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561-425-2.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansan-
talouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yk-
sityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen kehi-
tystä erilaisissa vaihtoehdoissa vuoteen 2050 saakka. Jos työllisten ikäryhmittäi-
set väestöosuudet palautuvat yhtä suuriksi mitä ne olivat laman alkamisvuonna
1990 ja työn tuottavuuden kasvunopeus hidastuu perinteisestä kolmesta prosen-
tista kahteen prosenttiin vuodessa, niin hoivapalvelu- ja eläkemenojen suhde
kansantalouden tuloihin nähden on korkeimmillaan 2030-luvulla. Silloin näihin
menoihin kuluu noin neljännes, kun nyt niihin käytetään runsas viidennes mark-
kinahintaisesta bruttokansantuotteesta.
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Abstract: This paper analyses the total expenditure of the nation on health and
social services and pensions between 1975 and 2050. The total expenditure in-
cludes both private and public sources in Finland where the population is ageing
most rapidly in Europe. We use time series information on the national accounts
and macro economic scenarios. According to the base line scenario the total ex-
penditure relative to gross domestic product will peak in three decades. Then this
rate is about one quarter, whereas now it is slightly over one fifth.
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1 Johdanto

Jo ensi vuosikymmeneltä lähtien vain eläkeikäisten lukumäärä lisääntyy Suomes-
sa, sillä lasten ja nuorten lisäksi myös varttuneiden työikäisten lukumäärä kään-
tyy laskuun. Eläkemenot sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot paisuvat
ikääntyvän väestön mukana. Kuinka käy Suomen kansantalouden, kun väestö-
määrältään suuret ikäluokat ovat eläkkeellä hoivakuntoisina ja pienet ikäluokat
työmarkkinoilla?

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja, joita kut-
sutaan hoivapalveluiksi, aikaisemman tutkimuksen (Parkkinen 2001a) pohjalta
aina vuoteen 2050 saakka. Yhtä kauas tulevaisuuteen arvioidaan myös eläkeme-
noja.

Lähivuosikymmeninä maamme väestö ikääntyy nopeimmin Euroopan unionissa,
koska muiden jäsenmaiden suurimmat ikäluokat ovat selvästi nuorempia kuin
Suomessa (Parkkinen 2002a). Maassamme asuu eläkeikäistä - 65 vuotta täyttä-
nyttä - väestöä vielä alle 800 000 henkeä, mutta tuoreimman virallisluonteisen
väestölaskelman mukaan (Tilastokeskus 2001) kolmen vuosikymmenen kuluttua
jo yli 1,4 miljoonaa.

Tämän väestöennusteen mukaan 80 vuotta täyttäneiden vanhusten lukumäärä
kohoaa vieläkin rajummin, kun nykyisen väestön suurimmat ikäluokat saapuvat
vanhuusikään. Kun nyt maassamme asuu 80 vuotta täyttäneitä ikäihmisiä hieman
yli 180 000 henkeä, niin jo neljän vuosikymmenen kuluttua heitä on enemmän
kuin puoli miljoonaa. Vanhimman väestön määrä nousee tätäkin nopeammin.
Tilastokeskus arvioi satavuotiaiden lukumäärän lähes nelinkertaistuvan viidessä
vuosikymmenessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä lisääntyy vanhusväestön mukana. Lisäksi
näiden palvelujen reaalihinnat nousevat, ellei hoivatyössä tuottavuus parane tule-
vaisuudessa huomattavasti ripeämmin kuin tähän saakka. Reaaliset hoivapalvelu-
menot kasvavat silloin tuntuvasti nopeammin kuin hoivapalvelujen määrä. Vaik-
ka hoivapalvelumenot onnistuttaisiin rahoittamaan, niin riittääkö kuitenkaan työ-
voimaa hoivapalveluihin? Muuttumattomilla työllisyysasteilla mitattu kokonais-
työvoimahan vähenee Suomessa 300 000 hengellä kolmessa vuosikymmenessä
(Parkkinen 2001b).

