin ty6kykyisini nykyisti pitem-
piin, jolloin on harkittava yleisen vanhuuseldkeidn asteittaista nostamista (kts.
Pentikdinen, Teivo:Vdestdn ikidntyminen, Eldketurvakeskuksen Raportteja 1/1995).

lVakiovdest6 tiarkoittaa uusiutuvaa vaest6a, jossa elinikd sekd syntyneiden ja
kuolleiden maarat pysyvdt samoina vuodesta toiseen
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Laskelmissa kiytetyssd vdest6ennusteessa syntyvyys on oletettu tulevai-
suudessa vdest6n uusiutumistasoa pienemmdksi. Jos syntyvyys kuitenkin olisi
tulevaisuudessa keskimddrin vdest6n uusiutumistasolla, ei ty6voiman mddrd
tulevaisuudessa pienenisi. Tdll6in palkkasumma olisitodenndk6isesti suurempi kuin
tehdyissi eldkemenolaskelmissa. Suuremman palkkasumman vuoksi eldkemeno-
prosentti saattaisi jo vuodesta 2015 alkaen olla nyt laskettua pienempi.

Maahanmuuton vaikutukset ty6llisten mddriin ja eldkemenoprosenttiin ovat
samanlaiset kuin syntyvyyden. Timdn laskelman vdest6ennuste ei sisdlld mahdolll-
sen muuttoliikkeen vaikutuksia.

Elakemenoprosentin kasvuun vaikuttaa erityisestiyksityisen sektorin ty6elii-
kejdrjestelmdn suhteellisen hidas voimaantulovaihe. Eliikejtirjestelmin asteittaisesta
voimaantulosta johtuvia vajaaseen karttumaan perustuvia eldkkeitd on maksussa
vield vuoden 2030 jdlkeenkin. Voimaantulovaiheen jatkumisen vuoksi eldkemeno-
prosentti ei my6skddn laske vuoden 2030 jalkeen vdest6rakenteen muuttumista
vastaavasti. My6s 1990-luvun alkupuolen lama vaikuttaa tuleviin elAkekustannuksiin.
Se madaltaa vuoden 2030 paikkeilla olevaa eldkemenohuippua.

3 1990-luvun laskelmien perusurien vertailu

3.1 Ty6llisten lukumiSrit ja tuottavuus

Kuviossa 2 on 1990-luvulla tehtyjen pitktin aikavdlin laskelmien arvioidut
ty6llisten lukum56rien kehitykset. Laskentajakson alkupuolella erot ty6llisten
lukumddrdarvioissa johtuvat pdiasiassa 1990-luvun alun lamasta ja siiti seuran-
neesta suurtydtt6myydesti. Ensin lamaa ei osattu ennustaa ja laman aikana on ollut
hyvin vaikea arvioida sen kestoa.

Lukumeare, miljoonaa
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Kuvio 2 Tydllisten lukumddrdt 199O-luvulla tehdyissd pitkdn aikavdlin laskelmis-
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PTS96-laskelmassa ty6llisten lukumddrd on arvioitu vuoden 2015 paikkeille
saakka selvdsti vuonna 1990 tehtyd laskelmaa pienemmiksi. SOME-laskelmia
tehtdessd lama oli jo alkanut ja silloin ty6llisyyden oletettiin paranevan suurinpiirtein
lineaarisesti vuoteen 2015 mennessd kohti tdystydllisyytta. Nyt tehdyssd PTS96-
laskelmassa ty6llisyyden arvioidaan parantuvan nopeammin kuin muutamaa vuotta
aikaisemmin tehdyissd SOME-laskelmassa.

Laskentajakson loppupuolella PTS96-laskelman tyOllisten lukumddrd on
selvdsti PTS90-laskelmaa suurempi. Tdmd johtuu suurimmaksi osaksi laskelman
pohjana kdytetystd vdest6ennusteesta, jossa 16-64-vuotiaan tydikdisen vdestdn
lukumddrd on vanhaa ennustetta suurempi. Erot SOME-laskelman ja PTS96
laskelman tydllisten lukumddrissd johtuvat pddosin laskelmien erilaisesta tdystydlli-
syyden kdsitteestd. SOME-laskelmissa tiystydllisyyden aikana ty6tt6myyden oletet-
tiin olevan 5,1 prosenttia ty6voimasta ja nyt PTS96-laskelmissa 7,5 prosenttia
tydvoimasta. Lisiksi 199O-luvulla on tehty lainmuutoksia, jotka pienentdvdt tulevai-
suudessa eldkkeensaajien lukum ddrd6.

Erilaiset arviot tyollisyyden kehityksestd vaikuttavat suoraan tulevaisuuden
eldkemenoprosenttiin. Lisdksi PTS90- ja SOME-peruslaskelmissa tuottavuuden
oletettiin kasvavan pitkiilld aikavdlill5 vain 1,5 prosenttia vuodessa. Nyt tehdyssd
PTS96-trendilaskelmassa tuottavuuden kasvuksi on oletettu 2,0 prosenttia vuodes-
sa. Aikaisempiin laskelmiin venattuna PTS96-laskelmien suurempi tuottavuuden
kasvu alentaa tulevaisuudessa TEL-indeksin mddrdytymisen kautta eldkemenop-
rosenttia.

Lukumidra, miljoonaa
2
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Kuvio 3 Yksityisen sektorin ty6llisten lukumddrdt 1 990-luvulla tehdyissd pitkdn
aikavilin laskelmissa

PTS96-laskelmassa julkisen sektorin ty6llisten lukumddrd on tulevaisuudes-
sa huomattavasti PTS9O-laskelman arviota pienempi, jolloin luonnollisesti yksityisen
sektorin ty6llisten lukumddrd on vastaavasti suurempi (kuvio 3). Syynii on 1990-
luvulla yleistynyt julkisen sektorin yritysten yksityisttiminen, jolloin eldkeoikeuksia on
siirretty TEL:n piiriin.

PTS96-laskelmissa julkisen sektorin yksityistimisen ei ole oletettu jatkuvan
tulevaisuudessa. Jos yksityistdmisti tapahtuu, niin se tulee pienentdmdin TEL:n ja
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LEL:n eldkemenoprosenttia ja vastaavasti nostamaan julkisen sektorin eldkemeno-
prosenttia. Yksityistdmiselld ei kokonaiseldkemenojen kannalta kuitenkaan ole
merkitystd, koska eldke-etuudet on saatettu julkisella sektorilla yksityisen sektorin
etuuksien tasolle.

3.2 El5kemenoprosentti

PTS9O-peruslaskelmissa eldkemenoprosentin arvioitiin vuoden 2030
jdlkeen nousevan selvdsti yli 40:n. Uusimman PTS96trendilaskelman mukaan
eldkemenoprosenttijdisi korkeimmillaankin alle 34:n (kuvio 4). Vuoteen 2014 saakka
PTS96-laskelman PTS9O-laskelmaa korkeampi eldkemenoprosenttijohtuu pddosin
tydtt6myydestd ja siitd seuraavasta pienemmdstd palkkasummasta. My6s palkan-
saajien ty6eldkemaksu on pienentdnyt eldkkeen perusteena olevaa palkkaa sekd
SOM E- ettii PTS96-laskelmassa.

Proscnttia palkoista
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Kuvio 4 Eldkemenoprosentti 1990iuvulla tehdyissd pitkdn aikavdlin laskelmis-
sa

Vuoden 2015 jiilkeen PTS96-laskelman eldkemenoprosentti jid selvdsti
PTS9O-laskelman eldkemenoprosenttia pienemmdksi. Suurimmat syyt matalampaan
eldkemenoprosenttiin l6ytyvat tehdyistd lainmuutoksista. My6s suurempi tuottavuu-
den kasvuoletus alentaa eldkemenoprosenttia aikaisempiin laskelmiin verrattuna,
koska TEL-indeksijdd enemmdn jdlkeen ansioiden kehityksestd. Lisdksi nykyinen
korkea ty6ttdmyys tulee tulevaisuudessa alentamaan eldkemenoprosenttia, koska
eldkettd jiiii tyOtt6myyden vuoksi karttumatta. Eldkettd tosin karttuu ty6eldkelisdn
muodossa runsaalle puolelle ty6tt6mdind olevista. Toisaalta tdysty6llisyyden saavut-
tamisen jdlkeen korkeammalle tasolle jiliivii ty6ttdmyys PTS96-laskelmassa korottaa
eldkemenoprosenttia.

SOME-laskelmaan verrattuna PTS96-laskelman eldkemenoprosentti on
koko laskentajakson noin kolme prosenttiyksikkdii matalammalla tasolla. Vuoden
1996 eldkeuudistus alentaa elikemenoprosenttia vuoden 2020 jalkeen runsaalla
kolmella prosenttiyksik6llti. Vuoden 1996 elSkeuudistuksen lisdksi PTS96-laskelman
suurempi ty6llisten mddri ja korkeampi tuottavuuden kasvuoletus alentavat elike-
menoprosenttia vuoteen 2010 saakka. Vuoden 2015 jalkeen PTS96- ja SOME-
laskelman eldkemenoprosentit olisivat ilman vuoden 1996 elSkeuudistusta suurin
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piirtein samat, mikd johtuu useiden eritekijdiden yhteisvaikutuksesta. Piidpiirteittdin
PTS96-laskelman suurempi ty6ttdmyysaste nostaa elikemenoprosenttia ja kor-
keampi tuottavuuden kasvu laskee sitd.

Erilaiset arviot yksityisen sektorin tydllisten lukumddrien kehityksistd
heijastuvat suoraan eldkemenoprosenttiin. Yksityisen sektorin ty6etdkkeiden
eldkemenoprosenttivaihtelee vuonna 1995 PTsgO-laskelman 15:std SOME-laskel-
man noin 21:een (kuvio 5). PTsg6-laskelman mukainen eldkemenoprosentti on
vuonna 1995 noin 19. Erot johtuvat tydtt6myydestd.

