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Tiivistelmä: Tutkimuksessa on analysoitu nykyisen eläkelainsäädännön vallitessa
eläkkeitä Suomessa aina vuoteen 2050 saakka, jolloin ennätyssuurista ikäluokista
enää harvat ovat elossa. Väestöstä ja kansantaloudesta on laadittu useita vaihto-
ehtoja, joiden virittämässä maailmassa on arvioitu eläkemenot. Peruslaskelmassa
eläkemenojen kansantuoteosuus kohoaa muutamalla prosenttiyksiköllä pääte-
vuoteen mennessä. Näin käy, jos suomalaisten elinaika pitenee runsaalla vuodella
jokaisen vuosikymmenen aikana ja vuotuinen talouskasvu jää selvästi alle kah-
teen prosenttiin ja tulevaisuudessakin eläkkeelle lähdetään yhtä nuorena kuin ny-
kyisin. Mitä nopeammin tuotanto ja väestö lisääntyvät ja mitä vanhempana
jäädään eläkkeelle, sitä pienemmäksi vaihtoehtolaskelmien mukaan jää eläkeme-
nojen kansantuoteosuus.

Asiasanat: Eläkkeet, väestö, kansantalous

PARKKINEN PEKKA: KANSANTALOUS JA ELÄKKEET VUOTEEN 2050.
Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for
Economic Research, 1998, (C, ISSN 0788-5016, No 172). ISBN 951-561-244-6

Abstract: In this study the pension expenditure in Finland has been analysed up
to year 2050, when the baby boom generation has almost totally died. The pen-
sion expenditure has been calculated with many alternatives concerning devel-
opment of Finnish population and national economy. During the next half
century the ratio of pension expenditure to gross national product (GNP) will
increase a few percentage points according to the basic calculation. The most
important assumptions of the calculation are that the expectation of life will
lengthen by more than one year during every future decade, the annual economic
growth rate will clearly be below two per cent and the average retirement age will
not rise. The higher is the growth rate of production and population and the
higher is retirement age, the lower is the ratio of pension expenditure to GNP.
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1 Tutkimuksen ongelma ja rakenne

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa syntyneet ennätyssuuret ikäluokat alka-
vat jo lähivuosina jäädä varhaiseläkkeelle. Heidän eläkkeensä ovat huomattavasti
suuremmat kuin heidän vanhempiensa eläkkeet. Uusilla eläkkeensaajilla on ni-
mittäin eläkkeeseen oikeuttavaa palveluaikaa enemmän ja eläkepalkka on isompi
kuin keskimäärin nykyisillä eläkeläisillä.1 Miten muutaman vuosikymmenen ku-
luttua käykään Suomen kansantalouden, kun eläkemenot ovat moninkertaistuneet
ansioeläkejärjestelmän ollessa täysimääräisesti voimassa ja suuret ikäluokat ko-
konaan eläkkeellä?

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan syyskuussa 1998 voimassa olevan eläkelain-
säädännön valossa eläkemenoja ja niiden rahoitusta aina vuoteen 2050 saakka,
jolloin ennätyssuurista ikäluokista vain pitkäikäisimmät ovat elossa. Laskelmissa
käytetään ensimmäistä kertaa sellaista väestöennustetta, joissa kuolleisuus alenee
niin nopeasti, että elinaika pitenee yli vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana.
Tuloksia analysoidaan myös erilaisten vaihtoehtojen avulla, jotka on täsmennetty
luvussa 2.

Luvussa 3 analysoidaan eläkemenoja aina vuoteen 2050 saakka. Nämä laskelmat
on tuotettu läheisessä yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa. Timo Korpela ja
Erkki Tenkula2 Eläketurvakeskuksesta kuvaavat eläkemenojen arviointiperusteita
tämän tutkimuksen liitteenä olevassa artikkelissaan. Toisessa liiteartikkelissa
VATT:n kehitysjohtaja Iikko B. Voipio luo katsauksen aikaisemmin Suomessa
laadittuihin eläkemenolaskelmiin, joihin jäljempänä esitettyjä tuloksia voidaan
vertailla.

Luvussa 4 pohdiskellaan eläkevakuutusmaksujen kehityskuvaa. Nykyistäkin suu-
rempi osa eläkemenoista maksetaan tulevaisuudessa eläkerahastoista. Mitä korke-
ammaksi näiden rahastojen tuotto saadaan, sitä pienemmät ovat pitkällä
aikavälillä eläkevakuutusmaksut. Tästä syystä eläkerahastojen tuotostakin on laa-
dittu vaihtoehdot.

Luvussa 5 esitetään tutkimuksesta tiivistelmä ja johtopäätökset.

                                           
1 Eläkekäsitteistöön ja eläkkeiden määräytymiseen voi lähemmin tutustua ELMO-eläketietopankissa,
joka löytyy internetin osoitteesta http://www.elmo.etk.fi/.
2 Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi tähän tutkimukseen ovat laatineet laskelmia matemaatikko Ta-
pio Klaavo Eläketurvakeskuksesta ja yliaktuaari Ossi Honkanen Tilastokeskuksesta, joita kaikkia tekijä
haluaa kiittää suuremmoisesta työstä. Lämpimän kiitoksen ansaitsevat myös tämän tutkimuksen varhai-
sempien versioiden lukuisat kommentoijat, joista erityisesti mainittakoon varatoimitusjohtaja Jaakko
Tuomikoski Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.
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2 Eläkemenolaskelmien oletukset

Eläkemenojen pitkän aikavälin kehitys riippuu lukuisista tekijöistä, joista keskei-
set liittyvät eläkelainsäädäntöön, väestöön ja kansantalouteen. Tässä tutkimukses-
sa eläkkeitä tarkastellaan nykyisen lainsäädännön valossa, mutta väestöstä ja
taloudesta on laadittu useita vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan tutkia tulosten
herkkyyttä.

Tässä luvussa on rakennettu peruslaskelman lisäksi kolme väestövaihtoehtoa,
kolme talousvaihtoehtoa ja kaksi yhdistelmävaihtoehtoa. Niissä kaikissa vuosia
1998 ja 1999 koskevat oletukset ovat samat, mutta vuodesta 2000 lähtien vaihto-
ehtoiset oletukset ovat täysimääräisesti voimassa ilman siirtymäkautta. Yhdistel-
mävaihtoehtoja lukuunottamatta vaihtoehdot poikkeavat Peruslaskelmasta vain
yhden tekijän suhteen. Selkeiden ja yksinkertaisten vaihtoehtojen avulla on help-
po vertailla eläkemenojen riippuvuutta väestöllisistä ja taloudellisista tekijöistä.

2.1 Väestövaihtoehdot

Tilastokeskuksen laatimat väestöennusteet ovat luonteeltaan virallisia väestöen-
nusteita. Tämän raportin eläkemenolaskelmissa käytetään Tilastokeskuksen tuo-
reinta, keväällä 1998 julkaisemaa muuttoliikkeen sisältävää väestöennustetta
(Tilastokeskus 1998). Siinä on oletettu syntyvyyden jäävän nykyiselleen, elinajan
pitenevän runsaalla vuodella vuosikymmenessä ja nettomaahanmuuton Suomeen
olevan 4 000 henkeä vuodessa. Tilastokeskus on julkaissut tämän väestöennus-
teen vuoteen 2030 saakka, mutta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen pyyn-
nöstä sitä on jatkettu samoin oletuksin vuoteen 2050 saakka. Tästä
Perusväestöennusteesta käytetään tarvittaessa lyhennettä T2050, jossa T viittaa
Tilastokeskukseen.

Väestölaskelmassa T2050 oletetaan viime vuoden syntyvyyden tavoin sadan nai-
sen tulevaisuudessakin synnyttävän elinaikanaan keskimäärin 175 lasta. Matalan
syntyvyyden vaihtoehdossa  tämä lapsiluku on vuodesta 2000 lähtien 140, mutta
muut oletukset ovat samat kuin Perusväestöennusteessa.

Perusväestöennusteessa on siis otaksuttu Suomeen muuttavan vuoteen 2050 men-
nessä yli 200 000 henkeä enemmän kuin täältä ulkomaille. Maahanmuuttajien
lasten ansiosta muuttovoitto lisää kokonaisväestöä vieläkin enemmän. Omava-
raisvaihtoehdossa oletetaan nettomaahanmuuton olevan nolla vuodesta 2000
lähtien, mutta muiden väestöoletusten jäävän samoiksi kuin Perusväestöennus-
teessa.

Nykyisen kuolleisuuden vaihtoehdossa kuolleisuus ei alenekaan enää vuoden
1999 jälkeen, joten ensi vuosisadalla vastasyntyneellä tytöllä on odotettavissa
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80,8 vuoden ja pojalla 73,7 vuoden pituinen elämä. Muissa vaihtoehdoissa vuo-
den 2050 elinajanodotteet ovat tytöllä 85,5 vuotta ja pojalla 81,2 vuotta. Siten
puolessa vuosisadassa suomalaisen naisen elämä pitenisi liki viisi vuotta ja mie-
hen yli seitsemän vuotta. Vertailun vuoksi todettakoon, että kuluneen puolen vuo-
sisadan aikana sekä suomalaisen naisen että miehen elämään on tullut 15 vuotta
lisää pituutta.

Kuvio 1 Suomen väestö ikäryhmittäin vuosina 1900 - 2050, miljoonaa
henkeä
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Lapset: 0-17 -vuotiaat

Työikäiset: 18-64 -vuotiaat

Eläkeikäiset: 65 vuotta täyttäneet

Lähde: Perusväestöennuste TK2050

Varhaiseläkeikäiset: 55-64-vuotiaat

Perusväestöennusteen mukaan Suomen väestö alkaa vähetä 2020-luvulla, vaikka
muuttovoitto olisi 4 000 henkeä vuodessa. Tarkastelujakson päätevuonna väestöä
asuu täällä alle viisi miljoonaa henkeä (kuvio 1). Alaikäisten eli alle 18-
vuotiaiden lasten lukumäärä vähenee koko ajan. Työikäisten lukumäärä alkaa
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alentua jo vuosikymmenen kuluttua niin nopeasti, että tarkastelujakson lopulla
18-64-vuotiaita täällä elää puoli miljoonaa nykyistä vähemmän.

Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä liki kaksinkertaistuu 1,4 mil-
joonaan henkeen 2030-luvun alkupuolelle tultaessa ja säilyy lähes sellaisenaan
aina tarkastelujakson loppuun saakka. Varhaiseläkeikäisiä eli 55-64-vuotiaita elää
nykyisin Suomessa runsas puoli miljoonaa, mutta jo ensi vuosikymmenen lopulla
neljännesmiljoona enemmän. Sen jälkeen varhaiseläkeikäisten lukumäärä vähe-
nee selvästi, kun nykyisen väestön suurimmat kohortit saavuttavat eläkeiän.

2.2 Potentiaalinen työvoima ja työlliset

Eläkemenolaskelmissa tarvitaan monipuolisia tietoja työmarkkinoista, sillä esi-
merkiksi työeläkettä kertyy työvuosien ja ansioiden perusteella. Perinteisesti vä-
estön ja työllisten välille on rakennettu silta työikäisen väestön avulla. Näin on
menetelty esimerkiksi Euroopan unionimaiden tuoreessa vertailututkimuksessa
(Franco - Munzi 1998).

Jäljempänä väestö kytketään työllisiin potentiaalisen työvoiman avulla. Potenti-
aalisessa työvoimassa otetaan huomioon niin nuorten kuin varttuneiden alemmat
työssäkäyntiasteet, jolloin kooltaan suuresti muuttuvien ikäluokkien oloissa saa-
daan rakennettua herkempi yhteys väestön ja työllisten välille.

Potentiaalinen työvoima on muodostettu viisivuotisin ikäryhmin naisille ja mie-
hille yhtäältä todellisen työikäisen väestön ja toisaalta potentiaalisten työvoima-
osuuksien (taulukko 1) perusteella. Näiksi työvoimaosuuksiksi on valittu Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksen ikäryhmittäin korkeimmat vuotuiset työvoima-
osuudet naisille ja miehille ajanjaksolta 1983 - 1997 (Parkkinen 1997). Vuodesta
1983 lähtien työvoimatutkimus on nimittäin perustunut henkilökohtaisiin haas-
tatteluihin.

Potentiaalisen työvoima on laskettu vuoteen 2050 saakka kertomalla Perusväestö-
ennusteen T2050 mukainen työikäinen mies- ja naisväestö ikäryhmittäin potenti-
aalisilla työvoimaosuuksilla. Vuonna 1998 potentiaalista työvoimaa on 2,738
miljoonaa henkeä ja työllisiä valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennus-
teen (1998) mukaan 2,228 miljoonaa henkeä.