Luvussa 2 esitellään tutkimuksessa käytetty tarkastelukehikko sekä täsmennetään
myöhemmin tarvittavat käsitteet ja yksilöidään tilastoaineisto. Lisäksi tässä lu-
vussa rakennetaan vuoteen 2050 ulottuvat vaihtoehdot työllisten lukumäärälle ja
tuottavuuden kasvunopeudelle sekä näiden avulla myös kokonaistuotannolle.

Luvun 3 alussa tarkastellaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja vuonna 2001,
joka on laskelmien perusvuosi. Sen jälkeen laaditaan hoivapalvelujen määrästä
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vaihtoehtolaskelmia vuoteen 2050 saakka. Hoivapalvelujen määrän ja työn tuot-
tavuuden avulla arvioidaan henkilökunnan tarvetta hoivapalveluissa. Nämä tar-
velaskelmat suhteutetaan työllisten lukumäärään koko kansantaloudessa.

Luvussa 4 analysoidaan hoivapalvelujen hintojen muutoksia suhteessa markkina-
hintaisen bruttokansantuotteen hintoihin. Hoivapalvelujen reaalihintojen ja mää-
rän tuloa kutsutaan reaaliseksi hoivapalvelumenoksi, jonka kehityskuvaa analy-
soidaan eri vaihtoehtojen valossa. Hoivapalvelumenojen osuudella bruttokan-
santuotteesta mitataan hoivapalvelujen kansantaloudellista merkitystä eri vaihto-
ehdoissa.

Luvussa 5 tarkastellaan vuodesta 1960 lähtien eläkemenoja. Niiden bruttokan-
santuoteosuuden muutoksia aina vuoteen 2050 saakka analysoidaan erilaisissa
vaihtoehdoissa. Näiden laskelmien perusteet on kuvattu liitteessä, jonka on laati-
nut eläkelaskelmien tekijä Työeläkevakuuttajien kehityspäällikkö Reijo Vanne.

Luvussa 6 on tiivistelmä sekä tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä.
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2 Tarkastelukehikko

2.1 Käsitteet ja aikajänne

Eläkemenoilla tarkoitetaan kokonaiseläkemenoja Kansaneläkelaitoksen tilastolli-
sen vuosikirjan mukaisesti (Kansaneläkelaitos 2002, taulukko 3). Näin määritel-
tyihin eläkemenoihin kuuluvat kaikki lakisääteiset eläkkeet sotilasvammakor-
vauksia, liikenne- ja tapaturmalakien eläkkeitä myöten.

Eläkkeet ovat veronalaisia tulonsiirtoja, joista eläkkeensaajat maksavat välittömiä
veroja valtiolle ja kunnille. Eläketuloilla hankitaan sellaisia tuotteita, joiden hin-
taan sisältyy arvonlisä- ja muita välillisiä veroja. Lisäksi osa eläketuloista kulu-
tetaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin. Tällaisista syistä hoivapalvelu-
menojen ja eläkemenojen summa ei ole hyvä mittari kuvaamaan ikääntyvän
väestön aiheuttamaa kansantaloudellista taakkaa. Juuri tästä syystä hoivapalvelu-
ja eläkemenoja tarkastellaan tässä julkaisussa erikseen.

Eläkemenoarviot vuoteen 2050 saakka perustuvat Työeläkevakuuttajat ry:n ke-
hityspäällikkö Reijo Vanteen laskelmiin, joiden metodia on kuvattu raportin liit-
teessä. Seuraavissa luvuissa käsitellään perusteellisesti hoivapalvelumenoja ja
eläkemenoihin palataan vasta luvussa 5.

Tässä julkaisussa hoivapalveluilla tarkoitetaan kansantalouden tilinpitojärjestel-
män (EKT 1995) toimialan N mukaisia julkisia ja yksityisiä terveydenhuolto- ja
sosiaalipalveluja (Tilastokeskus 2002a). Kansantalouden tilinpidon toimialana
määriteltynä hoivapalveluja voidaan analysoida samalla tavalla kuin mitä tahansa
muuta tuotantoa.

Tilastokeskus on julkaissut uudella tilinpitojärjestelmällä aikasarjat vuodesta
1975 lähtien, joten hoivapalveluistakin ovat käytettävissä vertailukelpoiset tilas-
tot vuosilta 1975 - 2001. Näitä aikasarjoja on todella vaikeaa jatkaa tätä varhai-
sempiin vuosiin, kuten on helposti todettavissa, vertailemalla terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelutilastoja vanhan tilinpitojärjestelmän mukaisiin tilastoihin (Tilas-
tokeskus 1984).

