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1 Johdanto

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotus on pitkään poikennut muiden säästä-
mismuotojen verokohtelusta. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia 
ja säästöille saatava tuotto karttuu verovapaasti. Vakuutukseen perustuvat etuudet 
luetaan täysimääräisesti saajansa verotettavaan tuloon. Poikkeavan verokohtelun 
on kokonaisuudessaan arvioitu tuovan eläkesäästöille merkittävän veroedun suh-
teessa tavanomaisiin säästämismuotoihin. 

Vuoden 2005 alussa vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuksessa tapahtui mer-
kittävä muutos. Maksujen vähentäminen ja etuuksien verottaminen siirtyi prog-
ressiivisesta ansiotuloverotuksesta suhteelliseen verokantaan perustuvaan pää-
omatuloverotukseen. Uudistuksella tavoiteltiin veroetuuden tarkoituksen-
mukaisempaa kohdentumista eri tulonsaajaryhmiin sekä järjestelmän yksin-
kertaistamista ja veroedun parempaa läpinäkyvyyttä. Myös järjestelmän 
mahdollista kannustinta varhaiseen eläkkeelle jäämiseen pyrittiin vähentämään. 

Eläkesäästämisen poikkeavaa verokohtelua on perusteltu mm. sillä, että se tarjo-
aa mahdollisuuden täydentää lakisääteisen eläketurvan aukkoja. Tältä osin on 
viitattu erityisinä kohderyhminä yrittäjiin, kotiäiteihin sekä yleisesti tilanteisiin, 
joissa henkilön työura jää syystä tai toisesta lyhyeksi ja työeläketurva siksi mata-
laksi. Rinnastuksella sosiaaliturvaan on perusteltu myös vapaaehtoisten elä-
kesäästöjen vähennyskelpoisuutta verotuksessa. Lakisääteiset maksut ovat 
käytännössä vähennyskelpoisia; siksi sama kohtelu tulisi tarjota myös täydentä-
välle vapaaehtoiselle eläkesäästämiselle.  

Nämä perustelut on joskus katsottu ontuviksi mm. siksi, että vapaaehtoinen elä-
kesäästäminen voidaan pikemminkin rinnastaa muuhun finanssisäästämiseen. 
Verotuksen neutraalisuustavoite vaatisi yhtenäisten verotusperusteiden sovelta-
mista kaikkiin säästämismuotoihin. Kritiikki sai uutta pohjaa 1990-luvun alun 
verouudistuksissa, joissa poistettiin erityisiä veroetuuksia ja luotiin varsin laaja-
pohjainen yhtenäiseen matalaan verokantaan perustuva pääomatulojen verotus. 
Lisäksi pääosan vakuutussäästäjistä on arvioitu olleen hyvätuloisia palkansaajia 
eikä em. erityisryhmiin kuuluvia eläketurvan täydentäjiä. Arvostelua on herättä-
nyt myös verotuen rajautuminen vakuutusyhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin ja tästä 
mahdollisesti seuraava kilpailun vähäisyys.

Kansainvälisessä keskustelussa verotukea on perusteltu usein sillä, että ihmiset 
ovat lyhytnäköisiä eivätkä ilman verokannustimia halua sitoa varojaan kauaksi 
tulevaisuuteen. Tässä yhteydessä viitataan usein vielä siihen, että kannustamalla 
vapaehtoiseen säästämiseen julkinen valta voi keventää tulevia perusturva-
menoja.    



2

Viimeisten kymmenen vuoden aikana vapaaehtoisen eläkesäästämisen merkitys 
on muuttunut oleellisesti. Eläkesäästäjien määrä on noussut nopeasti ja säästöjen 
määrä on kasvanut samalla merkittäväksi osaksi kotitalouksien kokonaissäästä-
mistä. Myös kuva tyypillisestä eläkesäästäjästä on muuttunut. Tämä on nuorempi 
ja pienituloisempi kuin aiemmin. Tähän kehitykseen on luultavasti useita syitä, 
kuten lakisääteisen eläkejärjestelmän muutokset ja näihin kytkeytyvä kansalais-
ten kokema epävarmuus tulevien eläkkeiden tason riittävyydestä. Myös vakuu-
tustuotteiden markkinoinnin on väitetty tulleen entistä intensiivisemmäksi ja 
kohdistuneen uusiin asiakasryhmiin.

Eläkesäästämistä käsittelevä keskustelu on saanut uusia piirteitä viime vuosina. 
Valtiovarainministeriön asettama Siva-työryhmä (VM 2003) ehdotti – osana laa-
jempaa toimenpidekokonaisuutta – eläkevakuutusten veroedun ulottamista pank-
kien ja rahoituspalveluyritysten tarjoamiin pitkäaikaissäästämistuotteisiin. 
Tavoitteena oli parantaa kilpailua ja tehokkuutta säästämispalvelujen tarjonnassa. 
Tärkeä toimintaympäristön muutos on myös työeläkejärjestelmään tehdyt korja-
ukset, jotka heikentävät eläkkeiden korvaustasoa erityisesti eläkevaiheen loppu-
päässä. Samalla terveys- ja hoivapalvelujen kustannukset nousevat yleistä 
hintojen nousua nopeammin. Eläkkeiden tason riittävyydestä ja julkisten palvelu-
jen tasosta tulevaisuudessa voi perustellusti esiintyä epävarmuutta. Vapaaehtoi-
selle säästämiselle vanhuusiän taloudellisiin tarpeisiin on siten uudenlaista 
tilausta.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan verotuksella tuetun vapaaehtoisen eläkesääs-
tämisen kehitystä Suomessa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvulle. Erityisenä 
huomion kohteena ovat muutokset verotuen kohdentumisessa. Kohdentumista 
tarkastellaan arvioimalla vakuutusmaksujen jakautumista erilaisten demograafis-
ten muuttujien suhteen. Aineistolähteenä käytetään Tilastokeskuksen tulonjakoti-
laston palvelutietokantaa. Tutkimuksessa esitetään myös kirjallisuuskatsaus 
säästämisen verotukien vaikuttavuutta koskevaan empiiriseen tutkimukseen. 

Tutkimuksen luvussa 2 tarkastellaan kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä ta-
lousteorian valossa sekä luodaan katsaus suomalaisten kotitalouksien säästämi-
seen ja finanssivarallisuuden hallintaan. Luvussa 3 tarkastellaan eläkesäästämisen 
verotusta; säännöksiä, veroedun mittaamista ja eläkesäästöjen verokohtelua vero-
tukikäsitteistön näkökulmasta. Luvussa 4 esitetään tulonjakoaineistoon perustuva 
empiirinen katsaus eläkesäästöjen kehitykseen ja kohdentumiseen. Luku 5 sisäl-
tää kirjallisuuskatsauksen tukien käyttäytymisvaikutuksia koskeviin tutkimuk-
siin. Luku 6 sisältää yhteenvedon.    
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2 Vapaaehtoinen eläkesäästäminen osana 
kotitalouksien kokonaissäästämistä 

2.1 Kotitalouksien säästäminen: motiivit ja lähtökohdat 

Taloustieteen vakiintunut lähestymistapa kotitalouksien kulutukseen ja säästämi-
seen perustuu ns. elinkaarimalliin. Malli tarkastelee pitkäjänteisesti toimintaansa 
suunnittelevaa kotitaloutta, joka päättää taloudellisten resurssiensa (optimaalises-
ta) ajallisesta kohdentamisesta kulutukseen. Mallin mukaan kotitaloudet pyrkivät 
tasaamaan kulutustaan yli elinkaaren siten, että viimeisestä kulutukseen käytetys-
tä rahayksiköstä saatu hyöty on sama kullakin periodilla. Malli ennustaa siten 
nuorten ottavan lainaa tulevia tulojaan vastaan, keski-ikäisten säästävän ja van-
husten käyttävän luomaansa varallisuutta kulutukseen. Kotitalouden maksimoin-
tiongelma kohdistuu siis elinikäiseen hyötyyn; säästäminen on keino tasata 
kulutusta ajanjaksojen välillä.

Elinkaarimallissa kulutustaso riippuu varallisuudesta, jäljellä olevan elinkaaren 
aikana ansaittavista tuloista, säästökorosta sekä tulevan kulutuksen arvottamises-
ta suhteessa nykyiseen kulutukseen (diskonttotekijä). Tulojen osalta siis elinkaa-
ritulo, ei yksittäisen periodin tulo, määrää kyseisen periodin kulutuksen. Mallin 
mukaan mm. yllätykselliset resurssien lisäykset kuten lottovoitto vaikuttavat ta-
saisesti koko jäljellä olevan eliniän kulutukseen. Vastaavasti täysin tiedossa ole-
va tulotason muutos, esimerkiksi eläkkeelle jäämisestä johtuva, ei vaikuta 
kulutukseen. Muutokseen on varauduttu etukäteen säästämällä. Eläkereformi, 
jossa tulevien eläkkeiden taso paranee, aiheuttaa ennakointivaikutuksen. Työssä-
käyvät varautuvat vanhuusvaiheen parantuneisiin tulonäkymiin lisäämällä ny-
kyistä kulutustaan ja vähentämällä säästämistä. Vastaavasti eläkkeiden 
leikkaamiseen varaudutaan lisäämällä työssäolovaiheen säästämistä. 

Elinkaarimallissa säästöjen verotus vaikuttaa kulutus- ja säästämisvalintoihin 
säästöjen nettotuoton pienenemisen kautta. Verotuksella on substituutio- ja tulo-
vaikutus. Substituutiovaikutuksen johdosta tuleva kulutus tulee vähemmän hou-
kuttelevaksi. Insentiivit työntekoon ja säästämiseen heikkenevät. Tulovaikutus 
liittyy tulontasauksessa tarvittavaan säästämisen määrään. Se on yleensä substi-
tuutiovaikutuksen kanssa vastakkaissuuntainen.      

Puhtaan elinkaarimallin valossa säästäminen on perusteltua vain resurssien siir-
tämiseksi tuleville periodeille, joilla tulotason tiedetään ennakolta olevan matala 
(eläkevaihe) tai menojen tason korkea (vanhuusvaiheen hoivakustannukset). Ta-
loustieteessä on toki ollut tämän lisäksi esillä muita säästämismotiiveja, kuten 
varautuminen ennakoimattomiin riskeihin, säästäminen suuria hankintoja varten 
ja halu jättää varoja perillisille.
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Muun muassa terveyteen ja tulonansaintakykyyn sekä eläkevaiheen pituuteen 
liittyvät epävarmuudet luovat elinkaarimallia täydentävän motiivin säästämiselle. 
Henkilö haluaa ylläpitää puskurirahastoa, jota hyödynnetään kulutuksen ylläpi-
tämiseksi riskien toteutuessa. Julkinen sosiaaliturva, joka takaa tietyn perustur-
van ja vakuuttaa monilta riskeiltä vähentää varovaisuussäästämisen tarvetta. 
Varovaisuussäästäminen saattaa selittää säästämistä tai varojen hidasta purkua 
eläkevaiheessa.

Asuntosäästäminen, jonka on arvioitu olevan OECD-maissa yleisin syy säästämi-
selle, on keskeinen esimerkki tavoitesäästämisestä. Sen taustalla, että säästetään 
perinnön jättöä varten, on arvioitu löytyvän monia erilaisia käyttäytymismalleja. 
Tahattoman perinnön mallissa ihmiset säästävät iäkkäinäkin varovaisuussyistä, 
mutta säästämistä ei motivoi varsinaisesti perinnön jättäminen. Puhtaan altruis-
min mallissa sen sijaan kaikki perinnön jättäminen on suunniteltua ja perintöjen 
jakamisella pyritään tasaamaan hyvinvointieroja. Perintöjä voidaan jättää myös 
puhtaasti antamisen ilosta antajan miettimättä vastaanottajan kokemaa hyötyä. 
Perinnön jättämistä saattaa motivoida myös toive tai lupaus vastapalvelusta pe-
rinnönsaajan taholta.

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on tuotu esiin myös elinkaarihypoteesille vaihto-
ehtoisia ja täydentäviä malleja. Uudempaa selitystä säästämiskäyttäytymiselle 
edustavat muun muassa ”habit formation” -mallit, joiden mukaan kuluttajien 
tottumukset eivät vaihtele samalla tavalla kuin tulot, mistä seuraa, että tulojen 
vaihdellessa kuluttajat eivät tasaa tulojaan elinkaarimallin ennustamalla tavalla. 
Ns. käyttäytymisteorioiden mukaan kuluttajat eivät eri syistä kykene rationaali-
seen elinkaarisuunnitteluun tai suunnitelman toteutukseen.1 Näillä malleilla pyri-
tään selittämään havaittuja käyttäytymispiirteitä jotka eivät sovi yhteen em. 
rationaaliseen käyttäytymiseen perustuvien mallien kanssa. Näistä piirteistä mai-
nittakoon ylisuurten kulutusluottojen hankkiminen, säästämisen riittämättömyys 
kulutustason ylläpitämiseksi ja halu sitoa varallisuutta pitkäaikaisiin epälikvidei-
hin sijoituksiin. 