PTS9O-laskelmissa eldkemenoprosentin arvioitiin vuoteen 2030 mennessd
nousevan ltihes 39:ddn ja kasvun arvioitiin jatkuvan vield vuoden 2030 jdlkeenkin.
PTS96-laskelmassa eldkemenoprosentin arvioidaan jddvdn vuoden 2030 paikkeilla
hiukan alle 32:n, jonka jiilkeen eldkemenoprosentin arvioidaan ennustejakson
loppuun mennessd laskevan runsaalla puolella prosenttiyksikdllii.

Pro3anttia palkoigte
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Kuvio 5 Yksityisen sektorin eldkemenoprosentti 199O-luvulla tehdyissd pitkdn
aikavdlin laskelmissa

Laskentajakson alkupuolella el6kemenoprosenttien erot johtuvat erilaisten
ty6llisyyskehitysten lisdksi osittain my6s erilaisista reaaliansioiden kehityksistd
tehdyisti oletuksista. Laskentajakson loppupuolella erot SOME- ja PTS96-laskelmi-
en vEililld johtuvat erilaisista ty6llisyys- ja ansiokehityksistd sekd 1996 alussa
voimaantulleista lainmuutoksista, jotka ovat alentaneet PTSg6-laskelman eldke-
menoprosenttia vuode n 2020 jilkeen runsaalla kolmella prosenttiyksi kdlld.

4 PTS96-trendilaskelman tarkastelua

4.1 Elikemenoprosentti nousee yli 30:een

Sektoreittain tarkasteltuna eldkemenoprosenttien kehitykset poikkeavat
toisistaan selvdsti. Kuvion 6 mukaan matalimmalla tasolla on yksityisen sektorin
palkansaajien eldkemenoprosentti ja korkeimmalla tasolla julkisen sektorin eldke-
menoprosentti.

Yksityisen sektorin palkansaaj ien perusturvan m uka i nen ty6eldkemeno oli
vuonna 1995 noin 25,3 miljardia markkaa. Vuoteen 2030 mennessd elikemenon

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

PTSOO

SOME
PTS96



14

arvioidaan kasvavan reaalisesti noin 90 miljardiin markkaan. Samalla eldkemeno-
prosentti kasvaisi nykyisestd 19:std ldhes 32:een.

Yrittajien YEL- ja MYEL-el€ikemenot olivat vuonna 1995 yhteensd noin 4,5
miljardia markkaa. Vuoteen 2030 mennessd eldkemenon arvioidaan nousevan
reaalisesti noin 14 miljardiin markkaan. Yrittdjien eldkemenoprosentti kasvaisi
samalla nykyisestd 22:sta noin 33:een. Yrittijien hiukan yksityisen sektorin palkan-
saajia korkeampi elikemenoprosenttijohtuu pdiasiassa maatalousyrittijien luku-
mddrdn voimakkaasta pienentymisestd.

Julkisen sektorin tydelikemenot olivat vuonna 1995 noin 19,8 miljardia
markkaa. Vuoteen 2030 mennessd menojen arvioidaan nousevan reaalisestinoin 55
miljardiin markkaan. Samalta julkisen sektorin elSkemenoprosentti kasvaisi nykyises-
td 27,5:std noin 38:aan.

Proscnttia palkoista
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Kuvio 6 Elikemenoprosentti sektoreittain

Kuntien ja valtion eldkemenoprosentit poikkeavat toisistaan selvdsti. Valtion
elikemenoprosentti on koko laskentajakson korkeammalla tasolla. Valtion eldke-
menoprosentti on vuonna 1995 noin 40 ja kuntien noin 19. Valtlolla yksityistdmisestd
aiheutuva palkkasumman pieneneminen on nostanut eldkemenoprosenttia. Laskel-
mien mukaan valtion eldkemenoprosentti nousisi vuosina 2015-2020 noin 45:n
tasolle, mutta kuntien eldkemenoprosentti olisi samaan aikaan vain 32-34. Vuoteen
2040 mennessd ndmd kuitenkin ldhenevdt toisiaan, jolloin kumpikin olisi noin 35.

Julkisen sektorin suhteellisen korkea elSkemenoprosenttijohtuu pdf,asiassa
eldkkeiden korkeammasta tasosta. Vuoden 1995 alusta tuli voimaan julkisen
sektorin elSkeuudistus, joka muuttaa asteittain eldkkeet TELtasoisiksi. Eldkeuudis-
tuksen voimaantulovaihe on kuitenkin niin pitkd, ettd eldkemenoprosentti kddntyy
selvisti laskuun kohti TEL-tason eldkemenoprosenttia vasta vuoden 2020 jiilkeen.

4.2 Lakikohtainen vaihtelu suurta yksityiselli sektorilla

Palkansaajat

Kuvion 7 mukaan yksityisen sektorin palkansaajien eldkemenoprosenttien
kehitykset ovat eldkelaeittain tarkasteltuna hyvin erilaiset. Vaihtelu ei ole yhtd suurta
vakuutusmaksussa, koska palkansaajien eldkelait muodostavat yhteisen tasaus-
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jdrjestelmdn. Vuonna 1 995 palkansaajien eldkemenoprosentti vaihtelee eldkelaeit-
tain TaEL:n vajaasta yhdestd LEL:n noin 53:een. Eldkemenoprosentti riippuu
voimakkaasti palkkasummassa tapahtuvista heilahteluista, jolloin esimerkiksi laman
aiheuttama palkkasumman nopea pieneneminen nostaa vdlittdmdsti elikemeno-
prosenttia ja vastaavasti laman jiilkeen kasvava palkkasumma laskee sitd.

Laskelmissa on yksityisen sektorin palkansaajien ty6llisten lukumddrdn
kehitys oletettu laman jdlkeen suhteellisen tasaiseksi, jolloin ei my6skSin palk-
kasummassa tapahdu suuria heilahteluja. Tdll6in myds laman aikaiset ja lamaa
edeltdvdt palkkasumman heilahtelun vaikutukset hiljalleen hdvidvdt ja vuoteen 2040
mennessd TEL:n ja LEL:n eldkemenoprosentit ldhenevdt hitaasti toisiaan. Laskel-
man tydllisyysoletusten vakioituminen johtaa tarkastelujakson loppupuolella siihen,
ettd eldkemenoprosentit liihestyvdt toisiaan.

TEL:n perusturvan mukainen eldkemeno oli vuonna 1995 noin 21 miljardia
markkaa ja eldkemenoprosentti noin 17. Vuonna 2030 eldkemenojen arvioidaan
olevan noin 80 miljardia markkaa ja eldkemenoprosentin noin 31.

Prosenttia palkoista
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KuvioT Yksityisensektorinpalkansaajieneldkemenoprosentit

TEL:n ty6llisten lukumddrdn on oletettu kasvavan vuoteen 2010 saakka
runsaalla 200 000:lla. Tilldin ty6llisten lukumddrd ylittdd lamaa edeltdvdn tason noin
40 000:lla, mikd vastaa yksityistettyjen valtion liikelaitosten tuomaa lisdystii. Tyoltis-
ten lukumddrdn nopean kasvun ja siitii seuraavan suhteellisen nopean palkkasum-
man kasvun seurauksena TEL:n elikemenoprosentti pysyy vuoteen 2000 saakka
suurin piirtein samalla tasolla, vaikka eldkemenot markkamddriisesti kasvavatkin
jatkuvasti. Vuoden 2000 jdlkeen eldkemenoprosentti kasvaa vuoteen 2030 mennes-
sd noin 31,5:een ja vakioituu sitten noin puoli prosenttiyksikkOti alemmalle tasolle.

TEL:n eldkemenoprosenttion vuoden 2030 paikkeilla hiukan suurempi kuin
mitd se olisi SOME-laskelmien oletusten ja voimassa olevan lainsddddnn6n mukaan
laskettuna. Tdmd johtuu pddasiassa PTS96-laskelman laman aikaisesta suurem-
masta ty6llisten lukumdirdstd ja toiseksi laskentajakson loppupuolen pienemmdksi
oletetusta tydllisten lukumddrdstd. Toisaalta PTS96-laskelman suurempi ansiotason
reaalikasvu pienentdd ty6llisten lukumddrdn kautta tulevaa eroa.
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LEL:n perusturvan mukainen eldkemeno olivuonna 1995 noin 3,5 miljardia
markkaa ja eldkemenoprosentti noin 53. Vuoteen 2030 mennessd eldkemenojen
lasketaan kasvavan reaalisesti noin 6 miljardiin markkaan samalla eldkemeno-
prosentin arvioidaan pienenevdn noin 35:een

Laman aikana tydttdmyys on suhteellisesti suurinta LEL:n piiriin kuuluvan
ty6voiman 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 tydllisten lukumd6rdn on kuitenkin arvioitu kasvavan vuoteen 2005
saakka, jonka jdlkeen lukumddrd pysyisi vakiona. Tdllainen ty6llisten lukumddrdn
kehitys pienentdd tulevaisuudessa elikemenoprosentin ldhelle TEL:n tasoa.

TaEl-eldkelaki tuli voimaan vuonna 1986, joten vdhdisen karttumisajan
vuoksieldkemenoprosentti on vield vuonna 1995 hyvin pieni. Vuonna 1995 TaEL:n
mukaisia eldkkeitd maksettiin vain noin 3 miljoonaa markkaa. Vuonna 2030 eldke-
menojen arvioidaan vield olevan alle 200 miljoonaa markkaa ja eldkemenoprosentin
noin 18. Elikemenoprosentin arvioidaan kuitenkin vuoden 2M0 jtilkeen kasvavan ld-
helle TEL:n tasoa.