Aikaisemman terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja käsittelevän tutkimuksen
(Parkkinen 2001a) tavoin jäljempänä analysoidaan näitä palveluja kokonaisuute-
na jakamatta niitä yhtäältä terveydenhuoltopalveluihin ja toisaalta sosiaalipalve-
luihin. Todellisuudessakin hoivapalvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa sa-
manlaisia asiakkaita on hoidettavana esimerkiksi yhtäältä vanhainkodeissa, jotka
luetaan sosiaalipalveluihin, ja toisaalta terveyskeskusten vuodeosastoilla, jotka
tilastoidaan terveydenhuoltopalveluihin.
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Kansantalouden tilinpidossa toimialoittainen tuotanto eritellään markkinatuotan-
toon, julkiseen toimintaan sekä muuhun toimintaan, joka koostuu lähinnä voittoa
tavoittelemattomasta toiminnasta, ”kolmannesta sektorista”. Toisin kuin esimer-
kiksi sosiaalimenotilastojen avulla kansantalouden tilinpidon kehikossa voidaan
tarkastella julkisten hoivapalvelujen lisäksi myös markkinatuotannossa ja kol-
mannella sektorilla tuotettuja hoivapalveluja.

Hoivapalvelumenoja eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen euromääräistä ar-
voa mitataan käypähintaisen tuotoksen arvolla. Kansantalouden tilinpidossa tuo-
tos on jaettu yhtäältä arvonlisäykseen ja toisaalta muilta toimialoilta hoivapalve-
luihin hankittujen välituotteiden arvoon. Koska hoivapalvelut ovat työvaltaista
toimintaa, valtaosa arvonlisäyksestä muodostuu palkansaajakorvauksista, joilla
tarkoitetaan palkkoja, palkkioita ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

Kansantalouden tilinpidossa tuotos ja arvonlisäys julkaistaan myös kiintein hin-
noin. Hoivapalvelujen määrällä tarkoitetaan virallisen tilaston mukaista  tervey-
denhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotosta kiintein hinnoin. Työn tuottavuutta
toimialalla N mitataan jäljempänä kiinteähintaisen arvonlisäyksen ja työllisten
lukumäärän suhteella.

Koska hoivapalveluissa työtä on ollut hankalaa korvata muilla tuotannonteki-
jöillä, on näissä palveluissa tuottavuus parantunut kansantalouden tilinpidon mu-
kaan poikkeuksellisen verkkaisesti. Tästä syystä hoivapalvelujen hinnat ovat
nousseet tämän virallisen tilaston mukaan enemmän kuin yleinen hintataso, jota
tässä julkaisussa mitataan markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksil-
lä.

Todettakoon, että tuottavuuden verkkainen paraneminen hoivapalveluissa voi
osittain aiheutua kansantalouden tilinpidon laskentatekniikasta. Julkisessa toi-
minnassa, joka muodostaa pääosan hoivapalveluista, tuotannon määrä nimittäin
lasketaan tuotantopanosten avulla. Näin julkisten hoivapalvelujen laadun paran-
tuminen kirjautuu kansantalouden tilinpitotilastoissa palvelujen kallistumisena
eikä niiden määrän kasvuna.

Kun terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotoksen arvo muutetaan kiinteä-
hintaiseksi bruttokansantuotteen hintaindeksillä, saadaan reaaliset hoivapalvelu-
menot. Niiden muutos sisältää siten hoivapalvelujen määrän muutoksen ja hoiva-
palvelujen reaalihinnan nousun eli niiden kallistumisen yleistä hintatasoa nope-
ammin. Reaaliset hoivapalvelumenot voidaan laskea myös toisella tavalla hoiva-
palvelujen määrän ja niiden reaalihintojen tulona.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen aikaisemmassa hoivapalvelumenotut-
kimuksessa (Parkkinen 2001a) aikajänne ulottui vuoteen 2030. Koska vanhusten
lukumäärä ja erityisesti heidän väestöosuutensa lisääntyy vielä tämän jälkeen,
tarkastellaan tässä tutkimuksessa eläkkeitä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipal-
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veluja aina vuoteen 2050 saakka. Silloin nykyisen väestön suurimmista ikäluo-
kista ovat enää tervaskannot elossa.