2.2 Säästämisen mittaaminen ja säästämisaste 

Kansantalouden tilinpidossa säästäminen määritellään virtakäsitteenä: säästämi-
nen on vuotuisesta tulovirrasta kuluttamatta jäänyt osuus. Säästämisaste taas il-
maisee suhdelukuna, kuinka suuri osa käytettävissä olevista tuloista jää 
kulutusmenojen jälkeen säästöön. Empiirisesti säästäminen voidaan laskea myös 
varallisuuden muutoksena kahden periodin välillä. Tällöin paitsi varallisuuden 
lisäys myös varallisuuden arvonmuutokset tulevat luetuiksi säästämiseksi. Sääs-
tämisen määrittely ei ole täysin suoraviivaista. Esimerkiksi seuraavien asioiden 
kohdalla on erilaisia käytäntöjä laskettaessa säästämistä aggregaattitasolla: tulon-

                                             
1 Esim. Bernheim (2002). 
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siirtojen lukeminen tulopohjaan, reaalipääoman poistojen ja epäsuorien verojen 
käsittely, realisoituneiden ja realisoitumattomien pääomavoittojen erottelu sekä 
tiettyjen kestokulutushyödykkeiden lukeminen säästämiseksi2.

Säästämisasteen on osoitettu korreloivan positiivisesti investointilukujen ja ta-
louden kasvulukujen kanssa. Tulos tukee elinkaarihypoteesia: säästämistä käyte-
tään kulutuksen tasaamiseen yli elinkaaren, joten säästämisen kuvaaja iän 
suhteen on käänteinen U-käyrä. Talouskasvun ja väestön kasvun yhteys koko-
naissäästämiseen on positiivinen.

Maiden välillä on havaittu yhtäläisyyksiä säästämisasteissa. Säästämisasteen on 
todettu olevan korkeimmillaan 55–64-vuotiailla. Kansainvälisesti säästämisasteet 
ovat myös laskeneet. Tämä seikka sopii yhteen elinkaariajattelun kanssa: väestö 
ikääntyy ja suuret ikäluokat kuluttavat säästöjään. Eri-ikäiset henkilöt kuluttavat 
ja säästävät eri tavoin. Puhtaan ikäselityksen rinnalle on noussut myös ikäkohort-
tien vaikutus: eri sukupolvien välillä on eroja kulutuksessa ja säästämisessä. Li-
säksi eri sukupolvilla saattaa olla erilainen suhtautuminen esimerkiksi riskiin ja 
lainanottoon. Väestön ikääntymisellä onkin suuri merkitys säästämisen ja kulu-
tuksen rakenteiden kehityksessä. Muiksi säästämisasteen laskua selittäviksi teki-
jöiksi on esitetty muun muassa lisääntynyt julkisen vallan tarjoama sosiaaliturva, 
muutokset tulojen uudelleenjakautumisessa, rahoitusmarkkinoiden kasvu ja mo-
nipuolistuminen sekä asumisesta ja sijoituksista saatavien tuottojen kasvu. 

2.3 Suomalaisten säästäminen

Kotitalouksien säästäminen määrää suurelta osin talouden säästämisasteen. Suo-
messa säästämisaste, säästämisen osuus käytettävissä olevista tuloista, on ollut 
toisen maailmansodan jälkeen kansainvälisesti keskimääräistä alhaisempi. Kuvi-
ossa 2.1 on esitetty säästämisasteiden kehitys Suomessa vuodesta 1960 lähtien3.
Kuvion tiedot perustuvat aggregaattiaineistoon, minkä johdosta säästämisen suu-
ruuden määrittely on pelkistettyä. Tarkan säästämisen suuruuden laskeminen ja 
säästämiskäyttäytymisen analysoiminen edellyttää mikroaineistoa kotitalouksien 
kulutuksesta, kulutusrakenteesta ja tuloista. Suomalaisista aineistoista lähinnä 
tällaista aineistoa ovat Tilastokeskuksen Kulutustutkimukset. Kulutustutkimuksia 
hyödyntäen Riihelä ja Sullström (2006) ovat laskeneet suomalaisten kotitalouksi-
en säästämisasteita, jotka ovat jopa merkittävästi Kansantalouden tilinpidon luku-
ja korkeampia.

                                             
2 OECD (2002): “The Various Measures of Saving Rates and Their Interpretation”. 
3 Esimerkiksi Yhdysvalloissa sotien jälkeinen huippu säästämisasteessa, 12,4 prosenttia, saavutettiin 
vuonna 1965, jonka jälkeen säästämisaste on laskenut. Vuonna 2005 säästämisaste Yhdysvalloissa oli 0,8 
prosenttia. Verrattaessa Suomen ja muiden maiden kotitalouksien säästämis- ja sijoituskäyttäytymistä on 
huomioitava maiden erilaiset taustat. Erityisesti lainsäädännön ja sosiaaliturvan eroista sekä rahoitus-
markkinoiden kehittyneisyydestä johtuen maiden välinen vertailu on ongelmallista.   
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Kuvio 2.1  Kotitalouksien säästämisaste Suomessa 
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Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito. 

Suomessa kotitalouksien säästäminen on korkeimmillaan 55-vuotiailla, eikä sääs-
täminen laske juuri tämän iän jälkeenkään. Elinkaarihypoteesin oletus, jonka 
mukaan kotitaloudet pyrkivät tasaamaan kulutusta tulojen vaihtelusta johtuen ei 
siis näyttäisi Suomessa olevan voimassa4.

Pohjoismaisella hyvinvointiyhteiskuntamallilla ja tasaisella tulonjaolla on oletet-
tu olevan vaikutusta myös kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen5. Suomessa 
tulonjako on Ruotsin ja Tanskan ohella maailman tasaisin, vaikka 1990-luvulla 
tuloerot kasvoivatkin. Suomen varsin tasaiseen tulonjakoon vaikuttavat keskei-
sesti progressiivinen tuloverotus ja tulonsiirrot. Kotitalouksista pienituloisimman 
kolmanneksen käytettävissä olevista tuloista huomattava osuus on yhteiskunnan 
maksamia tulonsiirtoja. 

Lakisääteisen eläkkeen tasolla on yhteys vapaaehtoiseen säästämiseen, koska 
kattava lakisääteinen eläkejärjestelmä vähentää tarvetta varautua taloudellisesti 
vanhuuden varalle. Empiiristen tutkimusten mukaan pakollinen säästämisjärjes-
telmä vähentää kokonaissäästämistä, koska henkilöt vähentävät vapaaehtoista 
säästämistään. Lakisääteisten eläkkeiden taso vaikuttaa huomattavasti enemmän 
kuitenkin vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen kuin muuhun säästämiseen. Kan-
sainvälisissä tarkasteluissa eläketurva jaetaan usein ns. kolmeen pilariin. Ensim-
mäinen pilari kuvaa lakisääteistä, pakollista eläkettä, johon Suomessa kuuluvat 
kansan- ja työeläkkeet. Toiseen pilariin kuuluvat työnantajan järjestämä kollek-
                                             
4 Tuoreita tutkimuksia suomalaisten kotitalouksien kulutus- ja säästämiskäyttäytymisestä ovat esimerkiksi 
Riihelä ja Sullström (2006) sekä Riihelä (2006). 
5 Tutkimuksia tulojen uudelleenjaosta sekä kotitalouksien eriarvoisuudesta Riihelä ja Sullström (2004) 
sekä Riihelä, Sullström ja Tuomala (2005). 
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tiivinen lisäeläketurva. Kolmas pilari sisältää henkilön omat, vapaaehtoiset elä-
kesuoritukset. Eläketurvapilareiden painopiste vaihtelee maiden välillä. Suomes-
sa toisen ja kolmannen pilarin yhteenlaskettu osuus eläketurvan 
kokonaismäärästä jää muutamaan prosenttiin: yksilöllisen eläketurvan merkitys 
on Suomessa pieni. Erityisesti kansainvälisissä vertailuissa Suomen yksityinen 
eläketurva näyttää mitättömältä.

Vuonna 2002 noin 63 prosenttia suomalaisista asuntokunnista asui omistusasun-
nossa. Asuntovelallisia oli noin 1,2 miljoonaa ja 25–44-vuotiaista joka toisella oli 
asuntolainaa. Asuntovarallisuus muodostaakin merkittävän osuuden kotitalouksi-
en varallisuudesta Suomessa (kuvio 2.2) ja asunnon arvon vaihteluilla on suuri 
vaikutus kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin. Asuntovelka ohjaa erityisesti 
nuorten säästämistä. Ulkomaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että omistusasumi-
seen kannustava veropolitiikka voi vähentää huomattavastikin kotitalouksien in-
toa sijoittaa osakemarkkinoille sekä hajauttaa varallisuutta tehokkaasti. 
Asuntosäästäminen voi olla myös eläkesäästämisen muoto, jolloin asuntovaralli-
suutta käytetään kulutuksen rahoittamiseen eläkeiässä6.

Kuvio 2.2  Kotitalouksien varallisuuden koostumus vuosina 1998 ja 2004 

1998
Arvo-

paperit 
6,1 %

Talletuk-
set 8,6 %

Kulku-
välineet 
7,1 %

Vapaa-
ajan-

asunto 
8,9 %

Muut 
asunnot 
8,8 %

Muut rahavarat, 
ml. vakuutussäästöt 2,3 %

Vakituinen asunto 
58,2 %

2004
Arvo-

paperit 
7,2 %

Talletuk-
set 7,6 %

Kulku-
välineet 
7,2 %

Vapaa- 
ajan- 

asunto 
9,5 %

Muut 
asunnot 
9,3 %

Muut rahavarat, 
ml. vakuutussäästöt 2,6 %

Vakituinen asunto 
56,7 %

Lähde: Tilastokeskus, Varallisuustutkimus 1998 ja 2004. 

Suomessa kotitalouksien varallisuus on valtaosin kiinteää omaisuutta: asuntova-
rallisuutta sekä autoja ja muita kulkuvälineitä. Kiinteän omaisuuden osuus varal-
lisuudesta oli vuoden 2004 varallisuustutkimuksessa keskimäärin 83 prosenttia.7
Lisäksi oman asunnon arvonnousu on kasvattanut eniten kotitalouksien varalli-

                                             
6 Hyytinen, Johansson ja Määttänen (2006). 
7 Tiedot varallisuustutkimusten tuloksista perustuvat Tilastokeskuksen ilmoittamiin ennakkotietoihin. 
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suutta: vuonna 2004 noin neljännes varallisuuden kasvusta johtui oman asunnon 
arvonnoususta.

Rahoitusvarallisuuden – talletuksien, osakkeiden sekä rahasto- ja vakuutussäästö-
jen – osuus kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta oli vuonna 2004 noin 17 pro-
senttia, eli samaa tasoa kuin se oli vuonna 1998. Tarkasteltaessa pidempää 
aikaväliä nähdään, että kotitalouksien rahoitusvarojen osuus on kasvanut ja nii-
den koostumus on muuttunut. Rahoitusvarallisuudessa talletusten osuus on pie-
nentynyt ja kotitalouksien varoja on siirtynyt pörssiosakkeisiin sekä rahasto- ja 
vakuutussäästämiseen.

Taulukossa 2.1 esitetään vielä vuoden 2004 varallisuustutkimuksen tuloksia koti-
talouksien rahoitusvarallisuuden rakenteesta. 

Taulukko 2.1  Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden arvo ja rakenne ikäluokit-
tain vuonna 2004, euroa/kotitalous ja prosenttiosuudet 

Viitehenkilön ikä
Kaikki

Alle 25-v 25-34-v 35-44-v 45-54-v 55-64-v 65v 
täyttäneet

€ % € % € % € % € % € % € %

Rahoitusvarallisuus 
yhteensä 25 580 100 3 490 100 10 660 100 20 840 100 28 600 100 47 200 100 25 700 100 

Talletukset 11 230 43,9 2 830 81,0 5 770 54,1 8 580 41,2 12 570 43,9 15 830 33,5 14 410 56,1

Pörssiosakkeet 5 050 19,7 80 2,2 1 150 10,8 4 910 23,6 4 270 14,9 10 980 23,3 5 120 19,9

Sijoitusrahasto-osuudet 2 970 11,6 110 3,2 1 680 15,7 1 860 8,9 2 280 8,0 6 540 13,8 3 280 12,8

Säästö- ja 
sijoitusvakuutukset 1 570 6,1 70 2,1 360 3,4 1 400 6,7 1 550 5,4 3 880 8,2 1 120 4,4 

Eläkevakuutukset 1 850 7,2 10 0,3 380 3,6 1 090 5,2 3 570 12,5 4 540 9,6 340 1,3 

Muut rahoitusvarat 2 910 11,4 390 11,1 1 320 12,4 2 990 14,4 4 370 15,3 5 420 11,5 1 440 5,6 

Lähde: Tilastokeskus, Varallisuustutkimus 2004. 