Yrittiijit

MYEL- ia YEL-yrittdjien eldkemenoprosentit kehittyvit olettamusten
perusteella tulevaisuudessa hyvin eri tavoin, mikd johtuu pddosin sekd menneestd
ettd tu levasta yrittiij ien lukumdirien kehityseroista.

MYEL:n eldkemenot olivat vuonna 1995 noin 2,2 mtllardia markkaa ja
eldkemenoprosentti noin 28. Vuoteen 2030 mennessd eldkemenojen arvioidaan
kasvavan noin 4 miljardiin markkaan. Eldkemenoprosentin arvioidaan olevan noin 45
(kuvio 8). Laskelmassa eivdt ole mukana sukupolvenvaihdoseldkkeet ja luopumistu-
ki, koska ne eivdt ole MYEL-eldkkeiti.

Prosenttia palkoista
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Kuvio 8 MYEL- ja YEL-eldkemenoprosentit
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MYEL:n piiriin kuuluvien yrittdjien lukumidri on lain voimaantulosta lihtien
alentunut tasaisesti alle puoleen. Lukumddrdn alenemisen arvioidaan jatkuvan vield
vuoteen 2010 saakka, jonka jiilkeen sen on oletettu vakioituvan. Tdllaisesta kehityk-
sestd seuraa, ettd vanhuuseldkkeensaajien lukumdirdn suhde yrittijien lukumii-
rddn kasvaa vuoteen 2010 saakka. Samalla kasvaa myds eldkemenoprosentti
nykyisestd noin 28:sta noin 55:een. Vuoden 2010 jdlkeen maatalousyrittdjien luku-
mddrin vakioituessa eldkemenoprosentti alenee tasaisesti vuoteen 2040 mennessd
noin 35:een.

YEL:n eldkemenot olivat vuonna 1995 noin 2,3 miljardia markkaa ja
elikemenoprosentti noin 19. Eldkemenojen arvioidaan kasvavan reaalisestivuoteen
2030 mennessd noin 10 miljardiin markkaan ja eldkemenoprosentin noin 30:een.

YEL:n piiriin kuuluvien yrittdjien lukumddrd on kasvanut vuoteen 1990
saakka, mutta 1990-luvun alkupuolella lukumiird alenivajaalla 10 000:11a. Vakuutet-
tujen lukumdirdn oletetaan jEilleen kddntyvdn nousuun 1990-luvun loppupuolella ja
kasvavan viel6 vuoteen 2005 saakka. Tdmdn jilkeen lukumddrd pysyisi vakiona
vuoteen 2030 saakka ja muuttuisi sitten tydvoiman lukumddrdn muutoksen mukaan.

Yrittdjien lukumdirdn suhteellisen tasaisen kehitystrendin seurauksena
eldkemenoprosentin kehitykseen vaikuttavat pddasiassa lain piiriin kuuluvien ikdra-
kenne ja YEL:n voimaantulosta johtuva eldkkeiden tason nousu.

Yrittiijien eldkemenoprosentti muuttuu tulevaisuudessa suurinpiirtein
samalla tavalla kuin palkansaajienkin, mutta suhteellisesti pienempien varhaiseldke-
menojen seurauksena eldkemenoprosenttijdi arviolta yhden prosenttiyksikdn pal-
kansaajien elSkemenoprosenttia matalammalle tasolle.

4.3 TEL:n elSkemenoprosentti eliikelaieittain

TEL:n vanhuuselSkkeitii maksettiin vuonna 1995 liihes 1 1, tydky\ /tt6myys-
eldkkeitd noin 6,8, ty6tt6myyseldkkeitd noin 1,4 ja perhe-eliikkeitti noin 2,4 miljardia
markkaa.

Eldkemenoprosentin varsinainen kehitys mtiiirtiytyy ldhes yksinomaan
vanhuuseldkkeiden perusteella. Vdest6n ikdrakenteen vanhetessa vanhuuselikkei-
den osuus eldkemenoprosentista tulee kasvamaan nykyisestd noin 8,5 prosenttiyksi-
kdstd vuoden 2030 paikkeille mennessd ltihes 23 prosenttiyksikk66n, jonka jtilkeen
se laskee hiukan.
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Tydkyvyttdmyyselikkeiden osuus eldkemenoprosentista on tdlld hetkelld
noin viisi prosenttiyksikk6d. Suurten ikdluokkien vanhetessa ty6kyvyttdmyyseldkkei-
den osuus eldkemenoprosentista saavuttaa huippunsa vuoden 2010 paikkeilla,
jolloin se olisi runsaat kuusi prosenttiyksikkdii. Tdmdn jiilkeen ikirakenteen muut-
tuessa ty6kyvytt6myyseldkkeiden osuus laskisi kymmenen vuoden kuluessa ldhes
prosenttiyksik6n ja vakioituisi sille tasolle.

Ty6tt6myyselSkkeiden osuus eldkemenoprosentista on tdlld hetkelld noin
yksi prosenttiyksikkd. !kdrakenteen vanhentuessa ja tydtt6myyden pienentyessd
osuus pysyy samalla tasolla vuoteen 2010 saakka. Tdmdn jtilkeen ty6tt6myys-
eldkkeiden osuuden eldkemenoprosentista arvioidaan vakioituvan runsaan puolen
prosenttiyksikdn tasolle.

Perhe-eldkkeiden osuus eldkemenoprosentista kayttaytyy tulevaisuudessa
suhteellisesti samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeidenkin, koska perhe-eldkkeiden
edunsaajien ikdrakenne on saman tyyppinen kuin vanhuuseldkkeensaajien ikdraken-
ne. Perhe-eldkkeiden osuuden elikemenoprosentista arvioidaan kasvavan vuoteen
2030 mennessd nykyisestd vajaasta kahdesta prosenttiyksikOstd runsaalla puolella
prosenttiyksik6llii ja my6hemm in laskevan hiukan.

Vanhuuseldkemenon kasvaessa varhaiselSkkeiden osuus eldkemeno-
prosentista muodostuu pitkaillii aikavdlilld suhteellisen pieneksi. Jos TEL:n eldke-
menoprosenttia halutaan tulevaisuudessa pienentii, niin pelkdstidn varhaiseldk-
keistd ei saada aikaan merkittdvid sidstdjd, vaan pitkdlld aikavdlilld on oleellista
my6s vanhuuseldkemenoon vaikuttaminen.

5 Vaihtoehtolaskelmat

5.1 Voimakkaan ja pysihtyv6n talouskasvun vaihtoehdot

Talouskasvuvaihtoehdoissa tuottavuuden ja ansiotason vuotuisiksi reaali-
kasvuolettamiksi on valittu arvot 3,5 ja 0,5 prosenttia. Elikemenot on tuotettu ndiden
pohjalta tekniseni laskelmana voimassa olevan lainsddddnn6n mukaisesti.

Kuviossa 10 (kaikki lait) ja kuviossa 11 (TEL) on esitetty eldkemenoprosen-
tit voimakkaan ja pysdhtyvdn talouskasvun vaihtoehtojen sekd trendivaihtoehdon
mukaisina. Kuvioista voidaan interpoloimalla melko luotettavasti arvioida muidenkin
reaalikasvujen mukaiset eldkemenoprosentin kehitykset. Esimerkiksi, jos kdytetddn
aikaisemmissa eldkemenolaskelmissa (PTS90, SOME) hitaimpana laskettua yhden
prosentin tuottavuuden kasvua, niin kaikkien ty6eldkkeiden elikemenoprosentiksi
vuonna 2030 saadaan noin 38.

Palkkojen ja eldkkeiden tarkistamiseen kdytettdviin indekseihin sisdltyy 65
vuoden ikidn saakka puolet reaalikasvusta ja idn 65 jdlkeen vain viidennes. Siten
ansiokehityksen nopeutuessa TEL-indeksin nousuvauhti jtiti entistd enemmin
jdlkeen ansioiden kasvuvauhdista. Esimerkiksi 3,5 prosentin ansiotason vuotuinen
reaalikasvu korottaa 20 vuodessa palkan reaaliarvoltaan ldhes kaksinkertaiseksi.
Tdmdn palkan perusteella maksettava eldke-etuus kasvaa samana ajanjaksona
reaalisesti vain noin 1,3-kertaiseksi, kun oletamme sitd korotetuksi kymmenen
vuoden ajan 1,75 prosentin indeksilli ja toiset 10 vuotta 0,7 prosentin indeksilld.
Titen eldke-etuuden arvo suhteessa palkkaan alenee 20 vuodessa noin kolmannek-
sen. Reaalikasvun ollessa 0,5 prosenttia vuodessa vastaava alenema on vain noin
kuusi prosenttia.

Maksettavat elikkeet, joihin keskimddrin sisdltyy noin 20 vuoden indek-
sisidonnaisuus, ovat palkkoihin verrattuna sitd pienempid mitti voimakkaampi on
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reaaliansiokehitys. Ero on suurin perhe- ja vanhuuseldkkeissd, joissa indeksin
vaikutusjaksot ovat pisimmdt. My6s lakien viililld on pientd eroa: vaikutus on pienintd
julkisella sektorilla, jossa loppupalkalla on voimakkain vaikutus eldkkeeseen, kun
taas LEL:ssd ja yrittdjilld vaikutus on suuri eltkkeen perustuessa koko karttumisai-
kaiseen indeksilld korjattuun ansioon.
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Kuvio 10 Eldkemenoprosentit eri talouskasvuvaihtoehdoissa, tydeldkkeet
yhteensd

Pro3cnttia palkoi3t.