On täysin selvää, ettei eläkemenojen, hoivapalvelujen eikä muunkaan talouden
kehitystä kyetä arvioimaan vuosikymmenten päähän. Juuri tästä syystä tässä ra-
portissa käytetään yksinkertaisia vaihtoehtolaskelmia. Niiden tulosten analysointi
saattaa joskus olla hyödyllistä jopa lähivuosia koskevia päätöksiä pohdiskeltaes-
sa.

2.2 Väestö vuoteen 2050

Tässä tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen väestötilastoja vuoteen 2001
saakka sekä vuoteen 2050 ulottuvaa väestöennustetta (Tilastokeskus 2001). Tämä
väestöennuste perustuu hedelmällisyyden säilymiseen ennallaan, elinajan piden-
tymiseen toista vuotta jokaisen tulevan vuosikymmenen aikana sekä 5 000 hen-
gen vuotuiseen muuttovoittoon.

Kuvio 1 Suomen väestö ikäryhmittäin vuosina 1900 – 2050, milj. henkeä
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Suomen väestö lisääntyy yhteensä yli sadallatuhannella hengellä 2020-luvun al-
kupuolelle saakka, mutta alkaa sen jälkeen vähetä. Vuonna 2050 asukasluku on
enää viisi miljoonaa eli 200 000 henkeä nykyistä alempi. Lasten ja keski-ikäisten
lukumäärä vähenee tulevaisuudessa (kuvio 1). Varttuneet 50 – 64-vuotiaat alka-
vat vähetä jo tällä vuosikymmenellä. Tämän jälkeen maassamme lisääntyy vain
eläkeikäinen väestö. Erityisen nopeasti lisääntyy vanhusten lukumäärä. Juuri he
kuluttavat eniten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja.

Tässä raportissa Suomen väestönäkymiä ei käsitellä yksityiskohtaisesti, koska
niitä on hiljattain analysoitu muissa julkaisuissa (esimerkiksi Parkkinen 2001b ja
2002a).

2.3 Työlliset vuoteen 2050

Vuoden 2001 aikana Suomessa oli keskimäärin 2,37 miljoonaa työllistä. Laman
alkamisvuonna 1990 töissä oli 2,5 miljoonaa ja pahimpana työttömyysvuonna
1994 vain 2,05 miljoonaa suomalaista. Kokonaistyöllisyysaste, jolla tarkoitetaan
kaikkien työllisten ja 15 - 64-vuotiaan väestön lukumäärän suhdetta, on lyhyessä
ajassa vaihdellut suuresti. Se oli ennen lamaa korkeimmillaan 75 prosenttia, mut-
ta synkimpänä työttömyysvuonna 1994 vain 60 prosenttia. Vuonna 2001 koko-
naistyöllisyysaste oli 68 prosenttia.

Nousevilla työllisyysasteilla mitattuna ansiotyöhön tullaan koulutuksesta ja ko-
titöistä vielä keski-ikäisenäkin. Vuoden 2001 otantaan perustuvan työvoimatut-
kimuksen (Tilastokeskus 2002b) vuosiaineiston mukaan korkein työllisyysaste
oli 38-vuotiailla miehillä, joista lähes 91 prosenttia kuului työlliseen työvoimaan.
Naiset saapuivat ansiotyöhön lastenhoidon ja muun kotityön vuoksi miehiäkin
vanhempina. Vasta 45-vuotiailla naisilla työllisyysaste oli suurimmillaan, sillä
heistä oli työssä melkein 85 prosenttia. (Kuvio 2).