2.4 Vapaaehtoinen eläkesäästäminen

Yksilöllinen eläkesäästäminen on lisääntynyt Suomessa erityisesti 1990-luvun 
puolivälin jälkeen. Keskustelu lakisääteisen eläketurvan rahoitusongelmista on 
saattanut vaikuttaa vapaaehtoiseen eläkesäästämisen yleistymiseen. Valtiovalta 
tukee vapaaehtoista eläkesäästämistä veroeduin. Ilman tarkempaa tutkimusta on 
kuitenkin mahdotonta päätellä, onko lisääntyneen yksilöllisen eläkesäästämisen 
taustalla edullinen verokohtelu vai huoli lakisääteisen eläketurvan riittävyydestä. 
Yksilöllisestä eläkesäästämisestä on kuitenkin tullut yhä tärkeämpi lakisääteistä 
eläketurvaa täydentävä vaihtoehtoinen säästämismuoto.
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Vapaaehtoinen eläkevakuutus on vakuutusyhtiöiden tarjoama sijoitusmuoto, jos-
sa vakuutuksenottaja maksaa usein toistuvasti sopimuksenmukaisen summan 
sijoitettavaksi sijoitusrahastoon. Eläkevakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö 
maksaa vakuutetulle eläkettä sovitusta iästä alkaen sovituissa eläke-erissä. Elä-
kevakuutuksen yksi keskeinen ominaisuus on varojen sitoutuminen eläkeikään 
asti. Lisäksi vakuutusyhtiö perii vakuutuksenottajalta hoitopalkkioita. Tulokset 
kuitenkin ovat osoittaneet eläkevakuutuksen olevan useasti taloudellisesti hyö-
dyllinen sijoituspäätös ja se saattaa olla esimerkiksi rahastosäästämistä edulli-
sempi sijoitusvaihtoehto. (Vaihekoski, 2003) 

Vastauksena demograafisiin haasteisiin useassa EU-maassa sekä Norjassa ja 
USA:ssa eläkejärjestelmiä on uudistettu tai kehitystyö on parhaillaan käynnissä. 
Ruotsi on jo uudistanut eläkejärjestelmiään ja ottanut käyttöön yksilölliset, mak-
superusteiset eläketilit. Saksassa on hyväksytty laaja eläkeuudistus, jonka tavoit-
teena on kannustaa kansalaisia yksilölliseen eläkesäästämiseen. Yksilöllistä 
eläkesäästämistä on kehitetty myös muun muassa Irlannissa, Iso-Britanniassa, 
Italiassa, Portugalissa ja Ranskassa8. Aikaisemmin eläkejärjestelmien pääpaino 
on ollut etukäteisrahastoinnissa, koska järjestelmän avulla on haluttu vahvistaa 
pääomamarkkinoita ja lieventää suuriin ikäluokkiin kohdistuvia maksupaineita. 
Uudistukset suosivat nykyään maksuperusteisia järjestelmiä, joissa vakuutus-
maksu sijoitustuottoineen määrää tulevan eläkkeen suuruuden; tärkeäksi tekijäksi 
ovat nousseet läpinäkyvyyden lisääminen sekä maksujen ja etuuksien välisen 
yhteyden lujittaminen. 

Eläkeuudistukset ovat yleisesti tehneet mahdolliseksi sen, että eläkesäästötuottei-
ta saavat tarjota kaikki rahoituspalvelujen tarjoajat: vakuutusyhtiöt, pankit ja si-
joitusrahastot. Muissa pohjoismaissa ja lähes kaikissa EU-maissa on 
pitkäaikaisen säästämisen kannusteet ulotettu eläkevakuutusmaksujen ohella 
myös muihin säästämismuotoihin. Suomessa eläkesäästäminen on rajattu koske-
maan vain eläkevakuutusta ja sen tarjoaminen on lainsäädännössä myönnetty 
ainoastaan vakuutusyhtiöille.

Kysymys yksityisen säästämisen ja julkisten tulonsiirtojen roolista pidentyneen 
eläkeiän aiheuttamien kustannusten rahoittamisessa on keskeinen. Jos Suomen 
vastauksena on siirtyminen yksityisiin eläkejärjestelyihin, nousevat tulojen epä-
tasaisesta jakautumisesta aiheutuvat oikeudenmukaisuusaspektit mukaan keskus-
teluun. On myös esitetty, että julkisen vallan tulisi ottaa paternalistisempi ote 
kotitalouksien säästämispäätöksiin. Selvää kuitenkin on, että kotitaloudet tarvit-
sevat vakaan ympäristön sekä mahdollisimman suuren tietomäärän eläketurvan 
riittävyydestä pitkän aikavälin säästämispäätösten ja eläkesuunnittelun tueksi. 

                                             
8 Katsaus vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä ja niiden verotuksesta eri maissa SIVA-työryhmän välirapor-
tissa 4/2003. 
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3 Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen verotus  

3.1 Yleistä

Erilaisia säästämismuotoja kohdellaan verotuksessa varsin eri tavoin. Eroja voi-
daan havaita ainakin kolmessa vaiheessa säästöjen ”elinkaarella”, säästämisvai-
heessa, varojen karttumisvaiheessa ja varojen purkuvaiheessa. Säästöt voivat olla 
vähennyskelpoisia tai vähennyskelvottomia henkilön tuloveroa laskettaessa 
(säästämisvaihe). Säästöjen vuosittaiseen tuottoon tai arvonnousuun saattaa koh-
distua tulo- tai varallisuusvero tai sitten ne ovat verovapaita (karttumisvaihe). 
Nostettavat varat saatetaan lukea saajan veronalaisiin tuloihin tai vaihtoehtoisesti 
ne ovat verovapaita (varojen nostovaihe). Tiivistettynä kysymys on siis siitä, ve-
rotetaanko pääoman muodostumista, pääoman vuotuista tuottoa, vai varallisuu-
den nostamista kulutukseen (eläkettä). Säästämisen verokohtelua tulee arvioida 
tarkastelemalla kaikkia osatekijöitä yhdessä. 

Eri veromalleista on yleistyneenä käytäntönä käyttää kolmikirjaimisia lyhenteitä, 
joissa T-kirjain viittaa verotukseen ja E-kirjain verovapauteen. Useimmissa teol-
lisuusmaissa9 ja Suomessa sovelletusta eläkesäästämisen verokohtelusta, jossa 
eläkevakuutusmaksut maksetaan verovapaista tuloista ja niiden tuotot ovat vero-
vapaita, mutta eläke on veronalaista tuloa, käytetään nimitystä EET-malli.10

Veromallissa TEE eläkevakuutusmaksuja tehdään verotetuista tuloista (ei vähen-
nystä), mutta sijoitusten tuotot ja itse eläkkeet ovat verovapaita. TTE-malli vas-
taa tavanomaista tuloverotusta. Säästöihin ei liity vähennystä ja säästöjen 
vuosittainen tuotto verotetaan. Säästöpääoman nostamisesta ei puolestaan aiheu-
du veroseuraamuksia. EU:n jäsenmaista Italiassa, Ruotsissa ja Tanskassa elä-
kesäästämisen verotus perustuu ETT-malliin, jossa eläke-etuuksien lisäksi myös 
eläkepääoman vuosituottoon (kasvuun) kohdistuu vero.    

Mallit EET ja TEE edustavat kulutusverotyyppistä verotusta kun taas mallien 
TTE ja ETT lähestymistapana on laaja tuloveropohja.

3.2 Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Suomen verojärjestelmässä 

Suomessa vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohtelu on perustunut jo useiden 
vuosikymmenten ajan EET-mallin mukaiseen järjestelmään, jossa vakuutusmak-

                                             
9 Yoo ja Serres (2004) tarkastelevat vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokohtelua eri maissa.    
10 Ensimmäinen E viittaa siihen, että säästöt tehdään vähennyksen ansiosta verottamattomista tuloista. 
Toinen E viittaa varojen karttumiseen vakuutusyhtiössä verovapaasti. T-kirjain viittaa eläke-etuuden 
veronalaisuuteen. 
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sut ovat vähennyskelpoisia.11 Seuraavassa tarkastellaan järjestelmän kehittymistä 
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. 1980-luvun lopulla verovelvollisel-
la oli Suomessa oikeus vähentää omasta ja perheenjäsenensä eläkevakuutuksesta
suoritetut maksut. Vähennyksen enimmäismäärä oli vuodesta 1986 alkaen 18 
prosenttia henkilön ansiotulosta (Taulukko 3.1).12

Pakollisten ja vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähennysten yläraja mää-
räytyi maksujen yhteenlasketun määrän perusteella. Tämä tarkoitti sitä, että va-
paaehtoisia eläkevakuutusmaksuja ei saanut vähentää lainkaan, jos pakolliset 
maksut ylittivät säädetyn rajan ansiotulon määrästä. Vähennyksen perusteena 
käytettiin valtionverotuksen ansiotulojen määrää, joista oli tehty luonnolliset vä-
hennykset. Vähennys tehtiin samansuuruisena valtion ja kunnan verotuksessa. 
Eläkevakuutus oli perhekohtainen. Vähennyksen sai tehdä riippumatta siitä, 
kumpi puolisoista oli maksun suorittanut ja kuka oli edunsaaja.

Taulukko 3.1  Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun verotus 

                                             
11 Jo vuoden 1920 tulo- ja omaisuusverolaissa oli EET-mallin mukainen säännös vapaaehtoisten henki-, 
pääoma-, elinkorko-, tapaturma- ja sairausvakuutusmaksujen verotuksesta ja niihin liittyvästä verovähen-
nysoikeudesta. Myöhempinä vuosina vapaaehtoisten vakuutusmaksujen verotuksesta on säädetty tulo- ja 
varallisuusverolaissa. 
12 Kattava katsaus vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohteluun Ossa (1999). 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verovähennyskelpoisuus ja siihen liittyvät rajoitteet 

1986:  - Vähennysoikeus 18 % ansiotulosta 
 -  Ei eläkeikärajaa 

1989:  -  Vähennysoikeus 15 % ansiotulosta  
 -  Ei eläkeikärajaa 

1991:  - Vähennysoikeus 12 % ansiotulosta 
 -  Ei eläkeikärajaa 

1993:  - Eläkeikä vähintään 58 vuotta 
-  Peruseläketurvasääntö: eläketurvaselvityksellä vähennys 50 000 markkaa  
   (8 500 €) vuodessa; peruseläketurvan taso enintään 66 % tuloista 
-  Vanhat vakuutukset (otettu ennen 1.10.1992) : ei eläkeikärajaa, vähennys  
   enintään 50 000 markkaa ja 10 % ansiotuloista 

1995:  - Minimisääntö: 10 % vähennysoikeus, enintään 15 000 markkaa (2 500 €) 

1999:  - Eläkeikä vähintään 60 vuotta 
 -  Peruseläketurvan taso enintään 60 % tuloista 

-  60 %:n sääntö: jos eläkeikää tai eläketasoa koskevat edellytykset eivät täyty tai 
   50 000 markan raja ylittyy, maksuista vähennyskelpoisia 60 % ja enintään 30 000 
   markkaa (5 000 €) 

 -  Vanhat eläkkeet (otettu 1.10.1992–23.6.1999): 60 %:n sääntö 
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Säännökset muuttuivat kokonaisverouudistuksessa vuoden 1989 alusta lukien. 
Uuden lain mukaan vapaaehtoisena eläkevakuutuksena pidettiin vakuutusta, jo-
hon perustuvat suoritukset oli tarkoitettu maksettaviksi toistuvina erinä puolivuo-
sittain tai lyhyemmin väliajoin verovelvollisen jäljellä olevan eliniän tai 
vähintään kahden vuoden ajan. Lain mukaan verovelvollisella oli oikeus vähen-
tää omia ja puolisonsa vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja enintään 15 prosent-
tia ansiotulon määrästä riippumatta siitä, kumpi puolisoista maksun oli 
suorittanut ja kumman vakuutuksesta oli kysymys. Pakolliset maksut olivat vä-
hennyskelpoisia rajoituksesta riippumatta, joten 15 prosentin rajoitus koski aino-
astaan vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksuja. Laissa ei ollut ikärajaa, jota 
ennen eläke-etuuksia ei voinut nostaa. Vuoden 1991 alusta lukien eläkevakuutus-
ten vähennysoikeutta supistettiin 12 prosenttiin ansiotulon määrästä muiden 
säännösten pysyessä pääosin entisellään. Supistusta perusteltiin ensisijaisesti ve-
ropohjan laajentamisella. 

Seuraava muutos vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotukseen astui voimaan 
vuonna 1993. Maksujen vähennyskelpoisuuden sitomisesta ansiotulojen määrään 
luovuttiin ja tilalle tuotiin markkamääräinen rajoitus. Vähennys sidottiin lisäksi 
henkilön eläketurvan kokonaismäärään. Uudistuksessa otettiin käyttöön myös 
vapaaehtoisen eläkkeen varhaisinta mahdollista nostamisikää koskeva vaatimus.   

Uuden lain mukaan verovelvollisella oli oikeus vähentää eläkevakuutuksen mak-
suja 50 000 markan (8 500 €) määrään saakka ansiotuloista vuodessa, jos 1) va-
kuutukseen perustuvaa eläkettä aletaan maksaa vanhuuseläkkeenä aikaisintaan 
vakuutetun täytettyä 58 vuotta ja jos 2) vakuutukseen perustuva eläke yhdessä 
muun eläketurvan kanssa on enintään 66 prosenttia eläkkeen perusteena olevista 
tuloista laskettuna maksun vähentämisvuoden tilanteen mukaan. Jos eläkkeen 
alkamisikä vakuutussopimuksen mukaan oli alempi kuin 65 vuotta, prosent-
tiosuutta (66 prosenttia) pienennettiin 3,3 prosenttiyksiköllä jokaista varhennus-
vuotta kohti. 

Jos eläkeikää tai eläketasoa koskevat edellytykset eivät täyttyneet tai 50 000 mar-
kan raja ylitettiin, maksuista oli vähennyskelpoisia 60 prosenttia ja enintään 
30 000 markkaa (5 000 €).  

Vähennyksen ylärajasäännöksiä täydennettiin vuonna 1995 voimaan tulleella 
lakimuutoksella, jonka mukaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut olivat 
täysimääräisesti vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne olivat verovuonna enintään 
15 000 markkaa (2 500 €) ja enintään 10 prosenttia verovelvollisen puhtaasta 
ansiotulosta. Muutosta perusteltiin verotuksen yksinkertaistamisella ja käytännön 
verotustyön helpottamisella. Puolison vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja sai 
vähentää 15 000 markkaa ja enintään 10 prosenttia vähennystä vaatineen puoli-
son puhtaasta ansiotulosta. 
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Seuraavaksi vuonna 1999 voimaan tullut muutos nosti ikäkynnyksen 58 vuodesta 
60 vuoteen ja alensi peruseläketurvasäännön prosenttiosuuden 66 prosentista 60 
prosenttiin. Uudistuksessa luovuttiin 3,3 prosentin alenemasäännöstä. Minimi-
sääntöä ei muutettu. 