Työllisten ja potentiaalisen työvoiman välisen suhteen oletetaan supistuvan geo-
metrisesti tasaisesti nykyisestä päätevuoteen mennessä yhteen.3 Siten vuonna
2050 työllistä työvoimaa otaksutaan olevan saman verran kuin näin määriteltyä
potentiaalista työvoimaa. Myös 1960-luvun alussa, jolloin työhönosallistuminen

                                           
3  Kahden peräkkäisen vuoden suhdeluku on siis [1/(2,228/2,738)]1/52 eli siis 52. juuri päätevuoden 2050
ja lähtövuoden 1998 suhdelukujen osamäärästä.
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oli  huomattavasti suurempaa kuin nykyisin ja työttömyys vähäistä, työllistä työ-
voimaa oli saman verran kuin potentiaalista työvoimaa.

Taulukko 1 Vakioiksi oletetut potentiaaliset työvoimaosuudet vuosina 1960 -
2050 (suluissa Hyvä vaihtoehto vuonna 2050), %

Ikä, vuotta Naiset Miehet

15-19       38,0 (38,0)           37,6 (37,6)
20-24          71,9 (71,9)           73,9 (73,9)
25-29          84,6 (84,6)           92,6 (92,6)
30-34          87,0 (87,0)           96,9 (96,9)
35-39          89,9 (89,9)           96,8 (96,9)
40-44          91,4 (91,4)           95,2 (96,8)
45-49           90,5 (91,4)           92,9 (95,2)
50-54           87,2 (90,5)           85,9 (92,9)
55-59           66,2 (87,2)           68,1 (85,9)
60-64            32,8 (66,2)            41,0 (68,1)
65-69          7,5 (32,8)           15,9 (41,0)
70-74        2,6 (7,5)           9,8 (15,9)
(75-79)      0,0 (2,6)      0,0 (9,8)

Tämän raportin Peruslaskelmassa työllisten lukumäärä nousee siis melkein 2,3
miljoonaan ensi vuosikymmen loppuun mennessä, mutta supistuu hitaasti sen
jälkeen parin vuosikymmenen ajan. Myöhemmin työllisten lukumäärä vakiintuu
suunnilleen samaksi kuin tänä vuonna. (Kuvio 2).

Vuonna 1998 potentiaalista työvoimaa on puoli miljoonaa henkeä enemmän kuin
työllisiä. Näistä puolesta miljoonasta suomalaisesta pääosa on työttömänä tai
piilotyöttömänä. ”Täystyöllisyysoloissa” työvoiman ulkopuoleltakin hakeutuisi
väkeä työelämään, jolloin työllisten väestöosuus lähestyisi potentiaalisen työvoi-
man väestöosuutta. Esimerkiksi osa nykyisin opiskelevista tai omaa lastaan hoita-
vista nuorista tulisi töihin, jos sopivaa työtä olisi kotiseudulla tarjolla. Myös
ikääntyvien työllisyysasteet olisivat varmasti olennaisesti nykyistä korkeammat,
jos työmarkkinoilla olisi heidän ammattitaidolleen kohtuuansiot tarjoavaa kysyn-
tää.

Koska elinaika pitenee yli vuodella vuosikymmenessä ja sen mukana ilmeisesti
kohenee väestön kuntoisuus, työssä käyvien osuus varttuneiden ikäryhmissä
saattaa puolessa vuosisadassa kohota jopa tuntuvasti suuremmaksi kuin tässä Pe-
ruslaskelmissa otaksutaan. Tässä mielessä potentiaalinen työvoima ei ole suin-
kaan maksimityövoima - ei ainakaan enää vuonna 2050.
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Kuvio 2 Potentiaalinen työvoima ja työlliset vuosina 1960 - 2050, 1000
henkeä
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2.3 Tuotanto ja tuottavuus

Peruslaskelmassa oletetaan tänä ja ensi vuonna talouskasvun jatkuvan valtiova-
rainministeriön kansantalousosaston mainitun suhdanne-ennusteen mukaisesti.
Vuodesta 2000 alkaen tuotanto määritellään työllisten ja työllistä kohti oletetun
tuottavuuden avulla4. Työllisten lukumäärä määritellään edellä kuvatulla tavalla
potentiaalisen työvoiman avulla ja tuottavuudesta tehdään yksinkertainen oletus
päätevuoteen saakka.

Työllistä kohti lasketun tuottavuuden kasvun oletetaan hidastuvan geometrisesti
tasaisesti nykyisestä 2,7 prosentista yhteen prosenttiin vuonna 2050. Täten Pe-
ruslaskelmassa oletetaan bruttokansantuotteen määrän työllistä kohti kohoavan
keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa 52 vuoden aikana. Todettakoon, että Euroo-
pan unionimaita koskevassa tutkimuksessa (Franco - Munzi 1998) otaksuttiin

                                           
4  Voidaanhan tuotanto B määritellä työllisten lukumäärän T ja työllistä kohti lasketun tuottavuuden B/T
tulona.
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tuottavuuden työllistä kohti nousevan vuoteen 2050 mennessä keskimäärin 1,5
prosenttia vuodessa. (Kuvio 3).

Tuottavuuden hidastuva paraneminen ensi vuosisadalla perustuu näkemykseen,
että palveluvaltaistuvassa kansantaloudessa työtä on aikaisempaa hankalampaa
korvata muilla tuotantopanoksilla. Yhdysvalloissa ja muissa Suomea olennaisesti
korkeatuloisimmissa maissa työllistä kohti laskettu tuottavuus on jo kauan nous-
sut selvästi hitaammin kuin täällä. Koska työllisten lukumäärä vähenee ensi vuo-
sikymmenen lopulta lähtien, jää silloin tuotannon kasvu tuottavuuden kasvua
hieman hitaammaksi.

Kuvio 3 Bruttokansantuotteen määrän ja työllistä kohti lasketun tuotta-
vuuden vuosimuutokset vuosina 1960 - 2050 Peruslaskelman
mukaan, %
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Mitä suuremmat ovat kansantalouden reaalitulot asukasta kohti, sitä helpompaa
on veroilla ja maksuilla rahoittaa eläkkeet ja muut yhteiskunnalliset menot. Edellä
tehdyt väestö- ja talousoletukset merkitsevät sitä, että 52 vuodessa bruttokansan-
tuotteen määrällä mitatut reaalitulot 2,5-kertaistuisivat asukasta kohti (taulukko
2). Vertailun vuoksi todettakoon, että viime 52 vuoden aikana eli vuodesta 1946
asukasta kohti lasketut reaalitulot ovat Suomessa viisinkertaistuneet.
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Taulukko 2 Bruttokansantuotteen määrä (BKT) asukasta kohti Peruslaskel-
massa vuoteen 2050, Indeksi (1998)=100

Vuosi 1998 2010 2020 2030 2040 2050
BKT asukasta kohti 100 135 160 187 221 254

Eläkemenot riippuvat työllisten lukumäärän lisäksi vahvasti myös reaalipalkoista,
joiden oletetaan muuttuvan tulevaisuudessa samalla tavalla kuin tuottavuuden
työllistä kohti. Näin kansantalouden tilinpidosta laskettu keskimääräinen kuukau-
sipalkka, jossa ovat mukana täydellä painolla myös osan vuotta työskennelleet
palkansaajat, nousee reaalisesti nykyisestä vajaasta 12 000 markasta liki 29 000
markkaan vuonna 2050. Tällöin palkkasumman osuus bruttokansantuotteesta jää
suunnilleen nykyiselleen koko tarkasteluajanjaksoksi. (Kuvio 4).

Kuvio 4 Palkkojen ja kaikkien työtulojen osuus bruttokansantuotteesta
vuodesta 1960 ja Peruslaskelmassa vuoteen 2050, %
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Työtulojen eli palkkojen ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksujen osuus brutto-
kansantulosta on viime vuosina ollut poikkeuksellisen pieni, koska laman seura-
uksia työllisyyteen on lievennetty tuottavuuden muutoksiin nähden alhaisilla
palkankorotuksilla. Työtulojen kansantuoteosuuden oletetaan palaavan vuoteen
2050 mennessä samaksi mitä se oli keskimäärin energianhintakriisistä äskeisen
laman alkuun eli vuosina 1974 - 1990. Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut on
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näissä laskelmissa määritelty työtulojen ja palkkojen erotuksena, vaikka todelli-
suudessa ne määräytyvät pitkälti sosiaalisen lainsäädännön perusteella.

2.4 Talousvaihtoehdot

Eläkemenoja vuodesta 2000 vuoteen 2050 tarkastellaan kolmen väestövaihtoeh-
don lisäksi myös kolmen talousvaihtoehdon avulla. Jokaisessa talousvaihtoehdos-
sa käytetään samaa Perusväestöennustetta T2050. Talousvaihtoehdot rakennetaan
samalla tavalla kuin edellä kuvattu Peruslaskelma.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa työllistä kohti laskettu tuottavuus ja tämän
ansiosta myös kokonaistuotanto kohoaa vuosina 2000 - 2050 yhden prosenttiyk-
sikön nopeammin joka vuosi kuin Peruslaskelmassa. Näin bruttokansantuotteen
määrä lisääntyy Nopean talouskasvun vaihtoehdossa vuodesta 1998 vuoteen 2050
keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa, jolloin päätevuonna kokonaistuotanto on
nelinkertainen vuoden 1998 tuotantoon nähden.

Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa tuottavuuden ja bruttokansantuotteen mää-
rän kasvunopeus jää ensi vuosikymmenen alusta alkaen vuosittain prosenttiyksi-
kön hitaammaksi kuin Peruslaskelmassa. Siten Hitaan talouskasvun vaihto-
ehdossa keskimääräinen kasvu vuoteen 2050 jää 0,7 prosenttiin vuodessa. Tässä
vaihtoehdossa bruttokansantuotteen määrä alkaa vähetä 2040-luvun alkupuolella.
Vuonna 2050 kansakunnan tuotanto on vain puolitoistakertainen nykyiseen tuo-
tantoon nähden.

Nopean ja Hitaan talouskasvun lisäksi eläkemenoja tarkastellaan sellaisessa
vaihtoehdossa, jossa alkavien eläkkeiden otaksutaan siirtyvän vuodesta 2000 läh-
tien vuoteen 2050 mennessä viisi vuotta nykyistä vanhemmille. Tätä vaihtoehtoa
kutsutaan nimellä Vanhempana eläkkeelle.

Samalla tavalla kuin muissakin vaihtoehdoissa, vaihtoehdossa Vanhempana eläk-
keelle pidetään muut oletukset muuttumattomina eli samana kuin Peruslaskelmas-
sa. Esimerkiksi työllisiä on Vanhempana eläkkeelle vaihtoehdossa täsmälleen
saman verran kuin Peruslaskelmassa, jolloin joko työttömiä tai työvoiman ulko-
puolista väkeä on vastaavasti enemmän kuin Peruslaskelmassa.

Todettakoon selvyyden vuoksi, ettei tässä raportissa arvioida Vanhempana eläk-
keelle eikä minkään muunkaan vaihtoehdon toteutumisen mahdollisuutta nykyi-
sen eläkelainsäädännön oloissa. Keskimääräisen eläkkeelle tuloiän kohoaminen
peräti viidellä vuodella puolessa vuosisadassa ei liene kovin todennäköistä ilman
eläkelainsäädännön muutosta.
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2.5 Hyvä ja Huono vaihtoehto

Jokainen edellä määritelty vaihtoehto poikkeaa Peruslaskelmasta vain yhden te-
kijän suhteen, jolloin tulosten tulkinta on yksinkertaista: Ero Peruslaskelmaan
aiheutuu vain tästä yhdestä tekijästä. Esimerkiksi Nopean talouskasvun vaihtoeh-
don eläkemenot poikkeavat Peruslaskelman eläkemenoista vain siksi, että edelli-
sessä tuottavuus työllistä kohti kasvaa prosenttiyksikön nopeammin vuodesta
2000 lähtien.

Tässä luvussa otetaan käyttöön kaksi uutta vaihtoehtoa, jotka on rakennettu yh-
distämällä edellä esitettyjä vaihtoehtoja:

Hyvässä vaihtoehdossa otaksutaan Perusväestövaihtoehdon mukai-
nen väestökehitys, tuottavuuden kasvavan yhtä ripeästi kuin Nopean
talouskasvun vaihtoehdossa, eläkkeelle siirryttävän samalla tavalla
kuin vaihtoehdossa Vanhempana eläkkeelle, jolloin lisäksi on ole-
tettu työhönosallistumisen kohoavan jäljempänä kuvattavassa mää-
rin.

Huonossa vaihtoehdossa otaksutaan toteutuvan Omavaraisväestö-
vaihtoehto, tuottavuuden parantuvan yhtä verkkaisesti kuin Hitaan
talouskasvun vaihtoehdossa, työllisten osuuden potentiaalisesta työ-
voimasta jäävän ensi vuosisadalla yhtä pieneksi kuin vuonna 1999 ja
eläkkeelle siirryttävän yhtä nuorena kuin vuonna 1997 eli Peruslas-
kelman mukaisesti. Tässä vaihtoehdossa vuoden 2050 potentiaali-
sesta työvoimasta on vain 82 prosenttia työllisinä, kun muissa
vaihtoehdoissa tämä osuus on 100 prosenttia.