Työlliseen työvoimaan saapuvien lukumäärä voidaan arvioida ikäryhmittäin
maassa asuvan väestön sekä miesten ja naisten työllisyysasteiden muutosten
avulla. Työvoimaan saapuviksi luetaan 15-vuotiaista tytöistä heidän työllisyys-
asteensa verran eli 10 prosenttia koko ikäluokasta. Tähän lisätään 8 prosenttia
Suomessa asuvien 16-vuotiaiden tyttöjen lukumäärästä, koska heidän työllisyys-
asteensa oli kahdeksaa prosenttiyksikköä suurempi kuin 15-vuotiailla tytöillä.
Näin jatketaan aina 45-vuotiaisiin naisiin saakka, joiden ikäluokasta työvoimaan
saapuneisiin lisätään työllisyysasteen prosenttiyksiköinä ilmaistu muutos edelli-
sestä vuosiluokasta eli 1,9 prosenttia. Sen jälkeen työmarkkinoille tulijoihin
summataan vastaavalla tavalla miehet.
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Kuvio 2 Miesten ja naisten työllisyysasteet ikäryhmittäin vuonna 2001, %
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Tällä tavoin laskien vuonna 2001 työlliseen työvoimaan tuli 58 000 henkeä
(Parkkinen 2002b). Tuon vuoden työllisyysasteilla mitattuna kokonaistyövoima
supistuisi tulevaisuudessa joka vuosi. Vuosikymmen kuluttua työllistä työvoimaa
olisi jo satatuhatta henkeä vähemmän, vuonna 2030 peräti 300 000 henkeä vä-
hemmän ja vuonna 2050 melkein puoli miljoonaa henkeä vähemmän kuin nyt
(kuvio 3).

Vuoden 2001 työllisyysasteilla lasketun kokonaistyövoiman supistumisvauhti
kiihtyy tämän vuosikymmenen lopulle saakka ja säilyy sitten suurena aina 2020-
luvun puoleen väliin asti. Kokonaistyövoima vähenee tuona ajanjaksona ajoittain
lähes 13 000 hengen vuosivauhdilla. Neljännesvuosisadan kuluttua kokonaistyö-
voiman supistumisvauhti hidastuu selvästi, kun työvoimasta poistumisikään tulee
väestömäärältään yhä pienempiä ikäluokkia.

Kokonaistyövoima oli suurimmillaan vuonna 2001, vaikka sen suuruutta mitat-
taisiin ”täystyöllisyysvuoden 1990” työllisyysasteiden avulla. Jos vuonna 2001
maassamme olisi päästy vuoden 1990 ikäryhmittäisiin työllisyysasteisiin, niin
silloin työllistä työvoimaa olisi ollut 2,58 miljoonaa henkeä eli 200 000 henkeä
enemmän kuin todellisuudessa oli. Myös vuoden 1990 työllisyysasteilla mitattu-
na kokonaistyövoima vähenee jo tänä vuonna. Tälläkin tavalla laskettuna koko-
naistyövoima supistuu suunnilleen yhtä nopeasti kuin vuoden 2001 työllisyys-
asteilla laskettuna.

Kuviossa 3 kokonaistyövoiman kehitystä arvioidaan myös vuosilta 1970 – 2001
laskettujen suurimpien ikäryhmittäisten työllisyysasteiden avulla. Jos vuonna
2001 naisten ja miesten ikäryhmittäiset työllisyysasteet olisivat olleet yhtä suuret
kuin suurimmillaan jonain vuonna vuodesta 1970 lähtien (liitekuvio 1), niin työl-
listä työvoimaa olisi ollut 440 000 henkeä enemmän kuin todellisuudessa oli.
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Vaikka tälläkin tavoin arvioitu kokonaistyövoima vähenee jatkuvasti, niin vielä
vuonna 2050 työllisiä olisi saman verran kuin nyt.
On selvää, että työllisten määrä muuttuu tulevaisuudessa samalla tapaa yllättä-
västi kuin menneisyydessä. Siksi työllisten lukumäärän kehityskuvaa tarkastel-
laan kolmen yksinkertaisen vaihtoehdon avulla, jotka on esitetty kuviossa 3.

Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa (HIDAS) oletetaan vuoden 2001 työllisyys-
asteiden säilyvän muuttumattomina koko tarkastelujakson ajan. Tässä vaihtoeh-
dossa työllisten lukumäärä vähenee tulevaisuudessa täsmälleen samalla tavalla
kuin edellä määritelty vuoden 2001 työllisyysastein laskettu kokonaistyövoima.