Vuoden 2005 alusta yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohtelu 
muuttui perusteellisesti. Vakuutusmaksujen vähentäminen ja eläke-etuuksien ve-
rotus siirtyivät ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen ja vähennyksen 
ylärajasäännöstö yksinkertaistui merkittävästi. Vähennyskelpoisten maksujen 
enimmäismäärää päädyttiin rajoittamaan yhdellä rahamääräisellä ylärajalla, jonka 
määräksi säädettiin 5 000 euroa. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva van-
huuseläkkeen alkamisikä nousi 60 vuodesta 62 vuoteen.

Vanhan järjestelmän epäkohtana pidettiin ansiotuloverotuksen progressiivisuu-
desta johtuvaa veroedun riippuvuutta henkilön rajaveroasteista ja tästä seuraavaa 
edun sattumanvaraista vaihtelua. Lisäksi vanhan järjestelmän katsottiin kohden-
tavan säästämisinsentiivit epätarkoituksenmukaisella tavalla hyvätuloisia suosi-
en. Eläkkeiden verotuksen odotetaan olevan uudessa järjestelmässä läpi-
näkyvämpää ja ennustettavampaa, koska maksujen verovähennykseen ja eläke-
etuuteen kohdistuu kaikissa tapauksissa sama suhteellinen veroprosentti. 

Jos vähennystä ei voida uudessa järjestelmässä tehdä vakuutetun pääomatuloista, 
28 prosenttia vähennyskelpoisesta vähentämättä jääneestä määrästä vähennetään 
ansiotulosta menevästä verosta erityisenä alijäämähyvityksenä. Nykyisellä vero-
kannalla hyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa (28 prosenttia 5 000 euros-
ta). Jos vakuutetun verojen määrä ei riitä erityisen alijäämähyvityksen täysi-
määräiseen vähentämiseen, siirretään vähentämättä jäänyt määrä vähennettäväksi 
puolison verosta. Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen 
vähentämiseen, vakuutusmaksu jää tältä osin vähentämättä – vakuutusmaksujen 
perusteella ei vahvisteta pääomatulolajin tappiota. 

Vanhassa vähennysjärjestelmässä vakuutusmaksuista sai vähentää 60 prosenttia, 
jos vakuutusmaksujen määrä ylitti täyden vähennyksen enimmäismäärän. Uudes-
sa järjestelmässä ei ole vastaavaa osittaista vähennysoikeutta. Vakuutettu voi siis 
nykyisin vähentää vakuutusmaksuja täysimääräisesti vain 5 000 euroon asti.

Lainmuutos tuli voimaan vuoden 2005 alussa. Lain siirtymäsäännösten mukaan 
hallituksen esityksen antamispäivää (5.5.2004) ennen tehtyjen sopimusten mu-
kaisiin vähennyksiin sovellettiin vielä vuonna 2005 vanhan lain säännöksiä. Li-
säksi vanhan lainsäädännön mukaisia vanhuuseläkkeen alkamisikiä sovelletaan 
viiden vuoden ajan, vuodelta 2009 toimitettavaan verotukseen asti. Vuoden 2006 
alusta uusia säännöksiä eläkkeen alkamisikää lukuun ottamatta sovelletaan kaik-
kiin vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin.
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Taulukko 3.2  Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun verotus vuoden 2005 vero-
uudistuksen jälkeen 

3.3 Eläkesäästöjen veroedun suuruus 

Efektiivinen veroaste 

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten EET-malliin perustuvan verotuksen tosiasiallis-
ta tasoa voidaan tarkastella efektiivisen veroasteen käsitteen avulla (ks. Kari ja 
Lyytikäinen 2003). Kyseinen mittari muuntaa eläkevakuutusmaksujen vähentä-

Yhteenveto vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen muutoksista vuoden 2005 vero-
uudistuksessa

Sopimus tehty ennen 6.5.2004

Vuodet 2004 ja 2005
Vakuutusmaksut vähennetään ansiotuloista. Vähennyksen enimmäismäärä 8 500 euroa. Vertailu 
kokonaiseläketurvaan tehdään, jos maksut yli 2 500 euroa tai yli 10 % puhtaista ansiotuloista. 
Maksut kerryttävät ansiotulona verotettavaa eläkettä, joka on nostettavissa vakuutussopimukses-
sa sovitun mukaisesti jo ennen 62 vuoden iän täyttymistä. 

Vuodet 2006–2009
Vakuutusmaksut vähennetään pääomatuloista ja vähennyksen enimmäismäärä on 5 000 euroa 
vuodessa. Vertailua kokonaiseläketurvaan ei tehdä. Maksut kerryttävät pääomatulona verotetta-
vaa eläkettä, joka on nostettavissa vakuutussopimuksessa sovitun mukaisesti jo ennen 62 vuoden 
iän täyttymistä. 

Vuodesta 2010 lähtien
Vakuutusmaksut vähennetään pääomatuloista ja vähennyksen enimmäismäärä on 5 000 euroa 
vuodessa. Vakuutusmaksut vähennetään vain, jos sopimuksen mukainen eläkeikä on vähintään 
62 vuotta. Maksut kerryttävät pääomatulona verotettavaa eläkettä, joka on nostettavissa 62 ikä-
vuodesta lukien. 

Sopimus tehty 6.5.2004 tai sen jälkeen 

Vuonna 2004
Vakuutusmaksut vähennetään ansiotuloista. Vähennyksen enimmäismäärä 8 500 euroa. Vertailu 
kokonaiseläketurvaan tehdään, jos maksut enemmän kuin 2 500 euroa tai 10 % puhtaista ansiotu-
loista. Maksut kerryttävät pääomatulona verotettavaa eläkettä, joka on nostettavissa 62 ikävuo-
desta lukien. 

Vuodesta 2005 lähtien
Vakuutusmaksut vähennetään pääomatuloista ja vähennyksen enimmäismäärä on 5 000 euroa 
vuodessa. Vakuutusmaksut vähennetään vain, jos sopimuksen mukainen eläkeikä on vähintään 
62 vuotta. Maksut kerryttävät pääomatulona verotettavaa eläkettä, joka on nostettavissa 62 ikä-
vuodesta lukien. 
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misen ja eläke-etuuksien verottamisen synnyttämän verorasituksen sijoituksen 
keskimääräiseen vuosituottoon kohdistuvaksi veroasteeksi.13

Taulukossa 3.3 vertaillaan eläkevakuutuksen ja pankkitalletuksen efektiivistä 
veroastetta. Eläkevakuutusten osalta laskelmat on esitetty erikseen vuoteen 2004 
voimassa olleelle sekä vuoden 2005 uudistuksessa voimaan tulleelle verojärjes-
telmälle. Vanhassa järjestelmässä säästäjän ansiotulon rajaveroaste on oletettu 45 
prosentiksi. Etuuksiin kohdistuva rajaveroaste on joko 40 prosenttia tai 50 pro-
senttia. Uudessa järjestelmässä maksuihin ja eläke-etuuksiin kohdistuu 28 pro-
sentin pääomaverokanta. Korko on oletettu 5 prosentiksi ja inflaatio nollaksi.   

Taulukko 3.3   Eläkevakuutuksen ja pankkitalletuksen tuoton efektiivinen vero-
aste

     Säästämisen kesto 

 10 vuotta 20 vuotta 

Eläkevakuutus: Vanha järjestelmä, 2004 

    (Ansiotulomalli) 

    Etuuden veroaste  40 % 

                                  50 % 

-17,4

19,1

-8,7

9,5

Eläkevakuutus: Uusi järjestelmä, 2005 

    (Pääomatulomalli) 

0 0 

Talletus 28 28 

Jos eläkesäästäjän rajaveroaste on eläke-etuutta nautittaessa alempi kuin vakuu-
tusmaksuja maksettaessa (40 % vs. 45 %), säästöjen tuoton efektiivinen veroaste 
on negatiivinen. Vastaavasti jos etuuden rajaveroaste ylittää maksujen rajavero-
asteen (50 % vs. 45 %), veroaste on positiivinen. Jälkimmäisessäkin tapauksessa 
veroaste voi hyvin olla, kuten taulukon esimerkissä, matalampi kuin pankkitalle-
tuksen veroaste. Vuonna 2005 voimaantulleessa kiinteään verokantaan perustu-
vassa järjestelmässä eläkevakuutusten efektiivinen veroaste on nolla.  

EET-mallin tarjoama vero-etu saattaa siis olla merkittävä, mutta se on voimak-
kaasti riippuvainen omistajan rajaveroasteesta ja verojärjestelmästä (ansiotulo-
malli vai pääomatulomalli). EET-mallin tuoma veroetu voidaan jakaa kahteen 
tekijään, progressiovaikutukseen ja lykkäysvaikutukseen (Kari 1999). Progres-
siovaikutuksen aiheuttaa maksu- ja eläkevaiheen rajaveroasteiden erotus ja se 

                                             
13 Kari ja Lyytikäinen tarkastelevat sijoituksen reaalituoton efektiivistä veroastetta. Tässä tutkimuksessa 
inflaation vaikutus jätetään pois tarkastelun selkeyttämiseksi.    
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vähenee säästöajan pidetessä.14 Lykkäysvaikutus syntyy varojen karttumisesta 
verovapaasti.  

Siirtyminen vuoden 2005 uudistuksessa eläkevakuutusten verotuksessa ansiotu-
loverotuksesta pääomatuloverotukseen poisti efektiivisen veroasteen tapauskoh-
taisen vaihtelun. EET-malli yhdistettynä suhteelliseen verokantaan vastaa siis 
tilannetta, jossa säästöjen tuotto on vapautettu verosta.

Kari ja Lyytikäinen (2003) tarkastelevat vuoden 2005 uudistuksen vaikutusta 
eläkesäästäjän efektiiviseen veroasteeseen eri tulotasoilla. Vanhassa järjestelmäs-
sä ennen vuoden 2005 uudistusta eläkesäästöjen efektiivinen veroaste oli monilla 
pienituloisilla hyvin korkea, jopa 60 prosenttia. Ilmiön taustalla oli ansiotulove-
rotuksen vähennysjärjestelmän vaikutukset rajaveroasteisiin. Eläkkeensaajan ra-
javeroaste oli (ja on edelleen) korkea eläketulovähennyksen poistuma-alueella. 
Vapaaehtoiseen säästämiseen perustuvaan eläkkeeseen saattoi kohdistua korke-
ampi rajaveroaste kuin aktiiviaikana vähennettyihin maksuihin.

Siirtyminen suhteelliseen verokantaan vuoden 2005 uudistuksessa kevensi pieni-
tuloisten ja kiristi suurituloisten henkilöiden eläkesäästöjen efektiivistä veroastet-
ta. Uudistus oli siten selkeästi progressiivinen. Jos oletetaan, että säästäjillä oli 
oikeaan osuvat odotukset eläkesäästöjen todellisesta verokohtelusta, uudistus 
periaatteessa lisäsi pienituloisten vapaaehtoista eläkesäästämistä ja vähensi suuri-
tuloisten säästämistä (ks. myös Määttänen 2005). 

Verotuki

Suomessa ja useissa muissa maissa laaditaan säännöllisesti selvityksiä verovä-
hennyksinä ja muunlaisina veronhuojennuksina annetuista verotuista (veromeno, 
tax expenditure). Nämä selvitykset liittyvät eri muodossa annettujen julkisten 
tukien finanssipoliittiseen kokonaistarkasteluun (Kari jne. 2004). Verotukiselvi-
tyksiä laatii Suomessa VATT ja ne julkaistaan nykyisin Valtion tilinpäätösker-
tomuksessa.15

Taulukko 3.4  Eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä aiheutunut verotuki, 
milj. €

 Vuosi 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Verotuki milj. € 126,1 150,0 160,0 170,0 170,0 193,0 205,0 225,0 240,0
Lähde: VATT 2004, VATT 2006. 

                                             
14 Säästöajan pidetessä veroetu jakautuu useammalle vuodelle. 
15 Valtion tilinpäätöskertomus sisältää yhteenvedon verotuista. Yksilöity selvitys julkaistaan VATT:n 
kotisivuilla www.vatt.fi, (Tutkimusalueet -> Tutkimusalue II -> Verotukiselvitys-sivuille). 
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Suomen verotukiselvityksissä eläkevakuutusmaksujen poikkeavan verokohtelun 
on tulkittu synnyttävän verotukea. Taulukossa 3.4 esitetään verotukiraporttien 
arvio eläkevakuutusmaksujen aiheuttamasta verotuesta vuosina 1997–2004. Tuen 
määrä on noussut tällä aikavälillä noin 120 milj. eurosta 240 milj. euroon. Vero-
tukiselvitysten arvio rajautuu kuvaamaan kuitenkin vain maksujen vähennyskel-
poisuuden aiheuttamaa verotuottomenetystä. Laskutapa ei ota huomioon 
poikkeavaa verotusta pääoman karttumis- ja etuuksien nostovaiheissa. Perustel-
tuna voidaan pitää verotuen laskuperusteen muuttamista siten, että se ottaisi 
huomioon eläkevakuutusten verokohtelun kokonaisuudessaan.