Hyvässä vaihtoehdossa siis oletetaan elinajan pidentyessä siirryttävän työelä-
mästä eläkkeelle nykyistä iäkkäämpänä. Päätevuonna 2050 eläkkeelle lähdetään
työelämästä viisi vuotta iäkkäämpänä kuin nykyisin. Silloin 60-vuotiaan suoma-
laisen elinajanodotekin on viisi vuotta pidempi kuin nyt. Tämänikäisellä miehellä
on silloin odotettavissa lähes 25 vuoden ja naisella yli 27 vuoden mittainen elä-
mä.

Hyvässäkin vaihtoehdossa nuorten työssäkäyntiasteet ovat samat kuin Peruslas-
kelmassa, mutta keski-ikäisten ikäluokissa työssäkäynti yleistyy. Niin naisten
kuin miestenkin potentiaalisten työvoimaosuuksien lasketaan nousevan korkeim-
masta työvoimaosuudesta lähtien tasaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2050 saakka
siten, että päätevuonna ne ovat siirtyneet viisi vuotta vanhemmille (taulukko 1
sivulla 5). Koska työllisten osuus potentiaalisesta työvoimasta pidetään Hyvässä-
kin vaihtoehdossa samana kuin Peruslaskelmassa, lisääntyy työllisten lukumäärä
samassa suhteessa kuin potentiaalinen työvoimakin (kuvio 5).
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Työllisten lukumäärä kasvaa korkean työhönosallistumisen vaihtoehdossa pääte-
vuoteen saakka, jolloin työllisiä on liki 300 000 henkeä enemmän kuin Peruslas-
kelmassa. Koska nuoria työllisiä on saman verran molemmissa vaihtoehdoissa,
aiheutuu vaihtoehtojen ero keski-ikäisten ja sitä vanhempien työllisten erosta.

Huonossa vaihtoehdossa oletetaan omavaraisväestövaihtoehto, jolloin potentiaa-
lista työvoimaa on vähemmän kuin Peruslaskelmassa. Työllisten osuus potentiaa-
lisesta työvoimasta ei kuitenkaan kohoa vuoden 1999 jälkeen, jolloin työllisiä on
tästäkin syystä vähemmän kuin Peruslaskelmassa.

Työllisten lukumäärä nousee hieman Peruslaskelmassa ensi vuosikymmenen ai-
kana, mutta alkaa sitten verkkaisesti vähetä. Työllisten lukumäärä vakiintuu
2020-luvulla suunnilleen samaksi kuin nyt.
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Kuvio 5 Potentiaalinen työvoima ja työlliset Peruslaskelmassa vuosina
1960 - 2050 sekä Hyvässä ja Huonossa vaihtoehdossa vuosina
2000 - 2050, miljoonaa henkeä
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Hyvässä vaihtoehdossa keski-ikäiset pysyvät työllisinä yhä pidempään lykäten
eläkkeelle lähtöään vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana. Näin työelämä
pitenee saman verran kuin 60-vuotiaan suomalaisen odotettavissa oleva elinaika.
Vuonna 2050 eläkkeelle lähdetään viisi vuotta iäkkäämpänä kuin nykyisin. Tässä
vaihtoehdossa työllisten lukumäärä lisääntyy koko ajan, koska varttuneita on yhä
enemmän ja yhä useampi heistä jatkaa työelämässä. Puolen vuosisadan kuluttua
työllisiä on yli 2,5 miljoonaa eli 300 000 henkeä enemmän kuin Peruslaskelmas-
sa.

Huonossa vaihtoehdossa työmarkkinoillakin menee heikosti. Maahanmuutto jää
yhtä pieneksi kuin maastamuutto. Eläkkeelle siirrytään vielä puolen vuosisadan
kuluttuakin yhtä nuorena kuin Peruslaskelmassa, vaikka silloin eläkkeelle lähtöi-
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ässä suomalaisen elinajanodote viisi vuotta pidempi kuin nyt. Työvoimavarojen
vajaa käyttö jää yhtä suureksi kuin vuonna 1999. Työttömänä ja piilotyöttömänä
on runsaasti suomalaisia. Työllisten lukumäärä vähenee koko ajan. Ensi vuosisa-
dan puolessa välissä töissä on peräti puoli miljoonaa suomalaista vähemmän kuin
Peruslaskelmassa.

Elatussuhteella tarkoitetaan muun väestön kuin työllisten lukumäärän suhdetta
työllisten lukumäärään. Se siis kertoo, montako kansalaista itsensä lisäksi työlli-
nen työllään elättää. Mitä pienempi on lasten ja vanhusten väestöosuus ja mitä
useampi työikäisistä käy töissä, sitä pienempi on elatussuhde. Tänä vuonna ela-
tussuhde on hieman yli 1,3. Neljä vuotta sitten suurimman työttömyyden aikaan
se oli lähes 1,5 ja ennen lamaa kahdeksan vuotta sitten 1,0. (Kuvio 6).

Elatussuhde jää Peruslaskelmassa nykyiselleen aina 2010-luvulle saakka. Seuraa-
valla vuosikymmenellä suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle se kohoaa kor-
keimmillaan 1,37:ään. Sitten elatussuhde alenee päätevuoteen saakka, jolloin se
on 1,2.

Huonossa vaihtoehdossa elatussuhde nousee aina 2030-luvulle saakka ja vakiin-
tuu sitten erittäin korkeaksi, peräti 1,7:ään. Tässä vaihtoehdossahan työllisiä on
potentiaalisesta työvoimasta poikkeuksellisen vähän.

Hyvässä vaihtoehdossa jäädään työelämään yhä pidemmäksi aikaa, josta syystä
elatussuhde alenee jatkuvasti. Tässä vaihtoehdossa elatussuhde alittaa ennen la-
maa saavutetun ennätystason 2040-luvulla, jolloin suomalaisista jälleen yli puolet
on töissä.



14

Kuvio 6 Elatussuhde Suomessa vuodesta 1960 sekä Peruslaskelman ja
Hyvän ja Huonon vaihtoehdon mukaan vuoteen 2050
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Hyvä vaihtoehto

Huono vaihtoehto

Tällä hetkellä näyttää siltä, että niin työllisyysoletusten kuin muidenkin oletusten
suhteen Hyvä vaihtoehto on epärealistisen hyvä ja Huono vaihtoehto on epärea-
listisen huono. Näiden vaihtoehtojen avulla saadaan kuitenkin selkeä kuva siitä,
miten vahvasti pitkällä aikavälillä eläkkeet ja kansantalous liittyvät toisiinsa.

Taulukkoon 3 on koottu Peruslaskelman sekä Hyvän ja Huonon vaihtoehdon
vertailu vuonna 2050. Vuoden 2050 väestö- ja työllisyyslukujen vertailun hel-
pottamiseksi todettakoon, että vuonna 1998 väestöä on 5,15 miljoonaa ja työllisiä
2,23 miljoonaa.

Samaan taulukkoon on laskettu näissä vaihtoehdoissa myös talouskasvut koko
tarkastelujakson lisäksi myös vuosille 1998 - 2030 ja 2030 - 2050. Vuosi 2030 on
siksi huomionarvoinen ajankohta, että silloin nykyisen väestön suurimmat ikäluo-
kat ovat jo eläkkeellä.
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Taulukko 3 Peruslaskelman sekä Hyvän ja Huonon vaihtoehdon vertailu
vuonna 2050 sekä  talouskasvu

Peruslaskelma Hyvä vaihto-
ehto

Huono vaihto-
ehto

Väestö, miljoonaa henkeä. 4,94 4,94 4,68
Potentiaalinen työvoima, milj. henkeä 2,25 2,53 2,11
Työlliset, miljoonaa henkeä 2,25 2,53 1,73
Elatussuhde (ei-työlliset/työlliset) 1,20 0,95 1,71
Tuottavuus työllistä kohti, Indek-
si(1998)=100

240 394 145

Bruttokansantuotteen määrä, Indek-
si(1998)=100

244 450 112

Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä kuten 1997 5 v. korkeampi
kuin 1997

kuten 1997

Talouskasvu 1998-2050, % vuodessa 1,7 2,9 0,2
Talouskasvu 1998-2030, % vuodessa 2,0 3,2 0,5
Talouskasvu 2030-2050, % vuodessa 1,2 2,5 -0,3
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3 Eläkemenot vuoteen 2050

Tässä tarkastellaan eläkemenoja ensin viime vuodelta ja sitten esitetään vuoteen
2050 ulottuvien eläkemenolaskelmien tulokset. Luvussa 3.2 analysoidaan eläke-
menojen kehityskuvaa Peruslaskelmassa ja seuraavissa luvuissa muissa vaihtoeh-
doissa.

3.1 Eläkemenot vuonna 1997

Vuonna 1997 Suomessa maksettiin lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 76,7 miljardia
markkaa (taulukko 4). Eläkemenojen osuus markkinahintaisesta bruttokansan-
tuotteesta oli 12,5 prosenttia.

Taulukko 4 Lakisääteiset eläkemenot Suomessa vuonna 1997, miljardia
markkaa

TYÖELÄKKEET Miljardia
markkaa

MUUT ELÄKKEET Miljardia
markkaa

TEL-eläkkeet 24,2 Kansaneläkkeet ml lapsiko-
rotukset sekä asumis- ja
hoitotuet

16,8

LEL-eläkkeet 3,4 Rintamasotilasetuudet 0,9
YEL-eläkkeet 2,9 Muut kansaneläkevakuutus-

etuudet
0,8

MYEL-eläkkeet 2,7 Sotilasvamma-, liikenneva-
kuutus-, tapaturmavakuu-
tuslain mukaiset ja muut
lakisääteiset eläkkeet

2,4

Muut yksityissektorin työeläk-
keet

0,4

Julkisen sektorin työeläkkeet 22,2

Työeläkkeet yhteensä 55,8 Muut lakisääteiset eläkkeet
yhteensä

20,9

Työeläkkeitä maksettiin viime vuonna lähes 56 miljardia markkaa (Eläketurva-
keskus 1998). Niistä puolet oli yksityissektorin palkansaajien ja kymmenesosa
yrittäjien eläkemenoja. Loput kaksi viidesosaa oli julkisen sektorin eli valtion ja
kuntien eläkemenoja.

Kaikista eläkemenoista runsas neljäsosa oli muita kuin työeläkkeitä. Kansanelä-
kevakuutusetuuksia maksettiin vuonna 1997 yhteensä 18,5 miljardia markkaa
(Kansaneläkelaitos 1998). Sotavamma-, liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutus-
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korvauksia, erilaisia lisäeläkkeitä ynnä muita lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin
vuonna 1997 yhteensä 2,4 miljardia markkaa.

Ajankohtaisuuden vuoksi tulevia eläkemenoja verrataan jäljempänä vuonna 1998
maksettaviin eläkkeisiin. Eläketurvakeskuksen tänä syksynä tekemän ennakkoar-
vion mukaan tänä vuonna 1998 maksetaan lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 80
miljardia markkaa eli 12 prosenttia bruttokansantuotteesta. Näistä eläkemenoista
työeläkkeitä on 60 miljardia markkaa.

3.2 Eläkemenot Peruslaskelmassa

Tämän tutkimuksen eläkemenolaskelmat, joissa työeläkkeet ja muut lakisääteiset
eläkkeet on edellä kuvattujen oletusten perusteella laskettu vuoden 1998 rahassa
aina vuoteen 2050 saakka, on tehty Eläketurvakeskuksen mallilla (liite 1). Perus-
laskelmassa keskeiset oletukset ovat siis seuraavat:

− Uusien eläkkeiden ikäryhmittäiset alkamistodennäköisyydet jäävät ennalleen, jolloin
tulevaisuudessakin siirrytään eläkkeelle ikäryhmittäin samassa määrin kuin vuonna
1997.

− Väestö muuttuu Perusväestölaskelman T2050 mukaisesti, jolloin syntyvyys jää nykyi-
selleen, elinaika pitenee toista vuotta jokaisen vuosikymmenen aikana ja nettomaa-
hanmuutto jatkuu 4 000 hengen vuosivauhdilla.

− Vuosina 1998 ja 1999 kansantalous kehittyy valtiovarainministeriön kansantalous-
osaston Taloudellisen katsauksen syyskuu 1998 mukaisesti.