Kuvio 3 Todelliset työlliset vuodesta 1960 sekä työllisten vaihtoehtolas-
kelmia  vuoteen 2050, miljoonaa henkeä
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Ikäryhmittäiset työllisyysasteet ovat viime vuosinakin kohonneet, mutta ovat
edelleen keskimäärin selvästi alemmat kuin ”täystyöllisyysvuonna 1990”. Perus-
vaihtoehdossa (PERUS) oletetaan, että vuoden 1990 keskimääräiset työllisyys-
asteet saavutetaan vuoteen 2020 mennessä., johon saakka työllisten lukumäärä
säilyy nykyisellään. Tuosta vuodesta lähtien työllisiä on täsmälleen saman verran
kuin kokonaistyövoimaa vuoden 1990 työllisyysastein laskettuna. Perusvaihto-
ehdossa työllisten lukumäärä vähenee neljännesmiljoonalla päätevuoteen 2050
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mennessä, jolloin työllistä työvoimaa on vain hieman enemmän kuin syvimmän
laman aikana.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa (NOPEA) työllisten lukumäärä nousee tasai-
sesti vuoteen 2030 saakka, josta lähtien työllistä työvoimaa on täsmälleen saman
verran kuin vuosien 1970 – 2001 suurimmilla ikäryhmittäisillä työllisyysasteilla
laskettua kokonaistyövoimaa. Vuonna 2030 olisi 2,55 miljoonaa työllistä eli
hieman enemmän kuin ennen lamaa. Tarkastelujakson päätevuonna työllisiä olisi
jälleen saman verran kuin nyt.

Vertailun vuoksi todettakoon, että kokonaistyöllisyysaste on viime vuosina ollut
muissa Pohjoismaissa 75 prosentin tuntumassa. Äskettäin asetetun valtiosihteeri
Sailaksen työryhmän1 tehtävänä on esittää sellaiset talous- ja työvoimapoliittiset
linjaukset, joilla Suomen työllisyysaste voidaan nostaa juuri 75 prosenttiin. Pe-
rusvaihtoehto on työllisyyden suhteen Sailaksen työryhmän tavoitteita pessimis-
tisempi, sillä siinä kokonaistyöllisyysaste on korkeimmillaan 73,2 prosenttia
2030-luvun alkuvuosina. Vuoteen 2050 mennessä kokonaistyöllisyysaste alenee
Perusvaihtoehdossa 72,5 prosenttiin, kun parhaassa työiässä olevan työvoiman
osuus edelleen alenee ja ikääntyvän työvoiman osuus kasvaa.

Kun laman vahingoittamat ja heikosti koulutetut kohortit korvautuvat työelämäs-
sä paremmin koulutetuilla ikäluokilla, niin kokonaistyöllisyysaste saattaa vahvan
talouskasvun ja onnistuneen työllisyys- ja aluepolitiikan oloissa kohota jopa suu-
remmaksi kuin Perusvaihtoehdossa. Onnistunut aluepolitiikka tarkoittaa sitä, että
työpaikkoja syntyy lisää muuallekin kuin suurimpiin kasvukeskuksiin ja niiden
ympäristökuntiin.

Vuonna 2001 vain neljännes 15 – 19-vuotiaista kävi ansiotyössä, kun tämänikäi-
sistä on vuoden 1969 jälkeen käynyt enimmillään melkein puolet ansiotyössä
(liitekuvio 1). Koska koulutusajat näyttävät vuosikymmenten saatossa mieluum-
min pitenevän kuin lyhenevän, niin koulutusikäisten työllisyysasteiden kaksin-
kertaistuminen ei vaikuta kovin todennäköiseltä.