45

40

35

30

25

20

15

'1 0

5

0

45

40

35

30

25

20

15

't0

5

0

l

- ---
-

-
tn rkas taloutl a3YU

]!-.ffi
I

I

I

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Kuvio l l Eldkemenoprosentit eri talouskasvuvaihtoehdoissa, TEL

Voimakkaan talouskasvun vaihtoehdossa elSkemenoprosentti on vuonna
2040 noin 27. Eri laeissa' (TaEL:ia lukuunottamatta, joka vield tuolloinkin on voi-
maantulovaiheessa) prosentit vaihtelevat vajaasta 25 prosentista runsaaseen 30
prosenttiin.

Pysdhtyvdn talouskasvun vaihtoehdossa talouden kasvu tuottavuuden
hitaasta kohoamisesta huolimatta kdytdnn6ssd pysdhtyy kokonaan, koska ty6voi-
man mddrd tarkastelujakson loppupuolella supistuu. Tiill6in eldkemenoprosentti olisi
vuonna 2040vajaa 40. Laeittain (TaEL:ia lukuunottamatta) prosentit vaihtelevat 38
prosentista l6hes 44 prosenttiin.
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5.2 Korkean ja matalan ty6llisyyden vaihtoehdot

Valittujen olettamusten mukaan tyOllisten mddrdd varioidaan yksin TEL:ssa
ja ansiotasoindeksi pitdd valtakunnallisen palkkasumman trendilaskelman mukaise-
na. Tistd seuraa, ettd korkean ty6llisyyden vaihtoehdossa ansiotasoindeksin kehitys
on vuoteen 2000 saakka selvdsti alempi ja vuosina 2000-2015 hieman korkeampi
kuin trendilaskelmassa. Matalan ty6llisyyden vaihtoehdossa taas ansiotaso kehittyy
vuoteen 2005 saakka selvdsti trendilaskelmaa nopeammin ja vuosina 2005-2030
hitaammin. Ennustejakson loppupuolella ty6tt6myysasteen vakioituessa an-
siotasokehitys palaa trendivaihtoehdon mukaiseksi.
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Kuvio 12 Eldkemenoprosentit trendivaihtoehdon sekd korkean ja matalan
ty6llisyyden vaihtoehtojen mukaisina, ty6elikkeet yhteensd
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Kuvio 13 Eldkemenoprosentit trendivaihtoehdon seka korkean ja matalan
ty6llisyyden vaihtoehtojen mukaisina, TEL

Tydeliikkeiden yhteismddrdn osalta (kuvio 12) eliikemenoprosentin ero
trendilaskelmaan ndhden koostuu pddosin kahdesta komponentista: eriansiotasoke-
hityksestd johtuvasta indeksikehityserosta ja tydtt6myyden tasoeron vaikutuksista
ty6tt6myyseldkkeisiin ja tydeldkelisidn. Niistd ensin mainitun vaikutus on selvdsti
suurempi. Aktiivipiirin lukumddriero ei palkkasumman pysyessd samana vaikuta
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elakemenoprosenttiin - korkean tydllisyyden vallitessahan matalampaa turvaa
kartuttaa entistd useampi.

Myds TEL:ssd indeksiero ja tydtt6myyden tasoero aiheuttavat muutoksia
(kuvio 13). Lisdksieldkemenoprosentin muutosta lisdd se, ettd TEL:n palkkasumma
muuttuu: korkean ty6llisyyden vaihtoehdossa TEL-palkkasumma on korkeampija
matalan ty6llisyyden vaihtoehdossa matalampi kuin trendivaihtoehdossa.

Muiden eldkelakien osalta ei laskelmassa oletettu vaikutuksia ty6llisten
lukumddriin eivdtki ne siten ole ndiden vaihtoehtojen yhteydessd kovin mielenkiintoi-
sia. Ndissd ansiotasoeron vaikutukset palkkasummiin ovat suhteellisesti suuremmat
kuin eldkemenoihin ja seurauksena on, ettd elikemenoprosenttien suurusjirjestys
eri vaihtoehdoissa on useimmiten pdinvastainen kuin TEL:ssa.

Matalan tyollisyyden vaihtoehdon ja trendivaihtoehdon vdlinen eldkemeno-
prosentin poikkeama on suurimmillaan vuosina 200*2020. Poikkeama on tdll6in
TEL:ssa noin 2,5 prosenttiyksikk6d ja kaikkien ty6eldkkeiden osalta noin 1,5
prosenttiyksikk6d.

Korkean g6llisyyden vaihtoehdossa poikkeama trendivaihtoehtoon ndhden
on alaspdin, ja suurimmillaan TEL:ssa 1,5 prosenttiyksik6n luokkaa. Kaikkien
ansioeldkkeiden osalta poikkeama on suurimmillaan vajaan prosenttiyksikOn
suuruinen.

Ennustejakson lopulla kummassakin ty6llisyysvaihtoehdossa eldkemeno-
prosentit palaavat trendivaihtoehdon tasolle. Tdmd on luonnollinen seuraus siitd,
ettd ennustejakson loppupuolella ansiotasokehitys vakioituu trendilaskelman
mukaiseksija vaikka ty6llisten mdird vaihtoehdoissa pddtyy hieman eri tasoille, on
kehitys kuitenkin hyvin samansuuntaista kuin trendivaihtoehdossa.

Korkean tydllisyyden vaihtoehto kuvaa tietyn tyyppistd ty6n jakamismallia,
jossa ty6llistymisen vastapainona on palkkojen hitaampi kehitys. Palkkasumma ja
tuotanto ovat samat kuin trendilaskelmassa ja matalan ty6llisyyden laskelmassa.
Tulokset osoittavat, ettd tydeldkeprosentti kulkee korkean ty6llisyyden vallitessa
selvdsti matalampaa uraa. Ero idrivaihtoehtojen vdlilld on suurimmillaan noin 2,5
prosenttiyksikk6ii.

6 Tyoeliikkeiden kansantuoteosuus kasvaa vuoteen 2030

6.1 Tyoelikkeet nyt kaksi kolmannesta kokonaiselSkkeisti

Laskelman tuloksia on edelli esitetty eldkemenoprosenttien avulla, mikd on
erityoeldkelakien rahoituksen kannalta kiintoisaa. Kun tarkastellaan koko tyoeliketur-
vasta kansantaloudelle aiheutuvaa kustannusta, on parempi tarkastella elSke-
menojen bruttokansantuoteosuuksia.

Tdssi raportissa esitetddn ainoastaan tyoelikemenoa koskevia laskelmia,
jolloin kokonaiseldkemenosta jiiiiviit puuttumaan kansanelSkkeet ja tapaturmaeldk-
keet (SOLITA). Vuonna 1995 tyoeliikkeiti maksettiin kaikkiaan 51 miljardia markkaa,
mikd on 69 prosenttia Suomen kokonaiselikemenosta.

On syyti huomata, etti Suomen kokonaiseldkkeen rakenteen vuoksivield
voimaantulovaiheessa olevat ty6eliikkeet kasvavat ja korvaavat kansanelikkeisti
aiheutuvaa kustannusta. Siten kansanel6kkeiden osuus kokonaisel6kekustannuksista
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supistuu. Uusimman kansanelikelaskelman mukaan (Kela, Aktuaariryhmd
27.5.1996) kansanelikkeiden bruttokansantuoteosuus laskee tarkastelujaksolla
(vuoteen 2040 mennessi) 3,5 prosentista alle yhteen prosenttiin eli 2,5 prosenttiyk-
sikko6, ellei vihimmiiseldkkeeseen tehdi tasokorotuksia. Vastaavana aikana
ty6eldkkeiden kansantuoteosuuden kasvu on trendilaskelman mukaan 5 prosenttiyk-
sikkoS.

SOLlTA-elikkeiden osuus bruttokansantuotteesta on nyt noin yksi prosentti
ja SOME-laskelmassa sen arvioitiin supistuvan vuonna 2030 noin 0,6 prosenttiin.

Seuraavassa esitettyihin tyoelikkeiden kansantuoteosuuksiin on siis alku-
vuosina lisittivd 4,5 ja jakson lopulla 1,5 prosenttiyksikkoi, jotta saadaan kuva
el6keturvan kokonaiskustannuksesta kansantaloudessa. Siten elSkekustannusten
kokonaiskasvuksitarkastelujaksolla j56 vain 2 prosenftiyksikkod kansantuotteesta.

6.2 Tuottavuuden kasvu ratkaisee

PTS96-laskelmassa kdytettiin va rsin laajaa tuottavu uden kasvu haaru kkaa :

puolesta prosentista kolmeen ja puoleen. Sen avulla on tarvittaessa mahdollista
interpoloida tyoeldkerasitusta 66ripiiden viiliin sijoittuvien tuottavuuden kasvuvauh-
tien vallitessa.

Yli40 vuoden aikajinteelli puolen prosentin ja kolmen ja puolen prosentin
tasaiset tuottavuuden kasvut johtavat tiysin toisistaan poikkeaviin tuotannon mdiriin.
Voimakkaassa talouskasvussa tuotanto on 3,7-kertainen vuonna 2040 venattaessa
pysdhtyv6n talouskasvun vaihtoehtoon. Tdlld hetkelld vastaava ero vallitsee Euroo-
passa esimerkiksi Saksan ja Kreikan vililld. Kansantalouden kehittyessi sosiaalitur-
vajdrjestelmdt ja eliiketurva sopeutuvat kdytettdvissi oleviin resursseihin. Tillaista
sopeutumista ei kaavamaisissa laskentamalleissa voida ottaa huomioon.
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Kuvio 14 Ty6e16kemenon osuus markkinahintaisesti bruttokansantuotteesta
lasketuissa viidessd vaihtoehdossa.
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Trendivaihtoehdon mukainen ty6elikemeno kasvaa nykyisestd 8,8 prosen-
tista suurimmillaan vuonna 2030 noin 14 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suurten
ikdluokkien poistuminen ja pienten ikiluokkien tuleminen eldkeikdin alkaa keventdi
elikerasitusta.