− Vuosina 2000 - 2050 tuottavuus työllistä kohti hidastuu tasaisesti päätevuoteen men-
nessä prosenttiin vuodessa, jolloin tuottavuuden keskikasvu päätevuoteen saakka on
1,7 prosenttia vuodessa. Työllisten osuus potentiaalisesta työvoimasta kohoaa tasai-
sesti niin, että vuonna 2050 työllisiä on saman verran kuin potentiaalista työvoimaa.
Bruttokansantuotteen määrä lasketaan tuottavuuden ja työllisten avulla, joten itse asi-
assa tuotanto otaksutaan työvoima- ja tuottavuusrajoitteiseksi. Reaalipalkat työllistä
kohti nousevat samassa määrin kuin tuottavuus työllistä kohti ja työtulojen osuus
bruttokansantuotteesta saavuttaa päätevuoteen mennessä vuosien 1974 - 1990 keski-
arvon.

On itsestään selvää, että tulevaisuus on aina niin yllätyksellinen, ettei sen kulkua
voi tietää muut kuin jälkiviisastelijat. Vuosikymmenten päähän ulottuvat oletuk-
set osoittautuvat ennemmin tai myöhemmin vääriksi. Juuri tästä syystä tässä tut-
kimuksessa eläkelaskelmien välttämättömät oletukset on muokattu mahdolli-
simman yksinkertaisiksi ja kaavamaisiksi. Näiden oletusten merkitystä tulosten
kannalta arvioidaan myöhemmin erilaisten vaihtoehtojen avulla, jotka myös on
rakennettu selkeiksi ja yksinkertaisiksi.
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Peruslaskelmassa eläkemenot lisääntyvät lähivuosina hieman hitaammin kuin
bruttokansantuote. Vuonna 2010 niin eläkemenojen kuin kansantuotteenkin mää-
rä on 40 prosenttia suurempi kuin tänä vuonna. Sen jälkeen eläkemenot kasvavat
kansantuotetta nopeammin, vaikka kansantuotteen määräkin ehtii yli 2,4-
kertaistua päätevuoteen mennessä. Vuoteen 1998 verrattuna eläkemenojen määrä
kaksinkertaistuu 2020-luvun alkuvuosiin mennessä ja kolminkertaistuu ennen
päätevuotta. Vertailun vuoksi todettakoon, että eläkemenojen määrä5 on 12-
kertaistunut vuodesta 1960 eli 38 vuodessa, jolloin kansantuotteen määrä kolmin-
kertaistui. (Kuvio 7).

Kuvio 7 Eläkemenojen ja bruttokansantuotteen määrä Peruslaskelmassa
vuosina 1960 - 2050, Indeksi(1998)=100
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Vielä 1960-luvun alussa eläkemenojen osuus markkinahintaisesta bruttokansan-
tuotteesta oli vain neljä prosenttia.  Silloin eläkemenosta yli puolet oli kansanelä-
kevakuutusetuisuuksia ja vain neljännes työeläkkeitä. Yksityisen sektorin työ-
eläkejärjestelmän tullessa voimaan vuonna 1962 työeläkkeiden osuus bruttokan-
                                           
5 Eläkemenojen deflaattorina on käytetty yksityisen kulutuksen implisiittistä hintaindeksiä, jonka Tilas-
tokeskus laskee kansantalouden tilinpidossa.
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santuotteesta oli noussut jo yhdeksään prosenttiin. Kansaneläkemenotkin ovat
viime vuosikymmeninä lisääntyneet kansantuotetta nopeammin. (Kuvio 8).

Ennen äskeistä lamaa eläkemenojen kansantuoteosuus vaihteli vuosittain 11 pro-
sentin tuntumassa. Tuotannon romahdettua se nousi 14 prosenttiin. Sittemmin
eläkemenojen kansantuoteosuus on alentunut lähinnä tuotannon kasvun ansiosta,
mutta myös eläkkeitä on leikattu. Tänä vuonna tämä osuus on 12 prosenttia ja
lähivuosina vieläkin pienempi, jos kansantalous kehittyy Perusvaihtoehdon mu-
kaisesti.

Kuvio 8 Työeläkkeiden, kansaneläkevakuutusetuuksien ja muiden eläk-
keiden osuus bruttokansantuotteesta vuosina 1960 - 1998* ja
Peruslaskelman mukaan vuoteen 2050 saakka, %
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Jo ensi vuosikymmenellä suurten ikäluokkien alkaessa siirtyä varhaiseläkkeelle
eläkemenojen kansantuoteosuus kääntyy nousuun. Se ylittää lamanaikaisen hui-
pun 2020-luvulla. Eläkemenojen kasvu tasaantuu 2030-luvulla, kun suurimpien
ikäluokkien jälkeen eläkkeelle tulee yhä pienempiä ikäluokkia. Peruslaskelman
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mukaan eläkkeiden kansantuoteosuus on päätevuonna 15 prosenttia. Eläkemeno-
jen kansantuoteosuus nousee siis Peruslaskelman mukaan viidessä vuosikymme-
nessä vähemmän kuin laman aikana neljässä vuodessa.

Muiden eläkkeiden kuin työeläkkeiden kansantuoteosuus pienenee selvästi tule-
vaisuudessa, sillä kansaneläkettä ei makseta kohtuullista työeläkettä nauttivalle.
Puolen vuosisadan kuluttua lakisääteisistä eläkemenoista työeläkkeiden osuus on
jo 95 prosenttia, kun nyt se on 75 prosenttia. Juuri tästä syystä pelkästään työelä-
kemenojen tarkastelu antaa niin historiassa kuin myös tulevaisuudessa liian syn-
kän kuvan eläkkeiden kansantaloudellisesta rasituksesta.

3.3 Eläkemenot eri väestövaihtoehdoissa

Perusväestöennusteessa, jossa siis oletettiin Suomeen muuttavan vuosittain 4 000
henkeä enemmän kuin täältä ulkomaille, lakisääteisten eläkemenojen kansantuo-
teosuus kohoaa 52 vuoden tarkastelujaksolla siis kolmella prosenttiyksiköllä eli
15 prosenttiin vuonna 2050.

Ilman nettosiirtolaisuutta eli omavaraisväestövaihtoehdossa potentiaalista työ-
voimaa ja tästä syystä myös työllisiä on vähemmän, jolloin kansantuotteen määrä
jää pienemmäksi. Tässä vaihtoehdossa eläkemenojen kansantuoteosuus kohoaa
tarkastelujakson lopulla 15,5 prosenttiin. Näiden laskelmien mukaan suoma-
laisittain melko suurellakaan nettomaahanmuutolla ei ole kovin suurta merkitystä
eläkemenojen bruttokansantuoteosuuteen, jolla tässä tutkimuksessa mitataan elä-
kemenojen kansantaloudellista taakkaa. (Kuvio 9).

Matalan syntyvyyden vaihtoehdossa otaksutaan syntyvyyden romahtavan Suo-
messa vuonna 2000 yhtä pieneksi kuin nykyisin Japanissa, jossa sata naista syn-
nyttää elinaikanaan vain 140 lasta. Tässä väestövaihtoehdossa pienet ikäluokat
tulevat työmarkkinoille 2010-luvun lopulta lähtien, jonka seurauksena työvoimaa
ja työllisiä on vähemmän kuin Peruslaskelmassa. Kansantuotteen määrä jää tästä
syystä pienemmäksi kuin Peruslaskelmassa, mutta eläkkeellä oleva väestö on sa-
ma aina ensi vuosisadan jälkipuoliskolle saakka. Eläkemenojen bruttokansantuo-
teosuus nousee Matalan syntyvyyden vaihtoehdossa päätevuoteen mennessä yli
17 prosenttiin.

Nykyisen kuolleisuuden vaihtoehdossa otaksuttiin ensi vuoden kuolleisuuden
vakiintuvan koko tarkastelujaksoksi. Koska lasten ja työikäisten kuolleisuus on
melko pientä, on Nykyisen kuolleisuuden väestövaihtoehdossa eläkeikäistä väes-
töä vähemmän kuin Peruslaskelmassa mutta työllistä työvoimaa lähes saman ver-
ran. Tästä syystä eläkemenojen bruttokansantuoteosuus nousee vain runsaalla
prosenttiyksiköllä kolmessa vuosikymmenessä. Jo 2030-luvulla tämä osuus alkaa
pienentyä, kun eläkeläisten lukumäärä alenee.
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Väestövaihtoehdot osoittavat selkeästi, kuinka suuresti jo muutamassa vuosi-
kymmenessä kuolleisuuden aleneminen lisää eläkemenoja. Elinajan pidentyminen
nostaa jo 2020-luvun lopulta lähtien eläkemenoja selvästi enemmän kuin suurten
ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Eläkemenojen paisuminen lähivuosikymme-
ninä on siis enemmän seurausta väestön ikääntymisestä kuin suurten ikäluokkien
eläköitymisestä. Usean tuhannenkaan hengen maahanmuuttovoitolla ei sitä vas-
toin ole puoleen vuosisataan merkittävää vaikutusta eläkemenojen kansantalou-
delliseen rasitukseen.

Kuvio 9 Lakisääteisten eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen Ny-
kyisen kuolevuuden, Matalan syntyvyyden ja Omavaraisvaihto-
ehdossa  sekä Peruslaskelmassa, %
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Syntyvyydellä on olennaista merkitystä eläkemenojen kansantuoteosuuteen. Jos
syntyvyysluku - naisen elinaikanaan synnyttämien lasten lukumäärä - alenee lähi-
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vuosina 1,4:ään, niin eläkkeiden kansantuoteosuus nousee puolessa vuosisadassa
huomattavasti korkeammaksi kuin syntyvyyden jäädessä nykyiseksi eli 1,75:een.

3.4 Eläkemenot eri talousvaihtoehdoissa

On selvää, että eläkemenojen kansantaloudellinen rasitus on sitä pienempi mitä
nopeampaa on talouskasvu. Nopean talouskasvun vaihtoehdossa oletettiin vuo-
desta 2000 lähtien niin tuottavuuden työllistä kohti kuin bruttokansantuotteen
määrän kasvavan vuosittain prosenttiyksikön nopeammin kuin Peruslaskelmassa.
Vastaavasti Hitaan talouskasvun vaihtoehto on saman verran Peruslaskelman ala-
puolella.

Eläkemenojen kansantuoteosuus nousee vuoteen 2050 mennessä Hitaan talous-
kasvun vaihtoehdossa lähes kolme prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin Perus-
vaihtoehdossa. Vastaavasti Nopean talouskasvun vaihtoehdossa eläkemenojen
kansantuoteosuus jää päätevuonna pari prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin Pe-
ruslaskelmassa. Jos siis tuotannon määrä kasvaisi Nopean talouskasvun vaihtoeh-
don mukaisesti keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla, jäisi eläkemenojen
kansantuoteosuuden nousu puolessa vuosisadassa alle prosenttiyksiköksi (kuvio
10).

Jos eläkkeelle siirryttäisiin vanhempana, kohoaisi eläkemenojen kansantuote-
osuus hitaammin kuin Peruslaskelmassa, vaikka työllisiä olisi saman verran mo-
lemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa Vanhempana eläkkeelle lykätään eläk-
keelle siirtymistä siis vuodella jokaisen vuosikymmen aikana. Tässä vaihtoehdos-
sa eläkemenojen kansantuoteosuus on päätevuonna pienempi kuin Nopean ta-
louskasvun vaihtoehdossa.

Talousvaihtoehtojen sanoma on selkeä: mitä nopeammin tuotanto kasvaa sitä pie-
nempi osa kansantalouden tuloista riittää eläkemenoihin. Myös eläkkeelle tuloiän
kohoamisella on tuntuva merkitys eläkemenojen kansantaloudelliseen taakkaan,
vaikka työelämä jätettäisiin yhtä varhain kuin viime vuonna. Jos eläkkeelle tuloa
myöhennettäisiin vuodella jokaisen vuosikymmenen kuluessa eli saman verran
kuin jolla 60-vuotiaan elinaika pitenee, niin pitkällä aikavälillä tämä alentaisi elä-
kemenojen kansantuoteosuutta yhtä paljon kuin jatkuvasti prosenttiyksikön nope-
ampi talouskasvu.
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Kuvio 10 Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen Nopean ja Hitaan
talouskasvun ja vaihtoehdossa Eläkkeelle vanhempana sekä Pe-
ruslaskelmassa, %
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3.5 Eläkemenot Hyvässä ja Huonossa vaihtoehdossa

Hyvässä vaihtoehdossa otaksuttiin siis lähes kolmen prosentin talouskasvu, jonka
teki mahdolliseksi jatkuvasti myöhentyvä työelämästä eläkkeelle siirtyminen.
Tällöin työllinen työvoima lisääntyy 300 000 hengellä ensi vuosisadan puoleen
väliin mennessä. Tässä vaihtoehdossa eläkemenojen bruttokansantuoteosuus ei
muiden vaihtoehtojen tavoin lähdekään ensi vuosikymmenellä nousuun, vaan jää
11 prosentin tuntumaan aina 2030-luvulle saakka. Sitten ennätyssuurten ikäluok-
kien jälkeen eläkemenot lisääntyvät kansantuotetta hitaammin. Vuonna 2050
eläkkeisiin tarvittaisiin vain runsas kymmenesosa bruttokansantuotteesta eli liki
pari prosenttiyksikköä vähemmän kuin nyt. (Kuvio 11).
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Kuvio 11 Lakisääteisten eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen Pe-
ruslaskelmassa sekä Hyvässä ja Huonossa vaihtoehdossa, %
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Huonossa vaihtoehdossa tuottavuus työllistä kohti nousee yhtä vähän kuin Hitaan
talouskasvun vaihtoehdossa ja ensi vuodesta lähtien potentiaalisesta työvoimasta
kuudesosa on joko työttömänä tai muutoin työvoiman ulkopuolella. Huonojen
taloudellisten olojen takia Suomi ei saa muuttovoittoa. Eläkkeelle siirrytään kui-
tenkin yhtä nuorena kuin viime vuonna, vaikka tarkasteluperiodilla eläkkeelle
tuloiässä elinaikaan tulee viisi vuotta lisää.

