
TIIVISTELMÄ

Antti Mielonen

03/2021
ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Eläkejärjestelmien riskit ja  
niiden jakautuminen eri osapuolille

Viiden maan työeläkejärjestelmät vertailussa

Eläkejärjestelmän tyyppi ja rahoitustapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten eläkejär
jestelmän ulkopuoliset ns. makrotasoriskit, kuten talouden tai finanssimarkkinoiden 
heikko kehitys ja väestön ikääntyminen jakautuvat eri osapuolten eli työntekijöiden, 
eläkkeensaajien sekä työnantajien välillä. Eläkejärjestelmien jäsenet altistuvat kuiten
kin myös ns. mikrotasoriskeille, jotka liittyvät pääasiassa järjestelmien ominaisuuk
siin. Näihin kuuluvat mm. miten työnantajan konkurssi vaikuttaa eläkkeeseen tai mit
kä ovat työntekijän mahdollisuudet omiin valintoihin järjestelmän puitteissa. Myös se, 
millaisin säännöin etuudet järjestelmäkohtaisesti määräytyvät voi vaikuttaa siihen, 
mille riskeille jäsenet altistuvat. 

Kokonaisuudessaan riskien toteutuminen voi näkyä eläkemaksujen nostoina, etuuk
sien leikkauksina tai näiden yhdistelminä. Erilaiset järjestelmät jakavat riskejä eri ta
voin järjestelmän osapuolille. Tässä raportissa tarkastellaan viiden maan: Alankomai
den, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Suomen työeläkejärjestelmien riskienjakoa ja riskien 
tasoa järjestelmien eri osapuolten välillä. Tämän lisäksi tuloksia verrataan tyypillisiin 
yhdysvaltalaisiin eläkejärjestelmiin. Raportin aineiston muodostavat pääasiassa Eu
roopan komission ikääntymisraportin maaliitteet (The 2018 Ageing Report – Country 
fiches) sekä OECD:n eläkeraportti Pensions at a Glance 2019. Lähteinä on lisäksi käy
tetty mm. vertailumaiden sosiaalivakuutuslaitosten ja ministeriöiden julkaisuja ja 
muita tietolähteitä.
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Eläkejärjestelmien reagointia riskeihin on analysoitu käyttäen pääasiassa Turnerin 
(2014) kehittämää riskiindeksointimallia. Turnerin mallissa eläkejärjestelmille las
ketaan riskipisteet riippuen niiden ominaisuuksista ja reagoinnista eri riskeihin. Ris
kipisteitä kertyy yksi kutakin riskikategoriaa kohden. Riskit voivat olla jaettuja osa
puolten välillä, jolloin myös riskipiste jaetaan. Mitä enemmän riskipisteitä kertyy osa
puolta kohden, sitä riskillisempi järjestelmä on kyseiselle osapuolelle. Turnerin mallis
sa osapuolia on vain kaksi: jäsenet ja työnantajat. Mallia on raportissa muunnettu ot
tamaan huomioon myös eläkkeensaajat, joten riskit voivat jakaantua kolmen eri osa
puolen eli työntekijöiden, työnantajien ja eläkkeensaajien välillä. Turnerin mallia on li
säksi muutettu lisäämällä jakojärjestelmiä koskeva palkkasummariski ja poistamalla 
pääasiassa valtion kannettavina olevat työkyvyttömyys ja palkattomien aikojen riskit.

Tulokset osoittavat, että eurooppalaisissa eläkejärjestelmissä riskitasot ovat kokonai
suudessaan matalampia verrattuna yhdysvaltalaisiin tyyppijärjestelmiin. Alankomai
den riskipisteet nousevat vertailun korkeimmiksi ja Suomen riskipisteet jäävät mata
limmiksi. Riskit jakautuvat eri tavoin vertailumaiden järjestelmissä. Alankomaissa ja 
Saksassa työntekijät, työnantajat sekä eläkkeensaajat osallistuvat riskien kantami
seen. Itävallassa ja Suomessa riskit jakautuvat työnantajien ja työntekijöiden välille ja 
Ruotsissa työnantajat eivät kanna lainkaan riskejä.

Raportti perustuu tekijän Turun yliopistolle tekemään TOPSOSkehittämistyöhön.
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