Korkean ja matalan tyollisyyden vaihtoehdoissa elSkemenojen kansantuote-
osuus poikkeaa trendilaskelmasta eniten vuosina 2005-202[ jolloin poikkeamat ovat
enimmilliin noin puolen prosenttiyksikon luokkaa. Pitkilld aikavililli korkean ja
matalan ty6llisyyden laskelmat johtavat suunnilleen samaan kuin trendilaskelma,
koska keskim66rin tuottavuuden kasvu on niissi sama kaksi prosenttia vuodessa.

Pitk66n jatkuva erittdin voimakas talouskasvu rajoittaisi tyoelikemenojen
kansantuoteosuuden kasvun koko tarkastelujaksolla noin 2,5:een prosenttiyksikk66n
(kuvio 14). Kasvu olisi hitaampaa kuin eldkkeensaajien vdestdosuuden kasvu, miki
merkitsee, ettd keskielikkeen suhde keskipalkkaan kiintyisi laskuun. llmio johtuu
el6kkeensaajien indeksin vihiisesti reaalikasvusidonnaisuudesta. Suurimmat
ongelmat ndkyisivdt pitk6tin vanhuuseldkkeelli olleiden suhteellisen tulotason
heikentymisessd (kuvio 15).
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Kuvio 15 Keskimddrdisentyoeldkkeen suhde keskipalkkaan erivaihtoehdoissa

Pysiihtryii talouskasvu johtaisi tyoelikkeiden kansantuoteosuuden kasvami-
seen yli 17 prosenttiin vuonna 2030 (kuvio 14). ElSkekustannusten rahoittamisen
kannalta kriittisintd on se, jaak6 kasvavilta eldkekustannuksilta riittivisti tilaa ty6ssd-
kdyvin vieston hyrinvoinnin lisdi ntym iselle.

Pysihtyvissd talouskasvussa keskimiiriisen maksussa olevan ty6eldik-
keen suhde keskipalkkaan kohoaa 50 prosenttiin (kuvio 15), miki yhdessi kansan-
elikkeen kanssa takaa suhteellisen hyrin kokonaiselikkeen. Trendilaskelmassa
ndin laskettu tyoeldketaso on noin 40 prosenttia.

Kuvion 15 alkuvuosina ndkyvii "piikki" johtuu siitd, ettd laman aikainen
tyottomyys nikyy my6s tyossd olevien vuotuisessa palkassa, mutta ei vaikuta
kuukausittain sSinnollisesti maksettavan eldkkeen m66r66n. Tarkastelujaksolla
kuviossa 15 niikyri kehitys on sidoksissa laskentamallin rakenteeseen eiki siten voi
ta rkasti arvioida eld ketason kdytdn nossd toteutuvaa kehitystd.
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6.3 Vain osa tuottavuuden kasvusta tyoelikkeisiin

Seuraavassa on kaavamaisesti arvioitu tyoeldkemenon kasvuun kuluvaa
osaa tuottavuudesta. Laskelman ldhtdkohtana on, etti tyokustannusten lisiys
vastaisi tuottavuuden kasvua ja funktionaalinen tulonjako eli tyon ja p66oman
saamien tulo-osuuksien suhde kansantaloudessa ei muuttuisi. Timin raportin
laskentakehikossa niin tulee kiymidn, koska tyottomyyden kustannusten alenemi-
nen ja ty6nantajan maksamien veronluontoisten sosiaalimaksujen (kansanel6ke- ja
sairausvakuutusmaksun) pieneneminen vastaavat tyonantajan maksamien tyoelike-
kustannusten kasvua.

Tyokustannusten osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa vaihdellut
viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 51:sti 59:i6n prosenttiin (kuvio 16).
Laman aikana osuus on korkeampija talouden kasvun kiihtyessi osuus pienenee.
Pitkalla aikavdlilld osuus riippuu myos palkkausjirjestelmien ja yritttijyyden muutok-
sista. Sellaisia eitimin raportin laskelmissa ole voitu ottaa huomioon.
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Kuvio 16 Ty6kustannusten osuus Suomen kansantaloudessa 197f1995 (Kan-
santalouden tilinpito)

Eldkekustannusten kasvaessa huomio kohdistuu siihen, miki osa talous-
kasvusta jaa hyddyttimdin ty6ssdkdyrid viest66. Tuottavuuden kasvuvauhti antaa
rajat koko vdeston hyvinvoinnin kasvulle. Ansiotason kasvuna tuottavuuden kasvu
viilittyy ty6ss6kiiyvien tulonlisdykseksi. Osa siitd kuitenkin ohjautuu palkansaajan
tyoeldkemaksuna elikkeensaajille.

Tyoelike on keskeisin palkansaajien ansiosidonnainen etuus, johon ei
kdytetd verorahoitusta T6lloin palkkojen ja ty6eltikkeiden yhteenlaskettu m66ri antaa
karkeastityokustannusten kehityksen, jolloin funktionaalisen tulonjaon muuttuminen
on laskettavissa.

Trendivaihtoehdossa palkkasumman ja ty6nantajan maksaman tyoeldkekus-
tannuksen osuus bruttokansantuotteesta kohoaa 2,5 prosenttiyksikdllii49 prosentista
51,5 prosenttiin, jolloin funktionaalinen tulonjako tyottomyyden vihentyessd pysynee
ennallaan. Voimakkaan talouskasvun vaihtoehdossa osuus kasvaa vain yhden
prosenttiyksikon. Pysihtyvdn talouskasvun vallitessa palkka- ja tyoeldkekustannusten
osuus bruttokansantuotteesta kasvaa neljii prosenttiyksikkoti. Funktionaalisen
tulonjaon ennallaan siilyminen edellyttiisitSll6in ty6ttomyyden supistumisen lisdksi
veronluonteisten sosiaalimaksujen uudelleen kohdentamista esimerkiksi yleisin
verovaroin rahoitettaviksi.
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Palkkojen kasvu vastaa tuottavuuden kasvua, mutta osa siitd k6ytetidin
palkansaajan osuuteen tyoelikekustannuksista, miki nykyisen sopimuksen mukaan
kasvaa puolella palkkaan suhteutettujen tyoeldkekustannusten (oikeammin TEL-
maksun) lisdyksesti. Timi osa saadaan edelld tehdyistd laskelmista, jolloin voidaan
arvioida jiiljelle jiiiviiii kiytettivissi olevaa palkanlisiystil. Kiytinn6ssi se muodos-
tuu todellisten tydeldkemaksujen kautta, mutta menojen avulla saatava keskimidrii-
nen pitkdn aikavdlin kustannus vastaa rahastojen ansiotason kasvun ylittdvdd tuottoa
lu ku u notta matta pitkin aikavilin maksu kehitysti.

Tyoelikemenon lisiykseen kuluva osuus riippuu tuottavuuden kasvusta.
Trendilaskelmassa tyossikdryien tulot kasvavat vuosittain 1,9 prosenttia eli tyoeliik-
keiden kasvuun kuluu tuottavuuden kasvusta 0,1 prosenttiyksikk6i. Pysihtyvikin
talouskasvu riitt66 siihen, etti ty6ssikiyrien tulot viel6 kasvavat reaalisesti lShes 0,3
prosenttia vuodessa, koska tyoeldkkeisiin menee tuottavuuden lisdyksestd runsaat
0,2 prosenttiyksikkoti.

Edelld esitetty yksinkertaistettu laskelma esitt66 tyokustannusten kannalta
tyossdk6yvien tulojen ja elikekustannusten vdlisen riippuvuuden. Se ei kuitenkaan
anna lopullista kuvaa eldkkeensaajien ja tyossiikiyruien tulokehityksestd pitkiillti
aikavilillS, koska verotus eri muodoissaan vaikuttaa tulonjakoon. Tuloverotusta ja
niitd tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan piiosin veroilla (mm. kansanel6kkeet), voidaan
kayftaa tarvittaessa eldkkeensaajien ja tyossik€iyvien tulonjaon tasaamiseen.
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Laskentavai htoehtojen taustatiedot

Laskelmassa on kaikkiaan 5 erituottavuuden kasvusta riippuvaa vaihtoehtoa:
kolme vakioidun tuottavuuden kasvun vaihtoehtoa (trendilaskelma, kasvu ja hidas)
sekd kaksi muuttuvan tuottavuuden kasvun vaihtoehtoa (korkea ja matala ty6llisyys).
Jdlkimmdisissd tuottavuus ja ty6llisyys vaihtelevat trendilaskelman kahta puolta siten,
etti tuotanto pysyy vakiona.

Vakiotuottavuuden laskelmissa sovelletaan korkeampaa ja matalampaa tuotta-
vuutta trendilaskelman kahta puolta siten, ettd tyOllisyys pysyy vakiona. Ttilldin my6s
palkkasumma ja bruttokansantuote kulkevat trendilaskelmaan venattuna matalampaa
ja korkeampaa uraa.

Aikaisemmissa laskelmissa, joita on tehty mm. Sosiaalimenotoimikunnalle
(SOME, 1994) ja sit5 edeltiviin STM:n raportteihinl, tuottavuus ja tydllisyys ovat
vaihdelleet samanaikaisesti siten, ettd parempi tuottavuus on myds ty6llistdnyt
enemmdn.

Olettamuspohja on laadittu vuoteen 2050 saakka, vaikka varsinaiset laskentatu-
lokset julkaistaan vuoteen 2040 saakka.

Trendilaskelma

Laskelma, jonka olettamukset paljolti pohjautuvat nykyisten kehitystrendien
jatkumiseen, on nimetty trendilaskelmaksi. Vdiest6pohjana on Kelan vdestoennuste
vuodelta 1995. Se johtaa suuremman kuolevuuden ja muuttovoiton puuttumisen vuoksi
pienempddn vdest66n kuin tydministeri6n Ty6voima 201 Sraportissa kdytetty Tilasto-
keskuksen peruslaskelma2. Ero on vuonna 2030 kasvanut 2,5 prosenttiin vdest6n
kokonaismddrdstd. Yli 65-vuotiaita on Tilastokeskuksen ennusteessa vuonna 2030
noin 58 000 eli l6hes 5 prosenttia enemmdn kuin Kelan ennusteessa.