Huonossa vaihtoehdossa eläkemenojen kansantuoteosuus ylittää Peruslaskelman
päätevuoden vastaavan osuuden - 15 prosenttia - puolessatoista vuosikymmenes-
sä. Huonossa vaihtoehdossa eläkemenojen bruttokansantuoteosuus ylittää 20 pro-
senttia 2040-luvulla. Tätä vaihtoehtoa voidaan perustellusti kutsua eläkepommi-
vaihtoehdoksi.

Peruslaskelman mukaan vuonna 2050 kansantalous tuottaa henkeä kohti 2,5-
kertaiset tulot, joista nykyisen lain mukaiset eläkemenot vievät muutaman pro-
senttiyksikön suuremman siivun kuin nyt. Peruslaskelman toteutuessa reaalituloa
riittää runsaasti lisää myös muille väestöryhmille. Kansantalous kestää keveästi
Peruslaskelmassa lisääntyvät eläkemenot, jos työssäkäyvät suostuvat ne rahoitta-
maan.
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Hyvä vaihtoehto olisi eläketaakan suhteen uskomattoman hyvä. Eläkemenojen
kansantuoteosuus jäisi tulevaisuudessa nykyistä pienemmäksi. Ennätyssuurten
ikäluokkien jälkeen 2030-luvulla eläkemenojen kansantuoteosuus alkaisi jatku-
vasti supistua.

Näiden eläkemenolaskelmien tulokset korostavat kansantalouden tärkeyttä. On-
neton talouskehitys vie vääjäämättä umpikujaan, jota täydellä syyllä voidaan kut-
sua eläkepommiksi. Loistavan talouskehityksen oloissa kansantaloudellinen
eläketaakka voisi jopa keventyä. Väestövaihtoehdot kertoivat edellä selkeästi, että
eläkemenojen kansantaloudellinen rasitus ei suurista ikäluokista huolimatta riipu
sittenkään kovin vahvasti väestökehityksestä. Talous on tärkeä - hyvin tärkeä.
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4 Eläkemaksut ja eläkeverot

4.1 Työeläkkeiden rahoitus

Suomessa työeläkemenoista osa maksetaan eläkerahastoista, jotka on koottu niin
työnantajien kuin työntekijöidenkin eläkevakuutusmaksuilla ja niiden tuotoilla.
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksuista pääosa on juuri eläkevakuutusmaksua.
Palkansaajien eläkevakuutusmaksut ovat pienehkö osa palkasta perittävistä mak-
suista ja veroista. Kaikki eläkevakuutusmaksut ovat siis työtuloa, joka muodostuu
palkoista ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksuista.

Mitä parempi tuotto saadaan eläkerahastoissa, sitä pienemmät ovat pitkällä aika-
välillä eläkevakuutusmaksut. Eläkerahastojen vuotuisen keskimääräisen reaali-
tuoton on jäljempänä oletettu olevan neljä prosenttia. Tätä oletusta voidaan
perustella usealla tavalla. Ensinnäkin, Emu-alueen keskeisessä taloudessa Saksas-
sa pisimpien lainojen reaalikorko6 on kolmen viime vuosikymmen aikana ollut
keskimäärin neljä prosenttia. Toiseksi, kauas tulevaisuuteen ulottuvissa laskel-
missa kuten EU-maiden eläkelaskelmissa (Franco - Munzi 1998) on käytetty
myös neljän prosentin reaalituottoa. Kolmanneksi, tällaiseen reaalituottoon pyri-
tään myös käytännön eläkevakuutuksessa (Kuntien eläkevakuutus 1998).

Suomessa eläkerahastojen reaalituotto jäi viime vuosiin saakka siitäkin syystä
erittäin alhaiseksi, että meillä pyrittiin alentamaan työeläkejärjestelmän aiheutta-
maa rasitusta yrityksille eikä maksimoimaan eläkerahastojen tuottoa. Juuri tässä
tarkoituksessa merkittävä osa eläkerahoista lainattiin alhaisella korolla takaisin
eläkevakuutusmaksuja suorittaville yrityksille. Lisäksi osa eläkerahastojen tuo-
tosta käytettiin eläkemaksujen alentamiseen eikä rahastojen lisäämiseen. Jos tule-
vaisuudessa syystä tai toisesta eläkerahastojen sijoitukset pahasti epäonnistuisi-
vat, voisi silloin eläkerahastojen reaalituotto jäädä nollan tuntumaan. Siksi jäl-
jempänä eläkemaksut on laskettu myös eläkerahastojen nollaprosentin reaalituo-
tolla.

Työeläkerahastoissa oli vuoden 1997 lopussa varoja yhteensä 264 miljardia
markkaa7, mikä ei sisällä valtion eläkerahastoa, jossa on viitisentoista miljardia
markkaa. Eläkerahastojen varoilla voitaisiin maassamme maksaa viiden vuoden
nykyiset työeläkkeet. Näiden rahastojen kasvuvauhti on niin nopea, että jo lähiai-
koina niissä on varoja 300 miljardia markkaa. Se on 45 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta.

                                           
6 Deflaattorina on käytetty ensin Länsi-Saksan ja myöhemmin koko Saksan kansantalouden tilinpidosta
saatavaa yksityisen kulutuksen hintaindeksiä, joka on julkaistu OECD:n Economic Outlook’ssa.
7 Lähde: http://www.tela.fi
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4.2 Työeläkemaksut

Eläkemaksut on laskettu syyskuussa 1998 voimassa olevan lain mukaisesti. Siten
niillä rahoitetaan vuotuisten eläkemenojen lisäksi eläkerahastojen kasvua. Ikävä-
lillä 23 - 54 vuotta rahastoidaan vuosittain vanhuuseläkettä varten niin paljon,
että se peittää vakuutetun koko vanhuuseläkeajan eläkkeestä puoli prosenttia elä-
kepalkasta. Lisäksi eläkemaksuilla rahastoidaan työkyvyttömyyseläke kokonaan
ja puolet työttömyyseläkkeestä ilman indeksikorotuksia.

Työeläkevakuutusmaksu vaihtelee eri eläkejärjestelmissä. Jäljempänä tarkastel-
laan niin sanotun TEL-maksun kehitystä, jonka mukaisia on valtaosa yksityisen
sektorin työeläkevakuutusmaksuista. Syksyllä 1998 TEL-maksu on 21,5 prosent-
tia palkasta (kuvio 12). Se on yli nelinkertaistunut järjestelmän alkuvuosista.
Vuodesta 1989 se on noussut 6,5 prosenttiyksikköä.

Jos kansantaloutemme kehittyisi Peruslaskelman mukaisesti, nousisi TEL-maksu
hitaasti jo ensi vuosikymmenellä mutta sen jälkeen nopeammin. Mikäli eläkera-
hastojen sijoituksille saataisiin neljän prosentin reaalituotto, kohoaisi TEL-maksu
28 prosenttiin 2030-luvulle tultaessa eli yhteensä 6,5 prosenttiyksiköllä, siis sa-
man verran kuin äskeisen laman aikana. Koska tuottavuuden ja tuotannon kasvu
oletettiin erittäin hitaaksi tarkastelujakson loppupuolella, nousee vielä silloinkin
eläkevakuutusmaksu aina 30 prosenttiin vuonna 2050. Jos tarkastelujakson vii-
meisinä vuosikymmeninä tuottavuus kuitenkin lisääntyisi oletettua nopeammin eli
vajaalla parilla prosentilla vuodessa, ei silloin eläkemaksua tarvitsisi enää lain-
kaan nostaa.

Kuvio 12 osoittaa selkeästi, kuinka vahvasti eläkemaksu riippuu eläkerahastojen
reaalituotosta. Jos näiden rahastojen nimellistuotto olisi vain inflaation suuruinen,
olisi kolmen vuosikymmenen kuluttua TEL-maksu peräti viisi prosenttiyksikköä
suurempi kuin neljän prosentin reaalituoton toteutuessa. Vuonna 2050 tämä ero
olisi jo seitsemän prosenttiyksikköä Peruslaskelman maailmassa.

Koska eläkemaksulaskelmat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, eläke-
rahastot kasvavat reaalisesti vielä päätevuonnakin. Peruslaskelman mukaan vuon-
na 2050 nämä rahastot ovat vuodesta 1998 reaalisesti kaksinkertaistuneet
nollaprosentin reaalituoton oloissa ja nelinkertaistuneet neljän prosentin reaali-
tuoton toteutuessa.

Työeläkemaksu (TEL) nousee siis Peruslaskelman ja eläkerahastojen neljän pro-
sentin reaalituoton oloissa puolessa vuosisadassa yli kahdeksan prosenttiyksikköä
eli liki 30 prosenttiin. Tämän selittää pitkälti elinajan pidentyminen yli vuodella
jokaisen vuosikymmenen aikana ja eläkkeelle tuloiän jääminen nykyiseksi. Näin
yhä suurempi osa väestöstä on eläkkeellä.
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Koska tulevaisuudessa uusilla eläkkeensaajilla yhä enemmän eläkepalkkaa ja työ-
eläkevuosia, nousee keskimääräinen eläke hieman enemmän kuin keskimääräinen
palkka. Työeläkemenojen kasvu näkyy viime kädessä eläkemaksussa. Samalla
vähenee eläkkeiden rahoittaminen yleisillä verovaroilla. Vaikka siis vuoteen 2050
mennessä Peruslaskelmassa eläkerahastojen neljän prosentin reaalituoton toteu-
tuessa TEL-maksu nousee 8,3 prosenttiyksikköä, kohoaa kaikkien lakisääteisten
eläkemenojen bruttokansantuoteosuus ”vain” kolme prosenttiyksikköä. Näiden
käsitteiden sotkemisesta ovat peräisin useat eläkepommitarinat.

Kuvio 12 Työeläkevakuutusmaksu (TEL) vuodesta 1962 lähtien ja Perus-
vaihtoehdossa eläkerahaston reaalituoton mukaan vuoteen 2050
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4.3 Eläkemaksu työtulossa

Eläkevakuutusmaksua peritään nykyisin sekä työntekijän palkasta että työnanta-
jain sosiaalivakuutusmaksussa. Eläkemaksun merkitystä työtulossa, jolla siis tar-
koitetaan palkkojen ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksun summaa, voidaan
tarkastella jakamalla työtulo yhtäältä eläkevakuutusmaksuun (TEL) ja toisaalta
muuhun työtuloon. Näissä laskelmissa tarkastellaan vuoden 1998 rahassa TEL-
maksua ja työtuloa ilman tätä maksua. TEL-maksulla vähennetty reaalinen työ-
tulo kertoo, minkä verran eläkevakuutusmaksun jälkeen jää reaalista työtuloa
käytettäväksi yksityiseen kulutukseen, säästämiseen sekä erilaisiin veroihin ja
maksuihin.
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Kansantalouden tilinpidon mukaiseksi työtuloksi palkansaajaa kohti vuonna 1998
saadaan lähes 15 000 markkaa kuukaudessa, kun Tilastokeskuksen vuotta 1997
koskeva keskimääräinen työtulo päivitetään valtiovarainministeriön kansantalo-
usosaston ennusteella (1998). Tänä vuonna kansantalouden keskipalkasta laskettu
työeläkemaksu (TEL) on yli 2 500 markkaa kuukaudessa. Tämän vähentämisen
jälkeen työtuloa jää palkansaajaa kohti liki 12 500 markkaa kuukaudessa.

Vaikka TEL-maksu on moninkertaistunut vuodesta 1962, on myös tällä maksulla
vähennetty reaalinen työtulo kohonnut tuntuvasti. Keskimääräisen palkansaajan
kuukausitulosta jäi vuonna 1962 TEL-maksun jälkeen muuhun käyttöön 5 000
markkaa laskettuna vuoden 1998 rahassa. (Kuvio 13).