Norjan valtion vuosittaisen talousarvion yhteydessä julkaistavassa verotukiselvi-
tyksessä eläkesäästämisen verotuki on arvioitu menetelmällä, joka ottaa huomi-
oon verokohtelun poikkeavuudet säästöjen koko elinkaarella (Statsbudjett 2006, 
Tabell 4.7). Arvion pohjalla oleva laskelma on selvästi monimutkaisempi kuin 
Suomessa sovellettu ja nojaa moniin oletuksiin. Norjan menetelmässä etuuksien 
säästämisen kestoksi on oletettu kymmenen vuotta. Etuudet oletetaan lisäksi nos-
tettaviksi kymmenen vuoden kuluessa. Suomessa vastaavan laskelman on esittä-
nyt valtiovarainministeriön työryhmä (VM 2002, s. 110).

Taulukko 3.5   Eläkesäästämisen kokonaisverotuki vuonna 200416

 Pohjasuure Verovaikutus Verovaikutuksen
nykyarvo

Vakuutusmaksut, milj. € 440 -225 -205 

Etuudet, milj. € 661 271 181 

Vaihtoehtoisen sijoituksen tuotot, 
milj.€

119 35 -27 

Yhteensä, milj. € - - -51 

Taulukossa 3.5 on esitetty esimerkkilaskelma eläkesäästämisen ”elinkaariverotu-
en” laskemisesta vuodelle 2004. Maksujen määrä oli tällöin noin 440 milj. euroa 
(Verohallitus, Verotilasto) ja VATT:n arvio vähennyksen verotukivaikutuksesta
225 milj. euroa. Elinkaariverotuen suuruudeksi saadaan 51 milj. euroa eli vajaa 
neljäsosa vähennyksen aiheuttaman verotuen määrästä. Elinkaariverotuki voi-
daan jakaa koostuvaksi kahdesta elementistä: 1) maksujen vähennyskelpoisuuden 
ja etuuksien verottamisen aiheuttamasta verotuottojen nettomenetyksestä, jonka 
määrä oli 24 milj. euroa (205 m€ – 181 m€) ja 2) vaihtoehtoisen säästämismuo-

                                             
16 Oletukset: Maksujen rajaveroaste 46,6 prosenttia ja etuuksien rajaveroaste 41,1 prosenttia (ks. VM 
2002), korko 4,4 prosenttia, säästöaika 10 vuotta. Eläkesäästöjen karttumiskorko, talletuskorko ja valtion 
diskonttokorko ovat yhtä suuret. Vaihtoehtoisen sijoituksen suuruus on 235 milj. euroa (vakuutusmaksui-
hin käytetty tulo verojen jälkeen). 
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don tuotosta kertymättä jääneestä verosta, joka oli taulukon 3.5 mukaan 27 milj. 
euroa vuonna 2004. Edellinen osa liittyy säästäjän rajaveroasteisiin (vrt. progres-
siovaikutus) ja jälkimmäinen eläkevarojen verovapaaseen akkumulointiin (lyk-
käysvaikutus). 

Vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen uusien sopimusten mukaiset eläkevakuu-
tusmaksut ja niihin perustuvat etuudet verotetaan pääomatulona suhteellisella 
pääomaverokannalla, joka on nykyisin 28 prosenttia. Siten vähennysvaiheen ja 
etuuden nostovaiheen rajaveroaste-erosta aiheutuva verotukielementti poistuu. 
Jäljelle jää vain vaihtoehtoisen sijoituksen tuotosta kertymättä jäänyt vero. Vero-
tuki supistuu siten, että siirtymävaiheen jälkeen, kun kaikki eläkesäästäminen on 
pääomatuloverotuksen piirissä, sen määrä olisi 27 milj. euroa, kun pääomavero-
kannaksi oletetaan 28 prosenttia ja maksujen määräksi 440 milj. euroa (v. 2004). 
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4 Vapaaehtoinen eläkesäästäminen Suomessa 

4.1 Vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehittyminen Suomessa 

Tässä luvussa tarkastellaan Tilastokeskuksen tulonjakoaineistoja17 ja Verohalli-
tuksen verotilastoja hyödyntäen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja niihin 
liittyvän verotuen kohdentumista erilaisissa asemissa oleville henkilöille ja koti-
talouksille. Luvussa annetaan kattava yleiskuva siitä, ketkä Suomessa maksavat 
vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja18 ja siten hyötyvät valtion myöntämästä 
verotuesta. Lisäksi luvussa tarkastellaan vapaaehtoisissa eläkevakuutusmaksuissa 
sekä maksajaryhmässä tapahtuneita muutoksia.  

Suomessa vapaaehtoista eläkesäästämistä ovat aikaisemmin tutkineet muun mu-
assa Määttänen (2004, 2005, 2006) ja Hietaniemi (2001). Aiheen empiirisissä 
tutkimuksissa on hyödynnetty usein Tilastokeskuksen varallisuustutkimusaineis-
toja. Lisäksi Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) on tuottanut tilastotietoa 
suomalaisten vapaaehtoisesta eläkevakuutussäästämisestä. SVK on muun muassa 
toistuvilla eläkevakuutuskyselyillä selvittänyt, millaisia ovat uudet eläkesäästäjät.

Aluksi tarkastellaan vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja niiden maksajien 
lukumäärän kehitystä aggregaattitasolla. Kuviossa 4.1 on esitetty verottajan il-
moittamat tiedot vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista sekä maksuja suoritta-
neista henkilöistä vuosina 1994–2004. 

                                             
17 Tulonjakoaineistot sisältävät henkilö- ja kotitaloustasoista tietoa tuloista ja niiden rakenteesta sekä 
luokittelutietoja henkilöiden ja kotitalouksien taustasta. Aineistot ovat poikkileikkausotoksia: tarkastelta-
vista kotitalouksista osa vaihtuu vuosittain ja osa pysyy aineistossa. Aineistojen tiedot ovat pääasiassa 
rekisteritietoa, mutta tietoa on kerätty myös haastatteluin. 
18 Aineistosta ei voida erotella eläkevakuutuksenottajaa ja maksunsuorittajaa. Vakuutusyhtiöiden Keskus-
liiton mukaan 95 prosentissa uusista eläkevakuutuksista eläkevakuutus otetaan itselle ja vastaavasti 5 
prosentin kohdalla eläkevakuutuksenottaja on eri kuin sen maksaja. 
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Kuvio 4.1  Vapaaehtoinen eläkesäästäminen Suomessa vuosina 1994–2004 
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Lähde: Verotilastot. 

Kuviossa 4.1a on esitetty reaalinen vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen kehi-
tys aggregaattitasolla vuosina 1994–2004. Kuvio osoittaa, että vapaaehtoiset elä-
kevakuutusmaksut ovat lisääntyneet ja kyseinen säästämismuoto on yleistynyt 
Suomessa nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2004 vapaaeh-
toisiin eläkevakuutuksiin sijoitettiin rahaa yli viisi kertaa enemmän kuin vuonna 
1994.

Kuvioon 4.1b on kerätty verottajan ilmoittamat lukumäärät vapaaehtoisia eläke-
vakuutusmaksuja maksaneista henkilöistä vastaavana ajanjaksona. Myös maksuja 
suorittaneiden lukumäärä on kasvanut huomattavasti. Voimakkainta eläkesäästä-
jien lukumäärän kasvu on ollut 2000-luvulla. Verotilastojen mukaan vuonna 
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1994 vapaehtoisia eläkevakuutusmaksuja suoritti noin 50 000 henkilöä. Vuoteen 
2004 mennessä lukumäärä oli noussut jo noin 325 000 henkilöön. Tarkasteltava-
na ajanjaksona eläkesäästäjien lukumäärä on siis yli kuusinkertaistunut.

Vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja suorittaneiden lukumäärä on kasvanut 
maksettuja summia nopeammin, mistä syystä keskimääräinen maksu on alentu-
nut. Tähän huomioon palataan myöhemmin tässä luvussa sekä liitteessä 1. Vuo-
sien 2003 ja 2004 luvuissa on mahdollisesti näkyvissä reagointia vuonna 2005 
voimaan astuneeseen vapaaehtoisen eläkesäästämisen verouudistukseen. 

Kuviossa 4.2 on esitetty miten vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut jakautuivat 
maksun suuruuden mukaan vuosina 1997 ja 2004. Kuviosta nähdään, että maksu-
jen vuosittaisen ylärajan (50 000 mk / 8 500 €) hyödyntäminen on vähentynyt. 
Vuonna 1997 ylärajalla oli hieman yli 6 prosenttia kaikista vapaaehtoisia eläke-
vakuutusmaksuja maksaneista henkilöistä. Vuonna 2004 kyseinen prosenttiosuus 
oli enää 2,5 prosenttia. Toinen ero vuosien 1997 ja 2004 jakaumien välillä on 
pienten maksujen yleistyminen. Kuvion 4.2 mukaan pieniä kuukausittaisia mak-
susuorituksia (20 euroa ja 50 euroa kuukaudessa) tehtiin vuonna 2004 yleisem-
min kuin vuonna 1997. SVK on raportoinut, että yli 50 prosentilla uusista 
eläkesäästäjistä kuukausimaksu on 50 euroa tai tätä pienempi. Muilta osin vapaa-
ehtoisten eläkevakuutusmaksujen prosenttijakauman muutokset tarkasteltavien 
vuosien välillä ovat vähäisiä.

Kuvio 4.2  Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen prosenttijakaumat vuo-
sina 1997 ja 2004 
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SVK:n eläkevakuutuskyselyjen mukaan naiset ovat useammin uusia eläkevakuu-
tussäästäjiä kuin miehet. Miesten ja naisten osuudet suoritetuista vapaaehtoisista 
eläkevakuutusmaksuista ovat myös Tilastokeskuksen tulonjakoaineistojen mu-
kaan muuttuneet. Vuonna 1997 yli 60 prosenttia vapaaehtoisista eläkemaksuista 
oli miesten suorittamia. Prosenttiosuudet ovat kuitenkin tasoittuneet ja vuonna 
2004 miesten ja naisten osuudet olivat 54 ja 46 prosenttia. 

Kuvio 4.3  Naisten ja miesten osuudet maksetuista vapaaehtoisista eläkeva-
kuutusmaksuista 
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Tulodesiilien osuudet maksetuista eläkevakuutusmaksuista ovat myös tasoittu-
neet. Vuonna 1997 ylin tulonsaajadesiili maksoi noin 48 prosenttia kaikista va-
paaehtoisista eläkevakuutusmaksuista. Vuonna 2004 ylimmän tulonsaajadesiilin 
osuus oli enää hieman yli 30 prosenttia. Muiden desiilien maksamat osuudet ovat 
vastaavasti kasvaneet. Voimakkainta kasvu on ollut 3:nnen, 4:nnen ja 5:nnen de-
siilien tulonsaajilla. Eläkevakuutuskyselyissään SVK on todennut uuden eläke-
vakuutussäästäjän vuosittaisen tulotason olevan tyypillisimmin 20 000–30 000 
euroa.

Tulokset viittaavat paitsi yksilöllisten eläkevakuutusten yleistymiseen myös elä-
kesäästämisen ja siihen liittyvän verotuen kohdentumisen muutokseen suurituloi-
simmilta keski- ja pienituloisille. 
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Kuvio 4.4  Ansiotulojen mukaisten desiiliryhmien osuudet maksetuista va-
paaehtoisista eläkevakuutusmaksuista 
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Kun vastaava tarkastelu tehdään sosioekonomisissa luokissa, huomataan, että eri 
luokkien osuudet maksetuista eläkevakuutusmaksuista eivät ole muuttuneet mer-
kittävästi tarkasteltavien vuosien välillä. Vuonna 2004 ylemmät toimihenkilöt 
maksoivat hieman yli 40 prosenttia kaikista maksetuista vapaaehtoisista eläkeva-
kuutusmaksuista. Yrittäjien (ml. maatalous) osuus maksetuista eläkevakuutus-
maksuista oli noin 20 prosenttia. Työntekijät maksoivat puolestaan 
eläkevakuutussäästöistä reilun 10 prosentin osuuden. Vuodesta 1997 vuoteen 
2004 ylempien toimihenkilöiden, yrittäjien sekä maatalousyrittäjien ja -työn-
tekijöiden maksamat osuudet ovat hieman pudonneet ja vastaavasti alempien 
toimihenkilöiden sekä työntekijäryhmien maksuosuudet ovat nousseet. Eniten on 
kasvanut alempien toimihenkilöiden merkitys. Yrittäjien merkitys on laskenut 
eniten. Omaa kotitaloutta hoitavien sekä opiskelijoiden ja koululaisten maksamat 
vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut suhteessa kaikkiin maksettuihin eläkevakuu-
tusmaksuihin ovat kasvaneet, mutta ryhmien merkitys eläkesäästäjinä on edelleen 
pieni.
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Kuvio 4.5  Osuus maksetuista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista so-
sioekonomisen aseman mukaan 
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4.2 Luokittainen tarkastelu vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen 
suuruudesta ja yleisyydestä  

Seuraavassa tarkastellaan vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja ja niihin liittyvän 
verotuen kohdentumista erilaisten luokittelevien muuttujien avulla. Hyödynnet-
tävät taustamuuttujat ovat henkilön ansiotulojen desiiliryhmä, kotitalouden käy-
tettävissä olevien tulojen desiiliryhmä, sosioekonominen asema, ikä ja 
perheasema. Vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista esitetään kolme tietoa: 
keskimääräinen luokkakohtainen maksettu vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu, 
keskimääräisen suoritetun maksun prosenttiosuus luokan keskimääräisestä tulo-
tasosta sekä osallistumisaste kyseisessä luokassa.19 Osallistumisaste tarkoittaa 
maksuja suorittaneiden prosenttiosuutta kaikista luokkaan kuuluvista henkilöistä 
tai kotitalouksista. Keskimääräinen luokkakohtainen maksu sekä keskimääräisen 
maksun suhde keskimääräisiin tuloihin huomioi ainoastaan eläkevakuutusmaksu-
ja suorittaneet henkilöt ja kotitaloudet; arvon nolla saavat havainnot jäävät tar-
kastelun ulkopuolelle. 