Sukupuolittaiset S-vuotisikiiluokkien tydvoimaosuudet on vakioitu vuodesta
2020 alkaen kuvioiden 1ia2 osoittamille tasoille. Vuoteen 2010 saakka tydvoiman
mddrd vastaa suunnilleen ty6ministeri6n ennustetta. Vuonna 2030 tydvoiman md6rd
likimain vastaa SOME-laskelman ty6voiman mddrdd. Vuoden 2010 jiilkeen 15-64-
vuotiaan vdestdn ty6voimaosuus kasvaa tydministeriOn laskelmaa korkeammaksi.
Ero on vuonna 2030 jo 3 prosenttiyksikkdii.

Sosiaalipolitiikka valintojen edessd, STM julkaisuja 1991:1, Helsinki 1991
Sosiaalimenot ja niiden rahoitus vuosina 1987-2030, STM julkaisuja 1:1987, Helsinki 1987
srAT-ty0ryhmdn raportti, sosiaalinen Aikakauskirja 1980 nro 3, srM, Helsinki 1980
Ty6voima 2010, Ty0poliittinen tutkimus 130, Ty6ministeriO, Hetsinki 1996
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Kuvio2 NaistentydvoimaosuudetS-vuotisikdluokittainvuosina 1970-2050

Tydvoimaosuudet koko 1S44-vuotiaiden ikdryhmdssd ndkyvdt kuviosta 3.
lkdrakenteen vanhetessa tydvoimaosuus supistuu vuoteen 2010 saakka suunnilleen
nykyiselle laman madaltamalle tasolle. Sen jdlkeen voimakkaan kasvun jdlkeen vuonna
2020 saavutetaan 1980-luvun lopun taso.

Yli S5-vuotiaiden ty6voimaosuuksien kasvu johtuu julkisen sektorin eldkeikien
asteittaisesta noususta 65 vuoteen ja varhaiselakkeiden nykyistd pienemmdstd
alkavuudesta.

Ty6tt6myysaste on trendilaskelmassa sovitettu valtionvarainministeri6n keskipit-
kdn aikavdlin trendiuraan vuoteen 1999 saakka3. Ty6tt6myys alenee vuonna 2000
12 prosenttiin (SOMEn peruslaskelmassa 12,9 o/o) ja edelleen 0,4 prosenttiyksikk6di
vuodessa. Vuonna 2015 ty6tt6myys vakioituu 7,5 prosenttiin, mikd on trendilaskelman
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tdysty6llisyyden taso vuoteen 2050 saakka. Trendilaskelman tyovoima on esitetty
kuviossa 4.
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Kuvio 3 1 S42l-vuotiaiden ty6voimaosuudet eri tydllisyysvaihtoehdoissa vuosina
1970-2050
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Kuvio 4 Trendilaskelman ty6ikdinen (1 5-81-vuotias) vaest6, tydvoima ja ty6llisyys
vuosina 1 97f2050. Vertailutietona Sosiaalimenotoimikunnan (SOME)
peruslaskelman tyOvoima ja ty6llisyys vuosina 1 990-2030.

Tuottavuuden keskimddrdiseksi kasvuvauhdiksivuodesta 1997 ldhtien on valittu
2 prosenttia vuodessa. Se on $vuotisjaksoina tarkasteltuina hitain tuottavuuden kasvu
vuoden 1960 jdlkeen (kuvio 5). Luku on puoliprosenttiyksikkoti korkeampikuin SOMEn
peruslaskelmassa, jonka luonne edellytti laskelman perustumista suhteellisen matalaan
tuottavuuskeh itykseen.
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Kuvio 5 Kansantalouden kokonaistuottavuus ty6llistd kohti S-vuotisjaksoilla
vuosina 196f2050 eri vaihtoehdoissa

Nyt tehtdvdissa laskelmassa korkeana pysyve ty6tt6myys perustelee SOMEn
peruslaskelmaa parempaa tuottavuuskehitystd. Keskipitkdllti aikavdlilld tuottavuuden
nopeaa kasvua pidetiidn suhteellisen todenndk6isena. Kahden prosentin tuottavuuden
kasvu vastaa ldntisten teollisuusmaiden tuottavuuden kasvuvauhtia parin viime
vuosikymmenen aikana. Hyvin pitkella aikavtililld ty6voiman mddrdn supistuminen
ylliipitiiei hyvid tuottavuuskehitystti.

Funktionaalinen tulonjako sdilyy trendilaskelmassa lihes ennallaan, kun
ansiotason reaalikasvu on my6s 2 prosenttia vuodessa. Aikaisemmissa laskelmissa
kaytettyii ansiotason kasvun lisiiksi tulevaa rakennemuutosta ei tdssd laskelmassa
ole. On arvioitu, etti osa-aikaty6n lisddntyminen vdhentdd ty6tuntien mddrid
rakennemuutosta vastaavasti. Siten keskipalkkakehitys vastaa ansiotason kasvuvauh-
tia.

Sukupuolten tasa-arvon lisddntyminen tydmarkkinoilla tulee vaikuttamaan las-
kentajaksolla my6s naisten ja miesten palkkasuhteisiin. Naisten ja miesten palkkasuhde
siten kasvaa nykyisestd noin 75 prosentista. Toisaalta naiset miehii enemmdn
tyoskentelevdt osa-aikaisina, joten vuotuiset keskiansiot ja samalla eldkekarttuma jd6-
viit nykyisin kaikkiaan kolmanneksen miesten vuosiansioita pienemmiksi. Naisten
lis66ntyvd ty6h6n osallistuminen kanavoitunee miehid enemmdn osa-aikaty6n
lisddntymiseksi, joten palkkauksen tasa-arvoistumisesta huolimatta el6kekarttumien
suhteessa ei arvioida tapahtuvan suurta muutosta. Laskentamallissa ndiden tekijdiden
vaikutusta ei ole otettu erikseen huomioon, vaan eri sukupuolten palkkojen ja
ty6panosten suhde on pysytetty vuonna 2001 saavutetulla tasolla.

Tytillisyyslaskelmat

Trendilaskelman lisdksi tuotetaan kaksi tydllisyysvaihtoehtoa, joissa tuottavuu-
den kasvu ajassa vaihtelee: matala tydllisyys ja korkea ty6llisyys. Ne eroavat trendi-
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laskelmasta siten, ettd tydllisyys ja tuottavuus seki ansiotaso vaihtelevat. Palk-
kasumma ja tuotanto pysyvtit vakiona.

1 000
3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

/ -_ \ \

K
, >
;llr

1970 1 980 1 990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
........ so M E

Kuvio 6 Matalan tv6llisvvden laskelman tv6ikdinen (1544-vuotias) vdest6.
tv6voima i6 wot li5vvs vuosina 1 97 0-2050. Vertiilutietona Sosi6al imeno-
tbimikunrian (SOME) peruslaskelman ty6voima ja tydllisyys vuosina
1990-2030.
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Kuvio 7 Korkean ty6llisyyden laskelman tyOikiinen (1S44-vuotias) vdest6,
tyOvoima ja ty6llisyys vuosina 1 970-2050. Vertailutietona Sosiaalimeno-
toimikunnan (SOME) peruslaskelman tydvoima ja ty6llisyys vuosina
1990-2030.

Matalan ty6llisyyden vaihtoehto vastaa vuosituhannen vaihteeseen saakka
valtionvarainministeri6n hitaan kasvun uraa (kuvio 6). Ty6tt6myysaste alenee 16,5
prosentista vasta vuoden 2005 jelkeen tydvoiman mddrdn kddntyessd laskuun.
Aleneminen jatkuu vuoteen 2030, jonka jdlkeen ty6tt6myysaste vakioituu 1 0 prosentiksi.
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Korkean g6llisyyden vaihtoehdossa (kuvio 7) ty6tt6myys alenee nopeastivuo'
teen 2010 mennessd 5 prosentin tdysty6llisyyteen ja pysyy siini laskentajakson
loppuun saakka.

Ty6llisyyslaskelmissa ty6voiman tarjonnan on arvioitu joustavan tydtt6myyden
mukaan siten, ettd 10 000 henkildn lisdys tyOttdmyydessd alentaa tarjontaa 2 000
henkildllii ja matalampi ty6ttdmyys vastaavasti lisdEi ty6voiman tarjontaa trendilaskel-
maan venattuna. Niiin syntyvd ty6ttdmyyden jousto ei kuitenkaan vaikuta tyeieEkelisiin
karttumiseen. Siten varsinaisen elikelaskelman kannalta olennaista on, ettd
tyott6myysprosentti sisiilttid ty6eliikelisdd kartuttavat ei-tydlliset.

Tuottavuuslaskelmat

Trendilaskelman ty6voiman ja tydllisyyden mddrdt pysyvdt samoina, mutta
hitaan tuottavuuden kasvun ja nopean tuottavuuden kasvun laskelmissa vaihdel-
laan tuottavuuden ja ansiotason kasvua. Hitaan tuottavuuden kasvun vaihtoehdossa
tuottavuus ja ansiotaso kasvavat 0,5 prosenttia vuodessa ja nopean tuottavuuden
kasvun vaihtoehdossa 3,5 prosenttia vuodessa. Ndmd prosentit on valittu symmetrisesti
trendilaskelman kahta puolta riittdvdn etddltd, jotta erot eldkekustannuksiin saadaan
ndkyviin.