Peruslaskelmassa keskipalkan on siis oletettu kohoavan reaalisesti saman verran
kuin tuottavuuden työllistä kohti ja työtulon osuuden markkinahintaisesta brutto-
kansantuotteesta palaavan päätevuoteen mennessä samaksi kuin mitä se oli kes-
kimäärin ensimmäisen energiakriisin ja äskeisen laman välisenä aikana. Näin
reaalinen työtulo palkansaajaa kohti kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä ja
kohoaa vielä sen jälkeen kolmanneksella. Siten vuonna 2050 keskipalkka ja työn-
antajain sosiaalivakuutusmaksu on kuukaudessa 40 000 markkaa ilmaistuna nyky-
rahassa.
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Kuvio 13 Työeläkemaksu (TEL) ja muu työtulo (palkka ja työnantajain
sosiaalivakuutusmaksu) palkansaajaa kohti vuodesta 1960 ja Pe-
ruslaskelman mukaan vuoteen 2050,  1 000 markkaa vuoden
1998 rahassa
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Vuonna 2030 Peruslaskelman keskipalkasta TEL-vakuutusmaksu on 6 200 mark-
kaa ja kaksi vuosikymmentä myöhemmin 8 500 markkaa. Näin puolessa vuosisa-
dassa eläkevakuutusmaksun markkamäärä reaalisesti melkein kolme ja puoli
kertaistuu nykyisestä 2 500 markasta, vaikka eläkerahoille saataisiin neljän pro-
sentin reaalituotto.

Reaalista työtuloa jää kuitenkin yhä enemmän myös muihin tarkoituksiin kuin
eläkevakuutusmaksuihin. Kun tänä vuonna laskennallisesta kuukausityötulosta
jää TEL-maksun jälkeen muihin tarkoituksiin 12 500 markkaa, päätevuonna siitä
jää 32 000 markkaa (kuvio 13). Jos kansalaiset suostuvat työaikanaan maksamaan
yhä suuremman osuuden eläkevakuutusmaksua, jotta voisivat siirtyä eläkkeelle
yhtä nuorena kuin vanhempansa, niin eläkejärjestelmä on kestävällä perustalla.
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5 Tiivistelmä ja johtopäätökset

Puoli vuosisataa sitten syntyivät suuret vuosiluokat, joissa vieläkin Suomessa
asuu yli 80 000 henkeä eli kolmannes enemmän kuin lasten ja nuorten ikäluokis-
sa. Ennätyssuuret kohortit alkavat jo lähivuosina siirtyä ennätyssuurelle eläk-
keelle, jonka seurauksia eläkemenoihin ja eläkemaksuihin on pohdiskeltu tässä
raportissa.

Myöhemmin jatkotutkimuksissa tarkastellaan muidenkin julkisten menojen kuin
eläkemenojen kehitysuria ja hyvinvointipalvelujen erilaisia rahoitusmahdolli-
suuksia. Esimerkiksi laadukkaista julkisista palveluista on yhä useammalla kan-
salaisella varaa maksaa kunnon korvaus, jos reaalitulot henkeä kohti todella
kaksinkertaistuvat muutamassa vuosikymmenessä.

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja vaihtoehdot

Tässä raportissa on nykyisen eläkelainsäädännön perusteella arvioitu eläke-
menojen määrää ja niiden kansantaloudellista merkitystä aina vuoteen 2050 saak-
ka, jolloin ennätyssuuria ikäluokkia edustavat vain pitkäikäisimmät.

Eläkemenot riippuvat monimutkaisella tavalla lukuisista väestö- ja talousteki-
jöistä. Siksi tämän tutkimuksen eläkelaskelmat on tehty Eläketurvakeskuksen pit-
kän aikavälin ennustemallilla, jota on kuvattu jäljempänä liiteartikkelissa. Väestö-
ja talousvaihtoehdot on laadittu Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Tii-
viillä yhteistyöllä eläkeasiantuntijoiden kanssa on pyritty varmistamaan virheet-
tömät ja käyttökelpoiset tutkimustulokset.

Väestöennusteiden pohjana on Tilastokeskuksen äskettäin julkaisema vuoteen
2030 ulottuva väestöennuste, jota samoin oletuksin on jatkettu vuoteen 2050
saakka. Tässä Peruslaskelmassa oletetaan syntyvyyden säilyvän nykyisellään,
vastasyntyneen elinajanodotteen pidentyvän yli vuodella jokaisen vuosikymme-
nen kuluessa ja vuotuisen muuttovoiton olevan 4 000 henkeä.

Jokainen väestövaihtoehto poikkeaa Peruslaskelmasta vasta vuodesta 2000 alkaen
ja vain yhden väestötekijän suhteen, jolloin tulosten tulkinta on selkeää. Matalan
syntyvyyden vaihtoehdossa otaksutaan sadan naisen synnyttävän elinaikanaan
vain 140 lasta, kun Peruslaskelmassa tämä lapsiluku on 175. Omavaraisvaihtoeh-
dossa maastamuuttajia on saman verran kuin maahanmuuttajia. Nykyisen kuollei-
suuden vaihtoehdossa elinaika ei enää ensi vuosisadalla pitenekään.

Peruslaskelma on laadittu yksinkertaisten talousoletusten varaan. Ensinnäkin,
tuottavuuden kasvu työllistä kohti hidastuu tasaisesti niin, että päätevuonna se on
enää yhden prosentin. Toiseksi, työllisten lukumäärä lähestyy tasaisesti potenti-
aalisen työvoiman määrää niin, että vuonna 2050 työllisiä on saman verran kuin
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potentiaalista työvoimaa, joka on muodostettu 15 viime vuoden korkeimpien ikä-
ryhmittäisten työhönosallistumisasteiden avulla. Tuotanto on sitten määritelmälli-
sesti työllisten määrän ja tuottavuuden tulo. Kolmanneksi, palkat työllistä kohti
kohoavat tuottavuuden verran ja työtulojen kansantuoteosuus palaa päätevuoteen
mennessä samaksi kuin keskimäärin vuosina 1974 - 1990 eli energian ensimmäi-
sen hintakriisin ja äskeisen laman välisenä aikana.

Talousvaihtoehtojakin on kolme, jotka väestövaihtoehtojen tavoin poikkeavat
Peruslaskelmasta vasta vuodesta 2000 alkaen. Nopean talouskasvun vaihtoehdos-
sa tuottavuus työllistä kohti kasvaa prosenttiyksiköllä nopeammin ja Hitaan ta-
louskasvun vaihtoehdossa saman verran hitaammin kuin Peruslaskelmassa.
Vaihtoehdossa Vanhempana eläkkeelle otaksutaan jokaisen vuosikymmenen ku-
luttua eläkkeelle siirryttävän vuoden iäkkäämpänä, jolloin vuonna 2050 eläk-
keelle lähdetään siis viisi vuotta vanhempana kuin nykyisin. Jokainen kolmesta
talousvaihtoehdostakin poikkeaa Peruslaskelmasta vain sen nimessä esiintyvän
tekijän suhteen, jolloin muut oletukset ovat kaikissa talousvaihtoehdoissa samat
kuin Peruslaskelmassa.

Eläkkeitä tarkastellaan myös kahden yhdistelmävaihtoehdon avulla. Huonossa
vaihtoehdossa kaikki menee nimensä mukaisesti. Muuttovoittoa ei tule, ja talous
kasvaa hitaasti, mutta eläkkeelle hakeudutaan yhtä nuorena kuin nyt. Hyvässä
vaihtoehdossa oletetaan Peruslaskelman mukainen muuttovoittokin, nopea ta-
louskasvu ja vaihtoehdon Vanhempana eläkkeelle mukainen myöhentyvä eläk-
keelle lähtö. Lisäksi on otaksuttu suomalaisen jatkavan työelämässä vuoden
pidempään jokaisen vuosikymmenen aikana. Näin vuonna 2050, jolloin eläk-
keelle siirtymisikäisellä eli 60-vuotiaalla on odotettavissa viisi vuotta nykyistä
pidempi elämä, työelämästä lähdetään eläkkeelle viisi vuotta nykyistä vanhempa-
na.

5.2 Eläkemenot riippuvat vahvasti talouskehityksestä

Vuonna 1998 lakisääteisiä eläkkeitä maksetaan 80 miljardin markan arvosta,
joista työeläkkeitä on 60 miljardia ja kansaneläkevakuutusetuuksia valtaosa
muista lakisääteisistä eläkkeistä. Eläkemenojen osuus markkinahintaisesta brutto-
kansantuotteesta on 12 prosenttia. Laman pahimpana vuonna 1993 tämä osuus
nousi 14,2 prosenttiin eli yli kolme prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin vuonna
1990.

Peruslaskelman mukaan lakisääteisten eläkemenojen kansantuoteosuus kohoaa
päätevuoteen mennessä 15 prosenttiin. Puolessa vuosisadassa eläkemenojen kan-
santaloudellinen taakka nousee kolme prosenttiyksikköä eli saman verran kuin
äskeisen laman aikana kolmessa vuodessa.
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Lakisääteisten eläkemenojen rakenne muuttuu suuresti tulevaisuudessa, koska
nykyisen eläkelainsäädännön mukaisesti työeläke vähentää kansaneläkevakuutus-
etuutta. Työeläkkeiden osuus eläkemenoista kohoaa tarkastelujaksolla 75 prosen-
tista 95 prosenttiin Peruslaskelmassa, jossa päätevuoteen mennessä työeläkkeiden
määrä lähes nelinkertaistuu mutta kansaneläkevakuutusetuusmenojen määrä puo-
littuu.

Muutaman tuhannen henkilön siirtolaisuusvoitto tai -tappio ei merkittävästi vai-
kuta eläkemenoihin. Myöskään syntyvyyden tuntuva aleneminen ei lähivuosi-
kymmeninä kovin paljoa ehtisi vaikuttaa eläkemenojen kansantaloudelliseen
kantokykyyn. Vasta 2030-luvulla Matalan syntyvyyden vaihtoehdossa eläkeme-
nojen kansantuoteosuus nousee selvästi suuremmaksi kuin Peruslaskelmassa. Sen
jälkeen näiden vaihtoehtojen ero suurenee, sillä yhä pienemmät ikäluokat ovat
työelämässä hankkimassa kansakunnalle tuloja. Vuonna 2050 eläkemenojen kan-
santuoteosuus on Matalan syntyvyyden vaihtoehdossa jo selvästi yli 17 prosenttia
ja edelleen nousemassa. Näin syntyvyyden romahtaminen näkyisi täydellä pai-
nolla eläkemenojen kansantalouden kantokyvyssä vasta ensi vuosisadan jälkipuo-
liskolla.

Kuolleisuuden aleneminen eli väestön elinajan pidentyminen tarkoittaa nykyisin
vähäisen lapsi- ja työikäiskuolleisuuden ansiosta lisää vuosia erityisesti varttunei-
den elämään. Mikäli kuolleisuus ei enää ensi vuoden jälkeen lainkaan pienenisi,
vakiintuisi eläkemenojen kansantuoteosuus pitkällä aikavälillä 13 prosentin tun-
tumaan eli vain prosenttiyksikön nykyistä suuremmaksi, mikä samalla on pari
prosenttiyksikköä pienempi kuin päätevuonna Peruslaskelmassa.

Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkeläisväestöön näkyy Nykyisen kuolleisuuden
vaihtoehdossa, jossa kolmen vuosikymmenen kuluttua eläkemenojen kansantuo-
teosuus kohoaa enimmillään melkein prosenttiyksikön myöhempää tasapainota-
soa korkeammaksi. Elinajan pidentyminen nostaa eläkemenojen kansantuote-
osuutta tuntuvasti enemmän kuin suurten ikäluokkien aiheuttama eläkeläisväestön
poikkeuksellinen suuruus.

Väestövaihtoehdot näkyvät eläkemenojen kansantuoteosuudessa vasta vuosi-
kymmenten kuluttua, mutta talousvaihtoehdot huomattavasti nopeammin. Hitaan
talouskasvun vaihtoehdossa eläkemenojen kansantuoteosuus on kolmen vuosi-
kymmenen kuluttua pari prosenttiyksikköä suurempi ja Nopean talouskasvun
vaihtoehdossa saman verran pienempi kuin Peruslaskelmassa. Päätevuonna nämä
erot ovat hieman suuremmat.

Vaihtoehto Vanhempana eläkkeelle, jossa myöhemmästä eläkkeelle tulosta huo-
limatta ei siis oletettu suomalaisten jatkavan nykyistä pidempään työelämässä, on
tarkastelujakson lopulla eläkemenojen kansantaloudellisen rasituksen suhteen
lähellä Nopean talouskasvun vaihtoehtoa. Puolen vuosisadan tarkastelujaksolla
eläkkeelle lähdön lykkääminen vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana alentaa
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eläkemenojen kansantaloudellista taakkaa saman verran kuin prosenttiyksikön
nopeampi talouskasvu.