                                             
19 Luvut on deflatoitu vuoden 2004 tasolle. 
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Ansiotulojen desiiliryhmät 

Kuvio 4.6  Keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ammatissa 
toimivien ansiotulojen mukaisissa desiiliryhmissä 
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Vuonna 2004 ylimmässä ansiotulojen desiiliryhmässä maksettiin vapaaehtoisia 
eläkevakuutusmaksuja keskimäärin hieman alle 3000 euroa jokaista vapaehtoista 
eläkevakuutusta maksanutta henkilöä kohden (kuvio 4.6a). Desiiliryhmien 1–7 
vastaavat keskimääräiset maksusuoritukset vuonna 2004 olivat 1000–1500 euroa. 
Vuodesta 1997 keskimääräiset maksut ovat laskeneet kaikissa ansiotulojen desii-
liryhmissä. Ylimmässä desiilissä laskua on tapahtunut noin 2000 euroa. Alimpien 
desiilien keskimääräiset maksut ovat vuositasolla laskeneet 100–500 euroa. Suh-
teellisesti kyseiset muutokset ovat olleet melko suuria. 
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Tuloihin suhteutettuna ylin desiili maksaa vähiten vapaaehtoisia eläkevakuutus-
maksuja (kuvio 4.6b). Euromääräisiä maksuja tarkasteleva kuva kääntyy siis pää-
laelleen, kun huomio siirtyy vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osuuteen 
tuloista. Ylimmissä desiileissä vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osuus on 
keskimäärin noin 5 prosenttia ansiotuloista. Alimmassa desiilissä se on vastaa-
vasti keskimäärin noin 15 prosenttia. Myös tuloihin suhteutettuna keskimääräi-
nen vapaaehtoinen eläkesäästäminen on laskenut kaikissa desiileissä. Esimerkiksi 
vuonna 1997 keskimääräisten vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osuus de-
siiliryhmän keskimääräisistä tuloista oli ylimmissä desiileissä noin 8 prosenttia ja 
alimmassa desiilissä hieman alle 20 prosenttia.   

Liitteessä 1 kuvataan keskimääräisten maksujen kehitystä kolmessa ansiotulojen 
desiililuokassa (1, 5 ja 10) vuosina 1995–2004. Liitteen 1 perusteella maksujen 
aleneminen on ollut voimakkainta ylimmässä desiilissä. Alimmassa desiilissä 
keskimääräiset maksut eivät ole juuri muuttuneet. Ansiotuloihin suhteutettujen 
maksujen kehitys on ollut alimman desiiliryhmän osalta keskimäärin melko vaih-
televaa. Ylimmässä desiiliryhmässä ansiotuloihin suhteutetut maksut ovat tarkas-
teltavana periodina laskeneet tasaisesti. 

Osallistumisasteet ovat sen sijaan kasvaneet huomattavasti kaikissa desiileissä 
(kuvio 4.6c). Vuodesta 1997 vuoteen 2004 osallistumisaste on yleisesti vähin-
täänkin kaksinkertaistunut, joissain desiileissä jopa kolminkertaistunut. Suhteelli-
sesti pienin kasvu on tapahtunut ylimmässä desiilissä, voimakkainta kasvu on 
ollut desiileissä 4–7. Tästä huolimatta ylimmässä tulonsaajadesiilissä vapaaehtoi-
sen eläkevakuutuksen ottajia on edelleen selvästi enemmän kuin alimmissa desii-
leissä. Ylimmässä desiiliryhmässä 28 prosenttia desiiliryhmään kuuluvista 
tulonsaajista maksoi vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vuonna 2004. Alim-
massa desiilissä vastaava luku oli vain hieman yli 5 prosenttia. Erojen tasoittumi-
sesta huolimatta eri ansiotulojen desiiliryhmien osallistumisasteiden välillä on 
siis vielä selviä eroja. 

Kotitalouden käytettävissä olevien tulojen desiiliryhmät 

Tehtäessä tarkastelut kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaisissa desii-
liryhmissä päädytään hyvin samankaltaisiin tuloksiin kuin henkilön ansiotulojen 
desiiliryhmiä tarkasteltaessa. Euroissa laskettavat keskimääräiset desiilikohtaiset 
vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksusuoritukset yhdistyvät kuitenkin tasaisemmin 
kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin kuin henkilön ansiotuloihin (kuvio 
4.7a). Tästä seuraa myös, että eläkevakuutusmaksujen osuus kotitalouden käytet-
tävissä olevista tuloista on melko vakio, keskimäärin 3–4 prosenttia, ja on riip-
pumaton tulojen desiiliryhmästä (kuvio 4.7b). 

Osallistumisasteet ovat kasvaneet huomattavasti kaikissa desiileissä (kuvio 4.7c). 
Osallistumisasteet ovat vuodesta 1997 vähintäänkin kolminkertaistuneet, useiden 
desiilien kohdalla jopa nelinkertaistuneet. Kuitenkin ylimmän desiilin osallistu-
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misaste on huomattavan moninkertainen verrattuna alimpaan tulodesiiliin. Vuon-
na 2004 ylimmän desiilin osallistumisaste oli noin 17,5 prosenttia, kun alimmas-
sa desiilissä kyseinen luku oli vain 1,5 prosenttia. 

Kuvio 4.7  Keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut kotitalouksi-
en käytettävissä olevien tulojen mukaisissa desiiliryhmissä 
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Sosioekonominen asema 

Kuvion 4.8a mukaan vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen keskiarvo oli kor-
kein ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien ryhmissä. Työelämään kuuluvista 
henkilöistä pienimmät maksusuoritukset vuonna 2004 olivat teollisuus- ja palve-
lutyöntekijöillä. Vuodesta 1997 keskimääräiset maksut ovat yleisesti pienenty-
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neet. Ainoastaan opiskelijoiden ja koululaisten sekä palvelutyöntekijöiden kes-
kimääräiset maksut olivat vuonna 2004 suuremmat kuin vuonna 1997.   

Vuonna 2004 ylemmät toimihenkilöt sekä yrittäjät maksoivat maksuja keskimää-
rin noin 2 100 euroa. Molempien sosioekonomisten ryhmien maksut olivat vielä 
vuonna 1997 melkein 3 500 euroa. Vastaavasti alemmilla toimihenkilöillä sekä 
teollisuustyöntekijöillä ne ovat pudonneet kyseisenä aikana noin 500 euroa. 

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt maksavat odotetusti suurimpia vapaaeh-
toisia eläkevakuutusmaksuja suhteessa tuloihinsa (kuvio 4.8b). Jos huomio kiin-
nitetään ainoastaan työelämään kuuluviin ryhmiin, keskimääräinen maksu 
suhteessa keskimääräisiin tuloihin on melko tasasuuruinen ryhmien kesken. Kui-
tenkin yrittäjät, erityisesti maatalousyrittäjät, maksavat tuloistaan keskimäärin 
hieman suuremman osuuden vapaaehtoisina eläkevakuutuksina kuin muut tarkas-
teltavat työelämään kuuluvat ryhmät. 

Tarkasteltaessa osallistumisastetta sosioekonomisissa ryhmissä havaitaan yleinen 
ja melko voimakas kasvu vuosien 1997 ja 2004 välillä (kuvio 4.8c). Kaikkien 
ryhmien osallistumisasteet ovat kasvaneet, mutta suurinta kasvu on ollut työnte-
kijäryhmissä sekä erityisesti omaa kotitaloutta hoitavien ryhmässä. Myös SVK 
on tiedottanut uusien vapaaehtoisten eläkevakuutuksenottajien olevan tavalli-
simmin teollisuus- tai palvelutyöntekijöitä. Kun vuonna 1997 omaa kotitaloutta 
hoitavista noin prosentti maksoi vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja, luku on 
noussut 2000-luvun alkupuolella jo liki 10 prosenttiin.

Suurimmat osallistumisasteet ovat kuitenkin edelleen ylempien toimihenkilöiden 
ja yrittäjien ryhmissä: vuonna 2004 ylemmistä toimihenkilöistä runsaat 20 pro-
senttia maksoi vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja. Yrittäjien ryhmässä luku on 
noin 17 prosenttia. 



29

Kuvio 4.8  Keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut sosioeko-
nomisen aseman mukaisissa luokissa 
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Ikä

Kuvio 4.9  Keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ikäluokissa 
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Eläkesäästäjien ikäjakauma on selkeästi muuttunut vuosien 1997 ja 2004 välillä. 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto raportoi vuonna 2003 nuorten maksajien voi-
makkaasta lisääntymisestä sekä keskimääräisten eläkevakuutusmaksujen alene-
misesta. Kuvion 4.9 tulokset tukevat näitä huomioita. 
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Kuvion 4.9a mukaan 55–60-vuotiaat maksavat suurimpia vapaaehtoisia eläke-
maksusuorituksia. Kyseisessä ikäryhmässä keskimääräinen vapaaehtoinen eläke-
vakuutusmaksu oli vuonna 2004 noin 3 500 euroa. Kuviosta nähdään, että  
30-vuotiaista alkaen eläkesäästösuoritus kasvaa melko tasaisesti noin 55 ikävuo-
teen asti. Keskimääräiset maksut ovat pudonneet selvästi vuodesta 1997 vuoteen 
2004. Eniten ovat laskeneet 40–50-vuotiaiden vapaaehtoiset eläkevakuutusmak-
sut.

Myös keskimääräisiin ansiotuloihin suhteutettu vapaaehtoinen eläkevakuutus-
maksu kasvaa iän mukana (kuvio 4.9b). Kasvu on melko tasaista, mutta voimis-
tuu asteittain noin 45 vuoden iästä alkaen. Vuonna 2004 keskimääräinen 
vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu ylitti 10 prosentin ansiotulo-osuuden yli  
50-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä. Myös ansiotuloihin suhteutettua 
vapaaehtoista eläkesäästämistä tarkasteltaessa voidaan havaita vakuutusmaksun 
tulo-osuuden pienentyneen verratessa vuosien 1997 ja 2004 tuloksia. 

Alin kuvio osoittaa voimakasta kasvua osallistumisasteissa erityisesti alle  
40-vuotiailla. Näiden osallistumisasteet ovat jopa viisinkertaistuneet tarkastelu-
jaksolla. Merkille pantavaa on myös kuvion tarjoama havainto siitä, että  
30–55-vuotiaiden osallistumisasteissa ei ollut enää vuonna 2004 suuria eroja. 
Vielä vuonna 1997 yli 50-vuotiaat säästivät huomattavasti todennäköisemmin 
vapaaehtoisten eläkevakuutusten muodossa kuin 30–40-vuotiaat. Tämä huomio 
selittää ehkä osin yleistä keskimääräisten maksujen alenemista: eläkesäästämisen 
aloittaminen nuorena mahdollistaa pienemmät kertamaksut tavoitellun eläketason 
saavuttamiseksi.

Erityisesti nuorten lisääntynyttä vapaaehtoista eläkesäästämistä selitetään epä-
varmuudella lakisääteistä eläketurvaa kohtaan: tähän yhdistyy sekä epäily etuuk-
sien säilymisestä että työuraan liittyvät epävarmuudet (Hietaniemi, 2001). 

Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on uusille eläkesäästäjille suunnattujen kyselyjen 
perusteella raportoinut tärkeimmiksi syiksi vapaaehtoisen eläkesäästämisen aloit-
tamiselle lakisääteisen eläketurvan täydentämisen (31 prosenttia vastanneista piti 
tätä tärkeimpänä motiivina eläkesäästämiselle), eläkeiän alentamisen (25 prosent-
tia) sekä työelämään liittyvän epävarmuuden (18 prosenttia).

Perheasema

Kuvio 4.10a osoittaa, että suurimpia keskimääräisiä vapaaehtoisia eläkevakuu-
tusmaksuja tekevät yksinäiset henkilöt sekä lapsettomat parit. Keskimääräiset 
vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut suurenevat perheen ikääntyessä.

Kuva keskimääräisistä eläkevakuutusmaksuista muuttuu hieman, kun maksetut 
eläkevakuutussuoritukset suhteutetaan kotitalouden keskimääräisiin käytettävissä 
oleviin tuloihin (kuvio 4.10b). Yksinäisten parien sekä yksinäisten henkilöiden 
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tekemät keskimääräiset maksut eivät poikkea enää yhtä vahvasti perheellisten 
tekemistä keskimääräisistä maksuista. Erot ikäluokkien välillä ovat huomattavas-
ti selvemmät kuin erot perhetaustoittain. Jälleen on nähtävissä yleinen tuloihin 
suhteutettujen keskimääräisten maksujen aleneminen vuosien 1997 ja 2004 välil-
lä.

Osallistumisasteiden kasvu on ollut voimakasta ja kasvu on lisäksi ollut melko 
tasaista eri perheasemaluokissa. Yksinäisten henkilöiden osallistumisaste on ko-
honnut kuitenkin enemmän kuin muiden perheasemien osallistumisaste. 