Trendilaskelmassa bruttokansantuotteen mddrd kaksinkertaistuu vuoteen2025
mennessa. Nopean tuottavuuden laskelmassa kaksinkertaistuminen tapahtuu jo
vuoteen 2015 mennessd. Hitaan kasvun laskelmassa bruttokansantuotteen m66rd
kasvaa vain 20 prosentilla koko 55 vuoden tarkastelujaksolla (kuvio 8).
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Kuvio 8 Markkinahintainen bruttokansantuote vuosina 1 860-2050 vuoden 1 996
hinnoin eri tuottavuuden kasvun vaihtoehdoissa.

Tydvoiman mddrdn supistuminen vuoden 2010 jiilkeen johtaa siihen, ettd
bruttokansantuotteen vuotuinen kasvuvauhtivakiintuu noin puoli prosenttiyksikk6d
kunkin vaihtoehdon tuottavuuden kasvua hitaammaksi (kuvio 9).
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Kuvio 9 Markkinahintaisen bruttokansantuotteen maaran vuotuinen muutos 5-
vuotisjaksoilla vuosina 1 96f2050 eri tuottavuuden kasvun vaihtoehdois-
sa.

Muut olettamukset

Elflkemenolaskelmat on tehty kiintein hinnoin vuoden 1996 rahassa. Laskelmas-
sa ei siten ole tehty olettamusta inflaatiosta. lnflaatio- ja korko-olettamuksilla on sen
sUaan merkitysta tehtdessd maksutasolaskelmia.
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Kuvio 10 Elf, kelakiryhmien osuudet ty6llisistd eri ty6llisyysvaihtoehdoissa vuosina
1970-2odo.
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Jako aktiivipiireihin

Elikelakikohtaiset vakuutettujen lukumddrit kuvastavat vuoden lopun tilannetta.
Aktiivien kokonaismidri on vuodesta 1996ldhtien noin 4 prosenttia tydvoimatutkimuk-
sen vuosikeskiarvona laskettua ty6llisten midrdd pienempi. Jako eri lakien aktiivipiirei-
hin on tehty suhteellisen kaavamaisestija TEL-piirijdtetty residuaaliksi vuoteen 2030
saakka. Sen jdlkeen yksityisen sektorin palkansaajien, yrittdjien ja julkisen sektorin
osuudet ty6llisistti on vakioitu vuoden 2030 tasolle (kuvio 10).

LEL:n piirin on arvioitu kasvavan vuoteen 2005 mennessd 90 000:een henkil66n
ja pysyviin sen suuruisena tarkastelujakson loppuun. TaEL:n piiri on vakioitu I 000
henkil66n ja MEL:n piiri 7 000:een henkil66n.

YEL:n piiri kasvaa vuoteen 2005 mennessd 200 000:een. MYEL-piirin kehitys
vuoteen 2010 saakka vasta MELAn arvioita. MYEL-vakuutettujen viljelij6iden mddrd
supistuu jatkuvastija vuonna 2010 vakuutettuna on 75 000. Lukumddrd on laskelmassa
vakioitu tille tasolle vuoteen 2030 saakka. Yrittdjien lukumddrdt on vakioitu vuodesta
2010 vuoteen 2030, jonka jdlkeen supistuminen vastaa ty6llisten mddrdn supistumista.

Julkisen sektorin aktiivipiirien lukumddrd on vakioitu vuodesta 1996 ltihtien
vuoteen 2030 saakka VEL:n piiri runsaaseen 190 000:een ja KWEL:n piiri noin
380 000:een. Sen jdlkeen supistuminen vastaa tydllisten lukumddrdn supistumista.

Erity6llisyysvaihtoehdoissa vain TEL joustaa, muiden lakien aktiivipiirit pysyvtit
samoina (kuvio 11).
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Kuvio 11
TU?Hl"dld: 

rEL-piirin kehitys eri ty6llisyysvaihtoehdoissa vuosina

M uut elikemenoon vaikuttavat tekijdt

Vuosikymmenen alun syvd lama on vaikuttanut laskelman ldht6vuosien
parametreihin siind miirin, ettd niitd ei sellaisenaan voida soveltaa pitkdn aikavdlin
laskelmaan. Tdllaisia parametreja ovat tydsuhteiden pdiittyminen ja alkaminen,
eldkkeiden alkavuudetseki ikd-palkka-rakenne. Parametrien arvotontasoitettu 2000-
luvun alkuvuosiin mennessd tasolle, joka paremmin vastaa tasapainoista kehitystii.

Olettamukset varhaiseldkkeiden alkavuuksien muutoksista vaikuttavat todel-
liseen eldkkeelle siirtymisikd5n. Yksityisen puolen palkansaajilla sen on oletettu vuoteen

TyO llise
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2020 mennessd kohoavan 1,5 vuodella. Kohoamiseen vaikuttavat tyOeldkelakeihin
1 990-luvulla toteutetut ty0ssd pysym iseen kannustavat m uutokset.

Yrittajilla keskimddrdinen eldkkeelle siirtymisikd on jo ldhtOtilanteessa kaksi
vuotta korkeampi kuin palkansaajilla ja laskelmassa sen on oletettu vuoteen 2020
mennessd kohoavan vajaalla vuodella.

Julkisen sektorin yleiset eldkeidt nousevat vuonna 1994 toteutetun uudistuksen
vaikutuksesta 65 vuoteen. Yhdessd muiden tyOssd pysymiseen kannustavien toimien
kanssa julkisen puolen eldkkeelle siirtymisikd kohoaakin laskelmassa nykyisestd 3,5
vuodella 2030:een menness6.
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Eldketurvakeskuksen pitkan aikavilin laskentamalli

Eliketurvan pitkijiinteinen kehittdminen perustuu riittivin pitkAlle tulevai-
suuteen ulottuviin elikemeno- ja rahoituslaskelmiin.

Useista g6elikelaeista huolimatta ty6elAkejirjestelmi muodostaa yhtendisen
ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Yhtendisyys merkitsee my6s sit6, etti on ollut
mahdollista ja jdrkevtii laatia koko ty6eldketurvaa, sekA yksityistd etti julkista
sektoria, koskevia pitkin aikavdlin laskelmia. Laskelmat perustuval koko ammatissa
toimivaan viest66n.

Eliketurvakeskuksessa on laadittu tydelSkejirjestelmdn pitkiin ja keskipitkin
aikavilin suunnittelua varten laskelmia ty6elnkkeiden kehittymisesti tulevaisuudessa
erilaisten taloudellisten kehitysnikymien vallitessa. Pitkdn aikavilin laskelmat
ulottuvat jopa vuoteen 2050. Laskelmat ovat kattaneet my6s julkisen sektorin. Lisiksi
on lyhyehkrilli toimitusajalla laadittu mitd erilaisempia laskelmia ja kustannusarvioita
tydelikejirjestelmdsti ja sen kehittdmiseen liittyvisti vaihtoehdoista.

Laskentamalli

TyoelAkejirjestelmin pitkEln aikavilin ennustamiseksi Eliketurvakeskuksella
on laskentamalli, jonka katsotaan riitt6vdllEi tarkkuudella heijastavan reaalimaailman
ilmi6iti. Pitkin aikavilin laskentamallin avulla saadaan tietoa elikejdrjestelm6n
kehityksestii tyoeliikejtirjestelmin rahoitus- ja suunnittelutoimintaa varten. Jirjestel-
mAn kannalta tirkeiti tietoja ovat ennen kaikkea eri oletuksilla lasketut elikemenot,
palkkasummat, lukumdirit ja maksutaso.

Kuvio Elikemenomallin toimintakaavio

Malli on pyritty rakentamaan sellaiseksi, etti sillii pystyttiisiin vastaamaan
useimpiin eliikej€irjestelmdn tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Timi on erityisen
tirkeifr tulevaisuudessa, jolloin yhf, enemmin tarkastellaan tydeldkejdrjestelmdSn
tehtivid'pienehk6jd' muutoksia.

Trypiltdiin malli on deterministinen ja kollektiivinen, jossa vakuutettua viest66
eldtetdin ajassa eteenpiin vuosi kenallaan ja siinetdin siirtymitodennikOisyyksien
mukaan vakuutetun viest6n osajoukkojen vdlilli. Tilld tavalla mallilla pyritdin
jiiljittelemiin todellisuutta.
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Laskentamallin perusyksikkoni on samaa sukupuolta olevien muodostama
joukko. Tit6 kollektiivia kuvaavat suureet kuten palkka yms. lasketaan yleensd
ryhmin vastaavana keskiarvona. Menettely on yksiltillistd laskentaa paljon keveimpi
kdytdnn6n toteutuksena, mutta samalla se antaa vihemmin informaatiota.

Kdytetyn laskentamenetelmin valintaan on vaikuttan ut m enetel min laskenta-
jaksolta antama suuritietomiiri, jota voidaan edelleen keyttaa monissa jdrjestelmin
tulevaisuutta koskevissa laskelmissa. NAin rakennetulla mallilla voidaan laskentajak-
son aikana tarkastella ja seurata mallin tuottamia tuloksia kuten ty6suhteessa olevien
ja elikkeensaajien ikirakenteita, keskimidrdisid eldkkeiti ja palkkoja iin ja sukupuo-
len mukaan jne.

Mallin logiikka on vuosien kdytt6kokemuksen aikana osoittautunut perusteil-
taan toimivaksi. Kdytinndn laskentatydssi havaitut kehitystarpeet seki elikejirjestel-
min ja laskentamenetelmien kehittyminen aiheuttavat kuitenkin jatkuvaa kehitystydtd.

Ennustemallin liihtiitiedot ja oletukset

Eldketurvakeskuksen rekistereissi on tiedot yksityisen sektorin elikelakien
piiriin kuuluvien henkil6iden tyOsuhteista ja kaikista ty6elikkeisti. Eldkkeenhakijoiden
ja eldkelaitosten palvelemiseksirekisterissi on tietoja mytis mahdollisesta oikeudesta
julkisen sektorin ty6eldkkeeseen.