Kansantalouden kannalta erinomaista eläkepolitiikkaa olisi siis ripeä talouskasvu
sekä työelämästä lähtöiän ja eläkkeelle tuloiän kohoaminen. Tällaisin oletuksin
rakennettiin Hyvä vaihtoehto, jossa eläkemenojen kansantuoteosuus ei merkittä-
västi kohoa edes ennätyssuurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Vuonna 2050
Hyvässä vaihtoehdossa eläkemenojen bruttokansantuoteosuus olisi alentunut liki
10 prosenttiin. Mitä lähemmäksi päästäisiin tätä vaihtoehtoa, sitä enemmän yh-
teiskunnalla olisi varaa parantaa eläkeläisten asemaa. Loistavan talouskehityksen
oloissa eläkkeiden korotuspaineita ilmeisesti olisi siitäkin syystä, että tämän tut-
kimuksen kaikissa vaihtoehdoissa kansaneläkkeiden reaaliarvon on otaksuttu jää-
vän nykyiselleen aina vuoteen 2050 saakka.

Huonossa vaihtoehdossa, jossa elinajan pidentymisestä huolimatta jäädään eläk-
keelle yhtä nuorena kuin nykyisin ja talous kasvaa hitaasti, eläkkeiden kansanta-
loudellinen taakka tulee vuosi vuodelta yhä raskaammaksi. Vuonna 2050 eläke-
menot olisivat jo yli 20 prosenttia bruttokansantuotteesta ja olisivat edelleen nou-
semassa. Tämä vaihtoehto on todellinen eläkepommivaihtoehto. Mitä lähemmäksi
tätä vaihtoehtoa kansantalous ajautuisi, sitä enemmän pitäisi heikentää eläkkeitä.

Taulukko 5 Eläkemenojen osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta
eri vaihtoehdoissa vuosina 1998*, 2030 ja 2050, %

Vaihtoehto Eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta, %
Vuonna 1998* Vuonna 2030 Vuonna 2050

Huono vaihtoehto 12,0 19,1 20,5
Hidas talouskasvu 12,0 16,9 17,6
Matala syntyvyys 12,0 15,4 17,4
Omavaraisvaihtoehto 12,0 15,1 15,6
PERUSLASKELMA 12,0 14,7 15,0
Nopea talouskasvu 12,0 12,9 12,9
Nykyinen kuolleisuus 12,0 13,6 12,7
Vanhempana eläkkeelle 12,0 13,5 12,7
Hyvä vaihtoehto 12,0 11,1 10,1

5.3 Eläkemaksu nousee sitä enemmän mitä vähemmän eläkerahastot
tuottavat

Mitä parempi tuotto saadaan eläkerahastojen sijoituksille, sitä pienemmät ovat
pitkällä aikavälillä eläkevakuutusmaksut. Tässä tutkimuksessa eläkerahastojen
reaalituoton oletettiin olevan joko neljä tai nolla prosenttia. Pitkäaikaisille sijoi-
tuksille on perinteisesti saatu Saksassa neljän prosentin reaalinen keskituotto.
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Suomen eläkerahastoissa, joissa lähiaikoina on 300 miljardia markkaa, reaali-
tuotto on viime vuosiin saakka jäänyt olemattomaksi..

Yksityisen sektorin keskimääräinen työeläkemaksu on lähellä TEL-maksua, jota
yksinomaan on käytetty tämän raportin eläkevakuutusmaksulaskelmissa. Perus-
vaihtoehdossa TEL-maksu kohoaisi nykyisen eläkelakien mukaan hitaasti jo ensi
vuosikymmenellä ja sen jälkeen nopeammin. Jos eläkerahastoissa saataisiin nel-
jän prosentin reaalituotto, TEL-maksu kohoaisi puolessa vuosisadassa nykyisestä
21,5 prosentista 30 prosenttiin. Saman verran tämä maksu on noussut viime vuo-
sikymmenen alusta lähtien.

Jos eläkerahastojen reaalituotto jää nollaan, nousee TEL-maksu Perusvaihtoeh-
dossa 37 prosenttiin vuonna 2050. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää pyrkiä li-
säämään eläkerahojen reaalituottoa.

Tulevaisuudessa uudet eläkkeet ovat vanhoja eläkkeitä suuremmat, sillä eläk-
keelle siirtyvillä on nykyistä enemmän työeläkevuosia ja reaalinen eläkepalkkakin
on suurempi kuin nyt eläkkeelle siirtyvillä. Tällöin vähenee eläkkeiden rahoitta-
minen yleisillä verovaroilla. Vuoteen 2050 mennessä eläkerahastojen neljän pro-
sentin reaalituoton toteutuessa TEL-maksu nousee 8,3 prosenttiyksikköä. Samaan
aikaan lakisääteisten eläkemenojen bruttokansantuoteosuus kohoaa kolme pro-
senttiyksikköä. Näiden käsitteiden sotkemisesta lienevät eläkepommipelottelut
peräisin.

Kansantalouden tilinpidon mukaiseksi työtuloksi palkansaajaa kohti vuonna 1998
tulee 15 000 markkaa kuukaudessa, kun Tilastokeskuksen vuotta 1997 koskeva
keskimääräinen työtulo päivitetään valtiovarainministeriön kansantalousosaston
ennusteella (1998). Tänä vuonna työeläkemaksu (TEL) keskipalkasta on yli 2 500
markkaa kuukaudessa. Tämän vähentämisen jälkeen työtuloa jää palkansaajaa
kohti liki 12 500 markkaa kuukaudessa.

Vaikka TEL-maksu on moninkertaistunut vuodesta 1962, on myös tällä maksulla
vähennetty reaalinen työtulo kohonnut tuntuvasti. Keskimääräisen palkansaajan
kuukausityötulosta jäi vuonna 1962 TEL-maksun jälkeen muuhun käyttöön 5 000
markkaa laskettuna vuoden 1998 rahassa mutta tänä vuonna 12 500 markkaa. Pe-
ruslaskelman mukaan vuonna 2050 se on 32 000 markkaa, jos eläkerahastot saisi-
vat sijoituksilleen neljän prosentin reaalituoton. Mikäli suomalaiset suostuvat
työiässä maksamaan yhä suuremman osuuden ansioistaan eläkevakuutusmaksua,
jotta voisivat siirtyä eläkkeelle yhtä nuorena kuin vanhempansa, niin eläkejärjes-
telmä on tukevalla perustalla.
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Liite 1

Timo Korpela, kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus
Erkki Tenkula, matemaatikko  Eläketurvakeskus 

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustemalli

Eläketurvakeskuksessa tehdään pitkän aikavälin ennustelaskelmia työeläkejärjes-
telmän rahoitus- ja suunnittelutoimintaa varten. Näitä laskelmia varten Eläketur-
vakeskuksella on käytössään ennustemalli, jonka avulla saadaan käsitys
eläkejärjestelmän kehityksestä tulevaisuudessa. Eläkejärjestelmän kannalta tär-
keitä tietoja ovat ennen kaikkea eri oletuksilla lasketut eläkemenot, palkkasum-
mat, eläkkeiden lukumäärät ja maksutaso.

Ennustemallilla pyritään tiettyjen oletusten vallitessa jäljittelemään tulevaisuutta
riittävän tarkasti, jolloin sillä voidaan vastata useimpiin eläkejärjestelmän tulevai-
suutta koskeviin kysymyksiin. Ennustemalli on tyypiltään deterministinen simu-
lointimalli, jossa vakuutettua väestöä elätetään ajassa eteenpäin vuosi kerrallaan
ja siirretään siirtymätodennäköisyyksien mukaan todellisuutta jäljittelemällä eri
joukkojen välillä, esimerkiksi työsuhteeseen, pois työsuhteesta, eläkkeelle jne.
Siirtymien yhteydessä pidetään kirjaa keskieläkkeistä, palkoista, työsuhteen pi-
tuudesta, karttuneesta eläkeoikeudesta jne. Mallilla voidaan laskentajakson aikana
tarkastella ja seurata esimerkiksi työsuhteessa olevien ja eläkkeensaajien ikära-
kenteita, keskimääräisiä eläkkeitä ja palkkoja iän ja sukupuolen mukaan jne.

Tällaisen laskentamenetelmän valintaan on vaikuttanut menetelmän laskentajak-
solta antama suuri tietomäärä, jota voidaan edelleen käyttää monissa järjestelmän
tulevaisuutta koskevissa laskelmissa.

Ennustemallin tarvitsemista lähtötiedoista ja oletuksista

Pitkän aikavälin työeläkelaskelmat perustuvat väestöennusteeseen ja toimialoit-
taisen työvoiman kysyntäennusteen avulla tuotettuun arvioon työvoiman jakau-
tumisesta eri eläkelakien piiriin. Laskelmien lähtötilanteena on rekistereistä
saadut tilastotiedot kunkin eläkelain piiriin kuuluvien henkilöiden jakautumisesta
eri ryhmiin esimerkiksi iän, sukupuolen, eläkelajin ja työvoimaan kuulumisen
mukaan.

Mallille annetaan lähtötietoina myös erilaiset eläkealkavuudet ja muut laskennas-
sa tarvittavat siirtymätodennäköisyydet sekä niiden arvioidut muutokset tulevai-
suudessa. Näissä käytetään lähtöarvoina tilastorekistereistä saatuja tietoja
mahdollisesti tasoitettuna tai kaavamaisesti muokattuina.

Ennustejakson talousoletukset ovat tärkeimpiä lähtöoletuksia. Tästä syystä las-
kelmia tehdään peruslaskelman lisäksi yleensä useilla erilaisilla talouskasvun
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vaihtoehdoilla. Taloudelliset kehitysvaihtoehdot vaikuttavat työllisten määrän
kehitykseen ja työllisten jakautumiseen eri eläkelakien piiriin. Taloudessa tapah-
tuvia äkillisiä muutoksia ei ennustejaksolla yleensä oleteta tapahtuvan, koska nii-
den ennustaminen pitkällä aikavälillä on jokseenkin mahdotonta.

Peruslaskelmat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, joskin jo päätetyt
lainmuutokset on otettu huomioon. Lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vai-
kutuksia tarkastellaan yleensä vertaamalla ns. "muutoslaskelmaa" vastaavin ole-
tuksin tehtyyn peruslaskelmaan.

Ennusteiden luotettavuudesta

Ennustelaskelmien tärkeimmät oletukset ovat väestöennuste, talousoletukset ja
oletukset eläkkeellesiirtymisestä. Ennusteet pohjautuvat väestöennusteeseen, joka
kaavamaisena laskelmana jo yksin tuo pitkällä aikavälillä laskelmaan virhettä.
Tästä syystä laskelmia tehdään ns. perusväestöennusteen lisäksi erilaisilla väes-
tönkehitysvaihtoehdoilla, joissa voidaan vaihdella esimerkiksi syntyvyyttä, kuo-
levuutta ja siirtolaisuutta.

Lainsäädäntöön tulee jatkuvasti muutoksia, joita ei vielä laskelmaa tehtäessä tie-
detä. Tästä seuraa luonnollisesti, että pitkän aikavälin ennusteet jo lainsäädännön
muutosten vuoksi poikkeavat toteutuvasta kehityksestä. Lainsäädäntöön tehtävät
muutokset saattavat vaikuttaa paljonkin yksittäisen eläkelajin menoihin. Voi
syntyä joko säästöä tai lisäkustannuksia, mutta kokonaiseläkemenoon lainsäädän-
nössä tapahtuvien muutosten vaikutus on yleensä suhteellisen pieni

Pitkän aikavälin ennusteissa talouskehitys oletetaan yleensä tasaiseksi tai trendi-
mäisesti kehittyväksi. Suhdannevaihteluja ei yleensä yritetä arvailla, joten ainakin
lyhyellä aikavälillä laskelmiin sisältyy niiden vuoksi epävarmuustekijöitä.

Erityisesti varhaiseläkkeiden alkavuuksiin vaikuttavat työllisyystilanteen ja elä-
kehakuisuuden vaihtelut, joiden arvioiminen pitkälle tulevaisuuteen on mahdo-
tonta. Tilastojen pohjalta on pyritty arvioimaan pitkälle aikavälille keskimääräiset
varhaiseläkkeiden alkavuudet. Todellisuudessa alkavuudet vaihtelevat vuosittain,
mutta jos vaihtelu tapahtuu arvioidun alkavuuden molemmin puolin, niin pitkällä
aikavälillä keskimääräiset alkavuudet antavat riittävän hyviä tuloksia. Myös uusi-
en eläkelajien ennusteisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, koska niiden käyttö-
asteesta ei vielä ole luotettavia havaintoja.

Kuinka hyvin ennusteet toteutuvat?