Kuvio 4.10  Keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut perhease-
man mukaisissa luokissa 
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4.3 Eläkesäästäminen ammatissa toimivien alimmassa ja ylimmässä 
desiilissä

Ylin ja alin tulonsaajadesiili ovat heterogeenisia ryhmiä, jotka vapaaehtoiseen 
eläkevakuutukseen liittyvän verotuen näkökulmasta ovat kiinnostavia. Verotuesta 
saattaa aiheutua erilaisia ja jopa voimakkaitakin käyttäytymisvaikutuksia, joiden 
oletetaan näkyvän selvimmin kyseisten ääriryhmien käyttäytymisessä. Näitä 
ryhmiä tarkastellaan seuraavaksi lähemmin. 

Kuviossa 4.11 on esitetty vapaehtoisten eläkevakuutusten prosenttijakauma 
vuonna 2004 alimmassa ja ylimmässä desiilissä sekä lisäksi ylimmässä persentii-
lissä.

Erot ryhmien välillä ovat selkeät. Eräs kuvion tarjoama tulos on, että verotuen 
yläraja ohjaa voimakkaasti ylimmän ansiotulojen persentiiliryhmän käyttäyty-
mistä. Merkittävä osa tämän ryhmän maksuista on mitoitettu siten, että täyden 
vähennyksen enimmäismäärä tulee kokonaan hyödynnetyksi. Lisäksi havaitaan, 
että alimmassa desiliissä eläkesäästöjä tehdään pienissä kuukausierissä; tyypilli-
nen eläkesäästämismaksu on 20 tai 50 euroa kuukaudessa. Tässä ryhmässä elä-
kesäästämistä voisi olettaa motivoivan lakisääteisen eläketurvan täydentäminen.   

Kuvio 4.11  Ylimmän ja alimman ansiotulojen mukaisten desiiliryhmien sekä 
ylimmän persentiilin maksamien vapaaehtoisten eläkevakuutus-
maksujen jakaumat vuonna 2004 
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Ammatissa toimivien alin desiili 

Kuvio 4.12  Kokonaistuloihin suhteutettu vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu
alimmissa persentiileissä vuonna 2004 
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Kuvio 4.13  Osallistumisaste alimmissa persentiileissä vuonna 2004 

0

2

4

6

8

10

12

14

1.
persent.

2.
persent.

3.
persent.

4.
persent.

5.
persent.

6.
persent.

7.
persent.

8.
persent.

9.
persent.

10.
persent.

Osallistumisaste, %

Kuvioissa 4.12 ja 4.13 on esitetty 10 alimman persentiilin keskimääräisiin koko-
naistuloihin suhteutettujen keskimääräisten vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksu-
jen prosenttiosuudet sekä osallistumisasteet. Maksu- ja osallistumisasteet ovat 
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yllättävänkin korkeita. Alimpien persentiilien suuria osallistumisasteita saattaa 
selittää se, että henkilöiden tulot ovat tarkasteluvuonna olleet poikkeuksellisen 
matalat samalla kun vakuutusmaksut on mitoitettu pidemmän aikavälin tulotason 
mukaan.

Kuvio 4.14 selventää sitä, ketkä alimpaan desiiliin kuuluvista tulonsaajista suorit-
tavat vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja. Kuvio osoittaa, että noin 75 prosent-
tia kyseisen desiilin tekemistä vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista tulee 
yrittäjiltä (ml. maatalousyrittäjät). Huomioimalla yrittäjien lakisääteisen eläke-
turvan laskentasäännöt voidaan päätellä, että yrittäjillä on suurempi tarve järjes-
tää itse tulevaa eläketurvaansa kuin palkansaajilla20.

Kuvio 4.14  Osuus maksetuista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista so-
sioekonomisen aseman mukaan alimmassa kokonaistulojen de-
siilissä
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Kuvioissa 4.15 ja 4.16 on esitetty 10 ylimmän persentiilin keskimääräisiin ko-
konais- ja pääomatuloihin suhteutettujen keskimääräisten vapaaehtoisten eläke-
vakuutusmaksujen prosenttiosuudet. Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen 
osuus kokonaistuloista on ylimmissä persentiileissä tyypillisesti noin 4 prosent-
tia. Selvä pudotus on vasta persentiilissä 99, jossa vapaaehtoisten eläkevakuu-
tusmaksujen osuus kokonaistuloista on 2 prosenttia. Suhteutettuna keski-
määräisiin pääomatuloihin keskimääräiset vapaaehtoiset eläkevakuutukset 
                                             
20 Yrittäjyydestä ja yrittäjien eläketurvasta esim. Hyrkkänen kirjassa ”Muuttuva työ ja eläketurva” toim. 
Eila Tuominen (2001). 



37

vastaavat yleisesti 20–25 prosenttia persentiilikohtaisista pääomatuloista. Myös 
tässä tarkastelussa ainoastaan 99. persentiili on poikkeus yleisestä tasosta. Kysei-
sessä ryhmässä vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen osuus pääomatuloista on 
noin 5 prosenttia. 

Kuvio 4.15  Kokonaistuloihin suhteutettu vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu
ylimmissä persentiileissä vuonna 2004 
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Kuvio 4.16  Pääomatuloihin suhteutettu vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu 
ylimmissä persentiileissä vuonna 2004 
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Kuviossa 4.17 on esitetty ylimpien persentiilien osallistumisasteet. Osallistu-
misaste on korkein suurituloisimmalla persentiilillä. Kyseisen ryhmän tulonsaa-
jista noin 37 prosenttia suoritti vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vuonna 
2004. Muissa ylimmissä persentiileissä osallistumisaste oli kyseisenä vuonna 
noin 30 prosenttia. 

Kuvio 4.17  Osallistumisaste ylimmissä persentiileissä vuonna 2004 
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Ylimmän desiilin vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ovat suurimmaksi osaksi 
peräisin ylemmiltä toimihenkilöiltä. Kuvion 4.18 mukaan ylemmät toimihenkilöt 
vastaavat noin 65 prosentista kaikista kyseisessä desiilissä maksetuista vapaaeh-
toisista eläkevakuutusmaksuista. Yrittäjillä on toiseksi suurin osuus, noin 19 pro-
senttia.
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Kuvio 4.18  Osuus maksetuista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista so-
sioekonomisen aseman mukaan ylimmässä kokonaistulojen desii-
lissä
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4.4 Yhteenveto aineistotarkastelun keskeisistä tuloksista 

Edellisissä alaluvuissa selvitettiin vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja niihin liit-
tyvän verotuen kohdentumista erilaisessa asemassa oleville henkilöille ja kotita-
louksille. Tulokset pohjautuvat Tilastokeskuksen tulonjakoaineistoihin vuosilta 
1997, 2000, 2003 ja 2004. 

Tutkimustulosten mukaan vapaaehtoinen eläkesäästäminen on yleistynyt ja se 
kohdentuu entistä tasaisemmin työikäiseen väestöön. Verotuet eivät enää yhtä 
selvästi kuin aikaisemmin kohdennu keski-ikäisille hyvätuloisille henkilöille, 
vaan painopiste on erityisesti viime vuosina muuttunut suurituloisista keski- ja 
pienituloisten suuntaan. Myös eläkesäästäjien ikäjakauma on muuttunut.  
30–40-vuotiaiden eläkesäästämisen huomattava kasvu on todennäköisesti suurin 
viime vuosina tapahtunut yksittäinen muutos vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksu-
ja tarkasteltaessa.

Keskimääräiset maksut ovat yleisesti laskeneet. Tämä kytkeytyy pienempitulois-
ten eläkesäästäjien lukumäärän kasvuun sekä muutokseen eläkesäästäjien ikäja-
kaumassa. Nuorten eläkesäästäjien pitkät säästöajat sallivat vuosimaksujen 
matalan tason.
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Muita aineistotarkastelun havaintoja ovat suurituloisten eläkesäästäjien yleisyys 
verotuen ylärajalla, hyvin pienituloisten yrittäjien korkeat säästämis- ja osallis-
tumisasteet, naisten eläkesäästämisen lisääntyminen, lapsettomien parien ja yksin 
elävien eläkesäästämisen kasvu suhteessa lapsiperheiden eläkesäästämiseen sekä 
omaa kotitaloutta hoitavien eläkesäästämisen merkittävä lisääntyminen.

Monissa Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tutkimuksissa on raportoitu vapaaeh-
toisen eläkesäästämisen yleistymisestä iästä, ammattitausta ja tulotasosta riippu-
matta. Tämän tutkimuksen aineistotarkastelu päättyy vuoteen 2004. Vuoden 
2005 verouudistuksen on arvioitu edelleen lisäävän pienituloisten ja nuorten va-
paaehtoista eläkesäästämistä (esim. Määttänen, 2005).   
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5 Vaikuttaako verotuki säästämiskäyttäytymiseen 

5.1 Katsaus empiiriseen kirjallisuuteen 

Eläkesäästämiselle suunnattujen verotukien vaikutusta säästämiskäyttäytymiseen 
on arvioitu lukuisissa tutkimuksissa. Useimmat tutkimukset ovat hyödyntäneet 
yhdysvaltalaisia ja englantilaisia mikroaineistoja. Yhdysvalloissa tarkastelu on 
kohdistunut IRA-järjestelmän ja 401(k)-järjestelmän vaikutuksiin. Molemmat 
ovat verotuksessa vähennyskelpoisia säästämismuotoja (EET-malli). Edellinen 
on täysin yksilöllinen vapaaehtoinen järjestelmä ja jälkimmäinen työantajan osit-
tain tukema vapaaehtoinen järjestelmä. Isossa-Britanniassa tutkimus on kohdis-
tunut PEP- ja TESSA-järjestelmiin, joiden tuotto on em. amerikkalaisista 
säästämismuodoista poiketen verovapaa (TEE-malli). Suomessa eläkesäästämi-
sen saaman verotuen säästämisvaikutuksista ei tiettävästi ole empiiristä tutkimus-
ta.

Periaatteellisella tasolla ei ole täysin selvää, miten verotuki vaikuttaa säästämi-
seen. Se parantaa säästämisen tuottoastetta, mikä vahvistaa säästämiskiihoketta. 
Tuen aiheuttama tulovaikutus vaikuttaa kuitenkin vastakkaissuuntaisesti. Verotu-
en vaikutus jää siten teorian valossa epäselväksi. Yleensä tuottoasteen nousun on 
arvioitu lisäävän säästämistä ja empiirisissä tutkimuksissakin on tavallisesti ra-
portoitu positiivisia korkojoustoja, joiden suuruuden hajonta on kuitenkin merkit-
tävä.

Verotuen vaikutus säästämiseen voi jäädä pieneksi myös toisesta syystä. Verotu-
kea sisältävissä järjestelmissä on yleensä enimmäismäärä vuotuisille vähennys-
kelpoisille säästöille. Jos tämä enimmäismäärä on pieni suhteessa henkilön 
kokonaissäästämiseen, verotuki ei vaikuta viimeisen säästettävän rahayksikön 
(marginaalisen säästön) tuottoon. Henkilö saattaa hyödyntää ensin verotuen 
enimmäismäärään asti ja kohdentaa loput säästönsä muihin kohteisiin. Verotuki 
alentaa henkilön kokonaisverotaakkaa, mutta ei muodosta kiihoketta säästöjen 
lisäämiseen. Osa kotitalouksista saattaa olla kyseisessä asemassa, osalla taas 
säästöjen määrä jää (ilman verotukea) enimmäisrajaa pienemmäksi. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa verotuella voidaan odottaa olevan vaikutusta säästämisen mää-
rään.

Useissa eläkesäästämistä koskevissa mikroaineistoja hyödyntävissä empiirisissä 
tutkimuksissa on pyritty vertailemaan säästämiskäyttäytymistä eläkesäästäjien ja 
niiden välillä, jotka eivät säästä verotuksella tuettuihin kohteisiin. Tutkimusase-
telman perusongelma on se, että havaittavat erot säästämiskäyttäytymisessä voi-
vat olla seurausta yksilöiden erilaisista preferensseistä, eivätkä verotukseen 
liittyvistä tekijöistä. Tämän ongelman valkaisemiseksi on pyritty löytämään sel-
laisia tutkimusasetelmia, joissa samanlaisiin yksilöihin kohdistuu erilaiset talou-
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delliset kiihokevaikutukset. Yksilöiden vertailu tarjoaa tällöin mahdollisuuden 
tehdä päätelmiä kiihokkeiden käyttäytymisvaikutuksista. 

401(k)-eläkesäästöihin liittyy kiinnostava piirre: henkilön mahdollisuus hyödyn-
tää verotukea määräytyy työnantajan valinnasta tarjoaako työntekijöilleen tämän 
järjestelmän vai ei. Jos henkilön pääsy järjestelmään voidaan tulkita täysin riip-
pumattomaksi hänen ominaisuuksistaan, järjestelmään kuuluvien ja sen ulkopuo-
listen vertailu voi tarjota tutkimusasetelman verotuen vaikutusten 
paljastamiseksi. Tätä piirrettä onkin hyödynnetty lukuisissa tutkimuksissa vii-
meisten runsaan kymmenen vuoden aikana. Tutkimusten tuloksissa on kuitenkin 
ollut suurta vaihtelua. Poterba jne. (1996) arvioivat, että 401(k)-eläkesäästöjen 
kasvu on ollut lähes kokonaan peräisin kulutuksesta tinkimisestä. Engen jne. 
(1996) puolestaan arvioivat, että vain vähäinen osa kasvusta on uutta säästämistä 
ja enin osa siirtymää muusta varallisuudesta. Hubbard ja Skinner (1996) esittä-
vät, että uskottava arvio säästämisvaikutuksesta on näiden välissä. Myös Benja-
min (2003) tarkastelee jonkin verran tuoreemmassa tutkimuksessaan 401(K)-
säästämistä ja arvioi, että yksi neljännes säästöjen kasvusta on uutta säästämistä, 
yksi neljännes on rahoitettu pienentyneillä veroilla, yksi neljännes on siirtymää 
muusta eläkesäästämisestä ja viimeinen neljännes siirtymää muusta säästämises-
tä, erityisesti omistusasunnon omarahoitusosuudesta.  