Pitkiin aikavdlin tyoeldkelaskelmat perustuvat viest6ennusteeseen ja toi-
mialoittaisen tyovoiman kysyntiennusteen avulla tuotettuun arvioon ty6voiman
jakautumisesta eri eldkelakien piiriin. Laskelmien ldhtotilanteena on yleensd uusim-
mat rekistereistfi saadut tilastotiedot kunkin elikelain piiriin kuuluvien henkiloiden
jakautumisesta eri ryhmiin esimerkiksi iin, sukupuolen, elikelajin ja ty6voimaan
kuulumisen mukaan.

Liht6tietoina ovat my6s erilaiset alkavuudet ja niiden arvioidut muutokset
tulevaisuudessa. Niissi on kiiytetty lihtdkohtana nykyisid rekistereisti saatuja tietoja
mahdollisesti tasoitettuna tai kaavamaisesti muunneltuina.

Talouskasvu on yleensd peruslaskelmien laskentajaksolla oletettu tasaiseksi,
mutta laskelmat on tehty usealla talouskasvun vaihtoehdolla. Taloudelliset kehitys-
vaihtoehdot vaikuttavat tydllisten m66rin kehitykseen ja tydllisten jakautumiseen eri
el5kelakien piiriin. Laskelmille on yleensi tyypillisti, etti mitidn iikillisii taloudessa
tapahtuvia muutoksia eioteta huomioon, koska niiden ennustaminen pitkdllii aikavilil-
li on jokseenkin mahdotonta.

Peruslaskelmat perustuvat voimassa olevaan lainsdidintoon, joskin jo
pEiitetyt lainmuutokset on otettu huomioon. Lainsiidinn6ssd tapahtuvien muutosten
vaikutuksia takastellaan yleensi vertaamalla ns. "muutoslaskelmaa" vastaavin
oletuksin tehtyyn peruslaskelmaan.

Laske! m i i n sisliltyvii epivarm u ustekij6itii

Laskelmat pohjautuvat viestdennusteeseen, joka kaavamaisena laskelmana
jo sininsi tuo pitkin aikavilin laskelmaan virhetti. Tisti syysti laskelmia tehddin
ns. perusviest6ennusteen lisiksi erilaisilla viest6nkehitysvaihtoehdoilla, joissa
voidaan vaihdella esimerkiksi syntyvyytti, kuolevuutta ja siirtolaisuutta.

Lains66d6nt66n tulee jatkuvasti muutoksia, joita ei vieli laskelmaa tehtiessd
tiedetfl. Tistd seuraa luonnollisesti, etti pitkin aikav5lin laskelmat jo lainsiddinn6n
muutosten vuoksi poikkeavat toteutuvasta kehityksesti. Lainsiidintd6n tehtdvit
muutokset saattavat vaikuttaa paljonkin yksittfrisen elSkelajin menoihin. Voi syntyi
joko siist6i tai lisikustannuksia, mutta kokonaiselikemenoon lainsiAdinn6ssi
tapahtuvien muutosten vaikutus on yleensi suhteellisen pieni.
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Laskelmissa talouskehitys oletetaan yleensi tasaiseksi, miki puoltaakin hyvin
paikkaansa pitkilli aikavililli. Suhdannevaihteluja ei voida ottaa huomioon, joten
ainakin lyhyelln aikavilillS laskelmiin sisiltyy niiden vuoksi epdvarmuustekijoiti.

Erityisesti varhaiselSkkeiden alkavuuksiin vaikuttavat tydllisyystilanteen ja
elikehakuisuuden vaihtelut, joiden arvioiminen pitkille tulevaisuuteen on mahdoton-
ta. Tilastojen pohjalta on pyritty arvioimaan pitkille aikavilille keskimiiriiset var-
haiselikkeiden alkavuudet. Todellisuudessa alkavuudet vaihtelevat vuosittain.

Jos vaihtelu tapahtuu arvioidun alkavuuden molemmin puolin, niin pitkilld
aikavdlilld keskimidrAiset alkavuudet antavat riittivin hyvii tuloksia. Myos uusien
elAkelajien ennusteisiin liitty aina epdvarmuustekij6iti, koska niiden kiytt6asteesta ei
vieli ole luotettavia havaintoja.

Toteutuvatko laskelmien tulokset?

Pitkin aikavilin laskelmat ovat tietyin oletuksin tehtyjii teknisiS laskelmia.
Tulosten toteutuminen riippuu laskelmien oletusten toteutumisesta. Toisin sanoen,
jos kaikki laskelmassa kiytetyt oletukset toteutuisivat, niin laskelman tulokset toteutui-
sivat.

Vaikka laskelman tulokset saadaan hyrinkin yksityiskohtaisesti, niin pitkdlli
aikavililli jokin ty6elikejirjestelmin kannalta tdrkei kokonaislaskelmaa kuvaava
tunnusluku antaa paremman ja luotettavamman kisityksen. Yksi tdllainen usein
kaytetty tunnusluku on elikemenot prosentteina palkoista eli elikemenoprosentti. Jos
esimerkiksi titd tunnuslukua kuvataan ennusteissa kiyrdn6, niin se ndyttdi usein
hyvin "siistilti". Todellisuudessa kuitenkin toteutuneet luvut parhaassakin tapaukses-
sa heilahtelevat lasketun kiyrin molemmin puolin.

ElSkelajeista vanhuuselikkeet hallitaan parhaiten, koska niiden lukumddri
riippuu suurimmaksi osaksi viest6n ikirakenteesta ja siten alkavuudet ja p6iittyvry-
det ovat helpoimmin arvioitavissa. Keskimiirdinen atkanut vanhuuselike riippuu
puolestaan ansiotasosta ja elikettd kartutetusta ajasta.

Ansiotason vuosittainen kasvu annetaan laskelmien oletuksena. Voimassa
olevien vanhuuselAkkeiden suuruuteen vaikuttaa p66asiassa TEL-indeksin kasvu.
Kun vanhuuselikemenot muodostavat tulevaisuudessa yli 70 prosenttia kaikista
tyoelikemenoista, on ymminettAviS, ettd vaikeammin arvioitavissa muissa el6kela-
jeissa mahdollisestitehdyt pienet virheet eivdt aiheuta suurta virhettd kokonaislaskel-
maan.

Suunniteltujen uudistusten kustannusvaikutuksia tutkittaessa eli venattaessa
ns. peruslaskelman ja "muutoslaskelman" tuloksia keskeniin, ovat tulokset todennd-
k6isesti huomattavasti luotettavampia. Tdmd johtuu siit6, etti mahdolliset virheet
vaikuttavat molemmisa laskelmissa samalla tavalla ja siten vertailtavien laskelmien
eroon vaikuttaa vain "muutoslaskelmaan" tehty perusteiden muutos.
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Elikemenoprosentit

Trendivaihtoehto (tuottavuuden kasvu 2 % vuodessa)

Vuosi TEL LEL YEL MYEL

1 995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

17,0
17,4
19,5
22,3
25,1
27,2
31,2
31,1

53,7
45,4
42,7
43,3
42,5
40,3
35,9
32,3

18,6
16,4
17,5
20,5
23,8
26,3
29,7
30,7

27,8
36,5
45,2
55,1
55,0
52,6
45,2
35,3

Trendivaihtoehto

Vuosi yksityisen
sektorin
palkans.

18,9
1g,g
20,8
23,5
26,0
27,9
31,4
31,2

YEL+
MYEL

yksi-
tyinen
sektori

julkinen

sektori

kaikki

yhteensl

21,9
22,6
24,5
27,2
29,6
31,3
33,5
32,4

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2044

22,2
22,1
24,1
27,5
30,2
31,7
32,9
31,7

19,3
19,3
21,2
23,9
26,5
28,4
31,6
31,3

27,5
31 ,1
33,1
35,7
37,7
38,6
37,9
35,1

Ty6llisyysvaihtoehdot, kaikki yhteensl

Vuosi Korkea Matalaty6ltisyys tydllisyys

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

21,9
22,2
23,7
26,3
28,9
30,6
32,9
32,0

21,9
23,2
25,7
28,7
31,3
32,8
34,4
32,8
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Voimakas talouskasvu (tuottavuuden kasvu 3,5 % vuodessa)

Vuosi yksityisen
sektorin

YEL+
MYEL

yksi-
tyinen
sektori

julkinen

sektori

kaikki

yhteensi

21,9
21,8
22,8
24,5
26,1
26,9
28,1
26,9

TEL
palkans.

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

17,0
16,7
18,2
20,2
22,2
23,6
26,3
26,0

18,9
18,2
19,3
21,2
23,0
24,1
26,5
26,0

22,2
21,2
22,1
24,5
26,1
26,7
26,7
25,3

19,3
18,5
19,7
21,6
23,3
24,4
26,5
25,9

27,5
29,9
30,7
32,2
33,2
33,3
31,7
29,3

Pysthtyvl talouskasvu (tuottavuuden kasvu 0,5 % vuodessa)

Vuosi TEL yksityisen
sektorin

YEL+
MYEL

yksi-
tyinen
sektori

julkinen

sektori

kaikki

yhteenslpalkans.

1995
2000
2005
2010
2015
2020
2030
2040

17,0
18,0
21,0
24,7
28,5
31,6
37,4
38,0

18,9
19,6
22,4
26,0
29,6
32,6
37,9
38,2

22,2
23,1
26,2
31,0
35,1
37,9
41,0
40,6

19,3
20,0
22,9
26,6
30,2
33,2
38,3
38,5

27,5
32,2
35,7
39,7
43,1
45,3
45,9
42,9

21,9
23,5
26,5
30,2
33,8
36,6
40,6
39,9
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