Pitkän aikavälin ennusteet ovat tietyin oletuksin tehtyjä teknisiä laskelmia, joihin
sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Tulosten toteutuminen riippuu ennen kaikkea
ennusteiden oletusten toteutumisesta. Toisin sanoen, jos kaikki ennusteessa käy-
tetyt oletukset toteutuisivat, niin myös ennuste toteutuisi.
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Vaikka laskelman tulokset saadaan ennustemallista yksityiskohtaisesti, niin pit-
källä aikavälillä jokin työeläkejärjestelmän kannalta tärkeä kokonaislaskelmaa
kuvaava tunnusluku antaa luotettavamman käsityksen laskelmien tuloksista.
Useimmin käytetty tunnusluku on eläkemenot prosentteina palkoista eli eläke-
menoprosentti. Eläkemenot esitetään usein myös prosentteina bruttokansantuot-
teesta. Jos näitä ennustettuja tunnuslukuja kuvataan käyränä, niin ne näyttävät
usein hyvin "siisteiltä". Todellisuudessa kuitenkin toteutuneet luvut parhaassakin
tapauksessa heilahtelevat lasketun käyrän molemmin puolin.

Eläkelajeista vanhuuseläkkeet hallitaan parhaiten, koska niiden lukumäärä riippuu
suurimmaksi osaksi väestön ikärakenteesta ja siten alkavuudet ja päättyvyydet
ovat helpoimmin arvioitavissa. Keskimääräisen alkaneen vanhuuseläkkeen määrä
riippuu puolestaan ansiotasosta ja eläkettä kartuttaneesta ajasta.

Alkavien vanhuuseläkkeiden suuruuteen vaikuttaa ansiotason vuosittainen kasvu,
joka annetaan laskelmien oletuksena. Voimassa olevien vanhuuseläkkeiden suu-
ruuteen vaikuttaa pääasiassa TEL-indeksin kasvu. Kun vanhuuseläkemenot muo-
dostavat tulevaisuudessa yli 70 prosenttia kaikista työeläkemenoista, on
ymmärrettävää, että vaikeammin arvioitavissa muissa eläkelajeissa mahdollisesti
tehdyt pienet virheet eivät aiheuta suurta virhettä kokonaislaskelmaan.

Erilaisten oletusten kustannusvaikutuksia tutkittaessa eli verrattaessa ns. perus-
laskelman ja vaihtoehtolaskelman erotuksia, ovat tulokset todennäköisesti huo-
mattavasti luotettavampia kuin pelkän yksittäisen ennusteen. Tämä johtuu siitä,
että mahdolliset virheet  vaikuttavat molemmissa laskelmissa samalla tavalla ja
siten vertailtavien laskelmien eroon vaikuttaa vain vaihtoehtolaskelmaan tehty
muutos.

Eläkemenoennusteen laskeminen

Suomen hajautettu työeläkejärjestelmä koostuu kymmenestä eri eläkelaista, joilla
kaikilla on omat erityispiirteensä. Vaikka lakeja on viime  vuosina yhtenäistetty,
täytyy eri eläkelakien mukaiset kustannukset laskea laeittain. Tämä johtuu lakien
erilaisuuden lisäksi myös siitä, että työeläkelakien muutokset tulevat voimaan
asteittain eri laeissa eri aikoina (esim. valtion ja kuntien järjestelmien eläkeiän
korotukset)  ja lakeja sovelletaan eri ammattiryhmiin (esim. EU:n vaikutukset
maatalouteen ja laman vaikutukset rakennusalaan). Pitkän aikavälin ennustemal-
lissa tehdään ennusteet erikseen TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n,
YEL:n, VEL:n ja KVTEL:n mukaisille eläkkeille. Kansaneläkkeitä, yksityisen
sektorin lisäeläkkeitä, sotavammakorvauksia ja Suomen Pankin, Ahvenanmaan
maakuntahallituksen, evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon ja Kan-
saneläkelaitoksen palveluksessa olevien eläkkeitä ei oteta ennustemallissa huomi-
oon. Ne on arvioitava erikseen.
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Ennustemalli ottaa huomioon vuonna 1996 tehdyt eläkelakien muutokset eläk-
keen karttumiseen ja eläkepalkan ja TEL-indeksin määräytymiseen. Malli ottaa
huomioon myös julkisen sektorin alennettujen eläkeikien poistumisen ja eläkkeen
karttumisen muutokset, kuten myös työeläkelisän alentumisen 80%:iin aiemmasta
vuoden 97 alusta. Työeläkelisää käytetään korvaamaan työttömyyden aikaan
saamaa eläkkeen alentumista.

Ennusteissa käytetään keskimääräisiä palkkoja, jotka riippuvat eläkelaista, iästä,
sukupuolesta ja laskentavuodesta. Mallin antama keskimääräinen palkkakehitys ei
tarkalleen noudata tuottavuuden kehitystä. Tämä johtuu työllisten ikärakenteen
muutoksista, siirtymistä eri eläkelakien välillä ja alennettujen eläkeikien asteittai-
sesta poistumisesta. Alennettujen eläkeikien väheneminen lisää työeläkejärjes-
telmään työllisiä, joiden työura on lopuillaan ja palkka keskiarvoa parempi, mikä
kasvattaa keskipalkkaa. Mallin antamat eläkemenot ja palkat ovat kuitenkin kes-
kenään sopusoinnussa.

Kaikki tehdyt laskentavaihtoehdot käyttävät periaatteessa samaa ennustemallia.
Eläkeiän lykkääntymistä koskevaan laskelmaan tehtiin kuitenkin muutamia pe-
rustavaa laatua olevia muutoksia: vanhuuseläkeikää kasvatettiin yhdellä vuodella
vuosina 2010, 2020, 2030, 2040 ja 2050 ja varhaiseläkkeitä koskeva tuleva aika
laskettiin vain 65 vuoden ikään saakka. Lisäksi varhaiseläkkeiden alkavuuksia
pienennettiin siten, että varhaiseläkkeiden alkaminen myöhentyi tasaisesti yhdellä
vuodella kymmenen vuoden aikana alkaen vuodesta 2000 (Esimerkiksi vuonna
2005 varhaiseläkkeet alkoivat 0,5 vuotta vanhemmassa iässä kuin vuonna 2005 ja
vuonna 2015 1,5 vuotta vanhemmassa iässä kuin vuonna 2000).

Kansaneläkkeiden ennuste Perusennusteessa on peräisin Kansaneläkelaitoksen
vuonna 1996 tekemästä laskelmasta. Muissa ennustevaihtoehdoissa kansaneläk-
keiden määrää on arvioitu Perusennusteesta lähtien siten, että arviossa on otettu
huomioon työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden välinen riippuvuus.

Yksityisen sektorin lisäeläkkeiden määrän on oletettu laskevan tasaisesti nykyi-
sesti tasosta nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tämä oletus perustuu oletukseen,
ettei uusia henkilöitä tulisi enää rekisteröidyn lisäeläkejärjestelmän piiriin. Sota-
vammakorvausten on oletettu säilyvän vakiona koko ennustejakson ajan. Suomen
Pankin, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, evankelisluterilaisen kirkon, orto-
doksisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevien eläkemenon on
arvioitu seuraavan koko työeläkejärjestelmän keskimääräistä kehitystä.  
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Liite 2

Iikko B. Voipio, kehitysjohtaja, VATT

Aikaisempia eläkemenolaskelmia Suomessa

Eläkemenojen osuus sosiaalimenoista on erittäin merkittävä. Eläkepolitiikkaa
valmisteltaessa on tämän vuosisadan aikana usean kerran arvioitu tulevaa eläke-
menokehitystä sekä siitä johtuvaa eläkemaksujen määrän kehitystä.

Ensimmäiset laskelmat laadittiin vuosisadan alun invaliditeettivakuutuskomiteas-
sa8 vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkelakeja suunniteltaessa. Nämä laskelmat päi-
vitettiin vuoden 1937 kansaneläkelakia säädettäessä. Työeläkejärjestelmää
valmisteltaessa tehtiin niinikään perusteelliset laskelmat. Kun vuoden 1974 tulo-
poliittisessa kokonaisratkaisussa eläkekarttuma korotettiin 1,5 prosentiksi vuodes-
sa, työeläkelaitosten aktuaarit valmistelivat taustamuistiot.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana on aikaisemmin laadittu kaksi perusteel-
lista julkista arviota eläkemenokehityksestä: Sosiaaliturvan menokehitystä ja ta-
voitteiden toteutumismahdollisuuksia arvoiva työryhmä (STAT) laskelmat9 sekä
sosiaalimenotoimikunnan (SOME) mietintö (KM 1994:9).

Tässä on tarkoituksena lyhyesti koota viimeksi mainittujen laskelmien eläke-
menokehitysarviot sekä rinnastaa ne nyt julkisuuteen saatetun laskelman tulosten
kanssa. Koonti on toteutettu graafisesti oheisessa kuviossa.

STAT-työryhmän talouskehitysolettamuksena oli kaavamainen 3 prosentin vuo-
tuinen BKT:n kasvu, joka tämän vuosituhannen puolella työpanoksen lisääntymi-
sestä johtuen voisi olla 3,3  prosenttia ja myöhemmin 2,7 %. Työryhmän
eläkemenoennuste aliarvioi toteutunutta menokehitystä vuoteen 1985. Osittain
tämä johtui päätösperustaisesta etuuksien lisäämisestä, mutta myös varhaiseläk-
keiden suosion yllätys on ollut merkittävä tekijä, jota ei ole osattu arvioida oi-
kein. Talouden erittäin nopea kasvu 1980-luvun loppuvuosina selittää sen, että
STAT ”arvaa oikein” vuoden 1990 eläkemeno-osuuden. Lamavuosien heikko
taloudellinen kehitys nosti eläkkeiden BKT-osuutta runsaalla parilla prosenttiyk-
siköllä vuoteen 1995 mennessä, mikä näkyy STAT-laskelman poikkeamana to-
teutuneesta urasta. Tässä on huomattava, että jo lamavuosina toteutetut
indeksileikkaukset hillitsivät menokehitystä suhteessa aiempaan lainsäädäntöön.

Sosiaalimenotoimikunnan laskelmien pohjana ollut talouskehitysennuste on tähän
asti nopeimmassakin vaihtoehdossa ollut pessimistisempi kuin toteutunut kehitys.
                                           
8 Invaliditeettivakuutuskomitean julkaisu V, mietintö ja ehdotukset sekä liitteet; Helsingissä 1908 Ko-
miteanmietintö N:o 8/1907.
9 Sosiaalinen aikakauskirja 3/1980.
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Toimikunnan peruslaskelmassa (SOME pe) oletettiin talouden elpyminen varsin
hitaaksi. Seuraavassa asetelmassa on Sosiaalimenotoimikunnan talouskasvuvaih-
toehtojen BKT:n kasvuolettamukset.

1994 1995 1996-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030

Peruslaskelma
(SOME pe)

1,0 2,6 2,7 2,0 1,9 1,2

Nopea kasvu
(SOME ka)

2,0 4,0 3,8 2,9 1,8 1,5

Hidas kasvu
(SOME hi)

-1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1

SOME-toimikunnan laskelma vuoden 1995 eläkemenokehityksen osalta on selke-
ästi seurausta pahimpien lamavuosien pessimismistä. Taloutemme alkoi vuodesta
1993 alkaen toipua erittäin ripeästi eikä menolaskelma sopeutunut ympäristöön.
Osittain myös SOME-toimikunnan laskelmien seurauksena on tulevaa eläke-
menokehitystä voimakkaasti jarrutettu - kokonaisvaikutus on runsaat pari pro-
senttiyksikköä BKT:sta.

Eläkemenoennusteet 1978-2050

Eläkemeno %
 BKT:sta

5

7

9

11

13

15

17

19

21

1978 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Vuosi

STAT SOME pe
SOME ka SOME hi
PP pe PP hy
PP hu

Vuotta 2000 koskevassa arviossa STAT ”arvioi oikein” eläkemenokehityksen
väärin premissein. Kun kehitystä arvioidaan vuoteen 2020 STAT:n mukainen ura
näyttäisi voivan toteutua vain Pekka Parkkisen Huonossa vaihtoehdossa (PP hu).
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Edelleen Huono vaihtoehto merkitsi myöhemmässä tulevaisuudessa paluuta pe-
lottavaksi koettuun SOME-toimikunnan kehitysuravaihtoehtoihin.

Tässä raportissa olevan peruslaskelman mukainen eläkemenokehitys olisi vuonna
2030 noin 4 prosenttiyksikköä maltillisempi kuin SOME:n mukainen perusvaih-
toehto. Tästä merkittävä osa perustuu päätösperusteiseen lainsäädännön tarkistuk-
seen, mutta myös lähtöarvoissa oleva virhearvio selittää osansa.

Ilman lainsäädäntömuutoksia oltaisiin ilmeisesti hyvin lähellä tämän raportin
Huonon vaihtoehdon eläkemenokehitystä, siitä johtuvaa eläkemaksupolitiikkaa
sekä edelleen siitä seuraavaa koko kansantalouden negatiivista spiraalia.
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