Attanasio ja DeLeire (2002) tarkastelevat IRA-säästämisen vaikutusta kokonais-
säästämiseen. He arvioivat uuden säästämisen osuudeksi noin 10 prosenttia.  
Pence (2002) puolestaan saa osuudeksi vain 5–10 prosenttia. Attanasio et al. 
(2005) esittävät laskelman verotuen vaikutuksesta IRA-eläkesäästöjen kasvuun. 
Heidän arvionsa mukaan 9 prosenttia IRA-säästöjen muutoksesta selittyi uudella 
säästämisellä eli kulutuksesta tinkimisellä. Verojen kevenemisellä rahoitettiin 35 
prosenttia säästöjen kasvusta ja 56 prosenttia vähentämällä muita varallisuuslaje-
ja.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että säästämisvaste vaihtelee henkilön tulota-
son ja varallisuuden mukaan. Engen ja Gale (2000) esittävät, että pienituloisilla 
401(k)-eläkevarojen kasvu on ollut kokonaan uutta säästämistä. Suurituloisten 
ryhmässä kasvu on perustunut sitä vastoin kokonaan eri varallisuusryhmien väli-
seen substituutioon. Tämä kuva sopii hyvin yhteen edellä käsitellyn teoreettisen 
argumentin kanssa, jonka mukaan verotuki kannustaa säästämiseen vain silloin, 
kun tuettujen säästöjen yläraja ei ole sitova. Suurituloisten on luonnollisesti hel-
pompi hyödyntää verotuki enimmäismäärään asti kuin pienituloisten. Myös Ben-
jamin (2003) ja Chung et al. (2005) havaitsevat merkittäviä vaikutuseroja eri 
säästäjäryhmien välillä. Benjamin arvioi, että henkilöillä joilla ei ole omis-
tusasuntoa eikä IRA-säästöjä, 401(k)-säästöt ovat kokonaan uutta säästämistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksissa on yleisesti havaittu verotuen 
lisäävän eläkesäästämisen määrää, mutta tästä kasvusta vain pienen osan on 
yleensä arvioitu selittyneen täysin uudella säästämisellä. Arviot kuitenkin vaihte-
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levat voimakkaasti. Joskus uuden säästämisen konsensusarvioksi on esitetty 25 
prosenttia. Pienituloisilla uuden säästämisen osuus on keskimääräistä suurempi ja 
on eräiden tutkimusten mukaan jopa hyvin merkittävä.

5.2 Voidaanko säästämisvaikutusta arvioida suomalaisella 
aineistolla?

Tutkimukset verotuen vaikutuksesta säästämiseen osoittavat selvästi, että vaiku-
tusten suuruutta on vaikea mitata tarkasti. Verovaikutuksen tutkimiseen liittyy 
kaksikin ongelmaa: tutkimusasetelman muodostaminen ja aineistorajoitteet.

Kausaalisuhteiden olemassaoloa ja voimakkuuden arviointia voidaan parhaiten 
tutkia kokeellisen tutkimuksen menetelmin. Koeasetelman olennainen piirre on 
interventio, joka kohdistetaan testiryhmään, mutta ei kontrolliryhmään. Talous-
tieteessä tyypillisesti koeasetelmaa ei ole käytettävissä. Joskus kuitenkin esim. 
lakimuutos voi luoda asetelman, joka lähestyy koeasetelmaa. Yksi vaatimus on 
se, että lakimuutos vaikuttaa eri tavoin eri talouden toimijoihin. Siirtyminen an-
siotulojärjestelmästä pääomatulojärjestelmään vuoden 2005 vapaaehtoisten elä-
kevakuutusten verouudistuksessa näyttäisi täyttävän tämän vaatimuksen, sillä 
uudistus muutti verotuksen insentiivejä eri tavoin eri tulonsaajaryhmissä. Kysei-
sen uudistuksen vaikutusten tarkastelu näyttäisi siten olevan mahdollista tehdä 
kokeellisen tutkimuksen menetelmin. 

Verotuen vaikutuksen selvittäminen kotitalouksien säästämiseen edellyttää pa-
neeliaineistoa, joka sisältää havaintoja verotuksesta, kotitalouksien kulutuskäyt-
täytymisestä ja kokonaisvarallisuudesta. Suomalaiset kotitalouksien kulutus- ja 
varallisuustietoja koskevat aineistot, kuten Tilastokeskuksen varallisuustutkimus, 
kulutustutkimus ja tulonjakoaineisto, ovat pääosin erillisiä poikkileikkausaineis-
toja. Ne eivät siten mahdollista edellä kuvattua koeasetelmatarkastelua, jossa ver-
rataan kuluttajien käyttäytymistä ennen ja jälkeen reformin (intervention). 
Tulonjakoaineisto on kuitenkin osittain vaihtuva otos, jossa puolet otosaineistosta 
pysyy samana vuodesta toiseen. Tämä ominaisuus tarjoaa periaatteessa mahdolli-
suuden tarkastella käyttämisreaktioita lainsäädännön muuttumisen yhteydessä. 
Tulonjakoaineiston tietopohja on kuitenkin jonkin verran puutteellinen: siinä ei 
ole kulutusmuuttujia eikä myöskään kattavia tietoja varallisuudesta. Aineistolla 
ei siten pystytä tunnistamaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaittuun elä-
kesäästöjen määrän muutokseen: onko kysymys varallisuuserien välisestä substi-
tuutiosta vai uudesta säästämisestä. Vaikka tietopohjan puutteiden takia 
vaikutukset uuteen säästämiseen jäisivätkin epäselviksi, tulonsaajaryhmittäiset 
muutokset eläkesäästämisessä saattaisivat kuitenkin antaa hyödyllistä uutta tietoa 
kuluttajien reaktioista veroinsentiivien muutoksiin. 
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6 Johtopäätökset

Eläkesäästäjien lukumäärä ja vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen reaaliarvo 
ovat kasvaneet moninkertaisiksi vuodesta 1994 vuoteen 2004. Samansuuntainen 
kuva saadaan myös tarkastelemalla kehitystä tulodesiileittäin: eläkesäästäjien 
osuus tulonsaajista on kasvanut kaikilla tulotasoilla. Verotuet eivät enää yhtä sel-
västi kohdennu keski-ikäisille, hyvätuloisille henkilöille, vaan tuen painopiste on 
erityisesti viime vuosina muuttunut keski- ja pienituloisten suuntaan. Vapaaeh-
toinen eläkesäästäminen on yleistynyt ja se on myös jakautunut aiempaa tasai-
semmin eri tuloisten henkilöiden kesken. Keski- ja pienituloiset ovat yhä 
merkittävämpi eläkesäästäjäryhmä ja se on enenevässä määrin hyötynyt verotues-
ta.

Alimmassa tulonsaajadesiilissä vakuutusmaksujen taso suhteessa tuloihin ja osal-
listumisaste ovat varsin korkeita. Pienituloisten eläkesäästäjien joukossa on pal-
jon yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä. Voidaan epäillä, että tässä ryhmässä julkisen 
eläketurvan suhteellisen matala taso on lisännyt tarvetta vapaaehtoiseen elä-
kesäästämiseen.21

Eläkesäästäjien ikäjakauma on muuttunut huomattavasti vuosituhannen vaihtees-
sa. Vielä 1990-luvun lopulla säästämisaktiivisuus kasvoi iän myötä. 2000-luvun 
alkupuolelta lähtien noin 30-vuotiaat ovat olleet yhtä aktiivisia eläkesäästäjiä 
kuin parikymmentä vuotta vanhemmatkin henkilöt. Verotuki kohdentuu siis iän 
suhteen melko tasaisesti työikäiseen väestöön. Myös aiemmassa tutkimuksessa 
on todettu nuorten ja pienituloisten kotitalouksien osuuden kaikista eläkevakuu-
tuksien ottajista kasvaneen (Määttänen 2004). 

Muita näkyviä muutoksia vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin liittyvän verotuen 
kohdentumisessa on ensinnäkin naisten eläkesäästämisen lisääntyminen. Viime 
vuosina vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuki on kohdentunut sukupuolten 
välillä tasapuolisemmin kuin aikaisemmin. Toiseksi lapsettomat parit ja yksin 
elävät ovat lisänneet eläkesäästämistä voimakkaammin kuin lapsiperheet. Myös 
omaa kotitaloutta hoitavien eläkesäästäminen on lisääntynyt merkittävästi.

Samalla kun vapaaehtoinen eläkesäästäminen on yleistynyt, vakuutusmaksut ovat 
pienentyneet. Tämä liittyy pienituloisten eläkesäästäjien lukumäärän kasvuun 
sekä muutokseen eläkesäästäjien ikäjakaumassa. Aloitettaessa eläkesäästäminen 
                                             
21 Yrittäjien lakisääteinen eläketurva (YEL) tuli voimaan noin 10 vuotta myöhemmin kuin palkansaajien 
eläkejärjestelmä (TEL). YEL perustuu yrittäjän laskennalliseen työtuloon, joka on perinteisesti määritelty 
melko matalaksi. Tähän ovat vaikuttaneet sekä asenteet että tavoite pitää yritystoiminnan kokonaiskus-
tannukset alhaalla. Viime vuosien merkittävät uudistukset YEL:ssä ovat liittyneet joustavuuden lisäämi-
seen sekä yrittäjän mahdollisuuksiin määritellä itse eläketurvansa kartuttaminen. Yrittäjät voivat nykyään 
parantaa eläketurvaansa maksamalla lisää YEL-maksuja ilman, että maksun perusteena olevaa työtuloa 
nostetaan pysyvästi. Uusilla joustoilla pyritään helpottamaan eläketurvan suunnittelua ja kasvattamaan 
eläkkeen kerryttämistä yrittäjäkokemuksen kertyessä. 
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nuorempana eläkettä voidaan kerryttää pienemmillä maksuilla. Tähän voidaan 
ajatella liittyvän myös tulovaikutuksen siten, että pidempi säästöaika tuottaa kor-
keammat tuotot ja mahdollistaa pienemmät maksut: pienemmillä maksuilla pääs-
tään pidentyneellä maksuajalla samaan tuottotavoitteeseen.

Vuoden 2005 uudistus siirsi eläkesäästämisen verokohtelun pääomaverotuksen 
piiriin ja yksinkertaisti muun muassa enimmäisvähennystä koskevia säännöksiä. 
Tämän uudistus muutti verotuen kohdentumista edelleen pieni- ja keskituloisten 
ja nuorten suuntaan. Ennen uudistusta maksujen vähennyskelpoisuus suosi hyvä-
tuloisia, joilla ansiotulojen rajaveroaste oli korkea. Juuri nämä henkilöt pääsivät 
todennäköisimmin hyötymään vähennyksen tuomasta progressioedusta. Monille 
keski- ja pienituloisille maksujen vähentäminen ansiotulosta ja etujen verottami-
nen ansiotulona oli haitallista, sillä Suomen eläketulojen verotuksessa pienten 
eläketulojen rajaveroaste on varsin korkea.

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuen tavoitteita ei ole ilmaistu kovin kirk-
kaasti, mutta voidaan tulkita, että järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden työeläke-
turvan täydentämiseen tilanteissa, joissa lakisääteinen turva on puutteellinen. 
Samalla se tarjoaa kotitalouksille yleisemminkin mahdollisuuden varautua ikään-
tymisen aiheuttamiin tulonmenetyksiin ja lisääntyneisiin kustannuksiin, sekä vä-
hentää riskiä näiden henkilöiden joutumisesta julkisen sektorin tuen varaan.

Eläkejärjestelmän alueella keskeinen toimintaympäristön muutos on viime vuo-
sina työeläkejärjestelmään tehdyt korjaukset, jotka heikentävät eläkkeiden korva-
ustasoa erityisesti eläkevaiheen loppupäässä. Eläkkeiden tason riittävyydestä ja 
julkisten palvelujen tasosta tulevaisuudessa voi perustellusti esiintyä epävarmuut-
ta. Vapaaehtoiselle säästämiselle vanhuusiän taloudellisiin tarpeisiin on siten uu-
denlaista tilausta. Tätä taustaa vasten voidaan arvioida, että verotuksessa 
tapahtuneet uudistukset ja eläkesäästäjien ryhmän demografiset muutokset ovat 
parantaneet järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta. Aiemmin vapaaehtoiseen elä-
kesäästämiseen on nähty liittyvän verosuunnittelun piirteitä. Maksujen muuttu-
neen kohdentumisen ja verosäännösten uudistamisen myötä tämän tekijän 
merkitys on pitkälti hävinnyt. 
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LIITE 1: Keskimääräinen vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu vuosina 
1995–2004 ansiotulodesiileissä 1, 5 ja 10 

Keskimääräinen vapaaehtoinen eläkevakuutusmaksu alimmassa, keskimmäisessä 
ja ylimmässä ansiotulojen desiiliryhmissä vuosina 1995–2004 
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