Toisin on muilla työikäisillä, joiden työllisyysasteet ovat pitkällä aikavälillä
myös huomattavasti alentuneet. Mikäli työttömyys todella alenee työvoiman vä-
hetessä ja koulutuksen parantuessa, niin työllisyysasteet voivat merkittävästi ko-
hota. Koska elinaika pitenee ja varttuneiden työkunto paranee, niin heidän
työllisyysasteensa voivat joskus vuosikymmenten kuluttua jopa ylittää vuoden
1969 jälkeen toteutuneet suurimmat työllisyysasteet. Tällaista kehitystä tukisi
vahvasti, mikäli Kari Puron työryhmän syksyllä 2002 tekemä eläkeuudistuseh-
dotuksen keskeiset osat toteutettaisiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

                                             
1 Tällä tarkoitetaan valtioneuvoston kanslian 19.9.2002 asettamaa työryhmää asettamispäätöksellä
VNK 015:00/2002.
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2.4 Talousvaihtoehdot

Kokonaistuotannolla työllistä kohti mitattu työn tuottavuus on Suomen kansan-
taloudessa noussut sodan jälkeen keskimäärin kolmen prosentin vuosivauhtia.
Nopean talouskasvun vaihtoehdossa työllistä kohti lasketun tuottavuuden olete-
taan kohoavan perinteisellä tavalla kolme prosenttia vuodessa aina tarkastelujak-
son päätevuoteen 2050 saakka. Kuvion 4 mukaan työn tuottavuuden kasvuvauhti
oli vieläkin suurempaa 1960- ja 1970-luvuilla päättyneillä 10 vuoden ajanjak-
soilla.

Tulevina vuosikymmeninä työn tuottavuuden kasvuvauhti voi kuitenkin jäädä
hitaammaksi kuin menneisyydessä, sillä tuotantorakenne palveluvaltaistuu, mikä
ainakin perinteisesti on hidastanut tuottavuuden paranemista. Lisäksi maamme
työvoima ikääntyy, mikä myös voi alentaa työn tuottavuuden kasvuvauhtia. Pe-
rusvaihtoehdossa bruttokansantuotteen määrän työllistä kohti oletetaan kohoavan
tulevaisuudessa vain kaksi prosenttia vuodessa.

Todettakoon vertailun vuoksi, että kaikilla vuodesta 1950 lähtien päättyneellä 10
vuoden ajanjaksolla tuottavuus työllistä kohti on noussut keskimäärin enemmän
kuin kaksi prosenttia vuodessa (kuvio 4). Perusvaihtoehto näyttää tuottavuushis-
torian valossa melko pessimistiseltä.

Kuvio 4 Työn tuottavuuden 10 vuoden keskikasvu päätevuosiin 1950 –
2001 sekä talousvaihtoehdoissa vuoteen 2050, prosenttia vuo-
dessa
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Perusvaihtoehtoakin verkkaisemmin työn tuottavuus paranee Hitaan talouskas-
vun vaihtoehdossa, jossa tuottavuus työllistä kohti kohoaa vain prosentilla vuo-
dessa. Näin hitaaksi työn tuottavuuden 10 vuoden keskikasvu on sadan vuoden
aikana jäänyt vain sotien takia.

Kun näiden tuottavuusoletusten lisäksi talousvaihtoehdoissa otetaan huomioon
aikaisemmin tehdyt työllisyysoletukset, saadaan rakennettua bruttokansantuot-
teen määrällä mitattu kokonaistuotanto2. Se kasvaisi vuodesta 2001 vuoteen 2050
Perusvaihtoehdossa keskimäärin 1,8 prosenttia, Nopean talouskasvun vaihtoeh-
dossa 3,0 prosenttia ja Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa 0,6 prosenttia vuodes-
sa (taulukko 1).

Maastamuutosta, öljykriiseistä ja syvästä lamasta huolimatta viime 49 vuoden
aikana eli vuodesta 1952 vuoteen 2001 bruttokansantuotteen määrä kasvoi kes-
kimäärin 3,5 prosenttia vuodessa ja tuottavuus työllistä kohti yli kolme prosenttia
vuodessa. Tällä vertailujaksolla toteutui siten parempi talouskehitys kuin mitä
oletetaan tulevaisuudessa edes Nopean talouskasvun vaihtoehdossa.

Taulukko 1 Keskimääräinen talouskasvu eri vaihtoehdoissa vuosina 2002 –
2050, prosenttia vuodessa

Vaihtoehdot Ajanjakson keskimääräinen talouskasvu, %/v

2002-
2010

2011-
2020

2021-
2030

2031-
2040

2041-
2050

2002-
2050

Perusvaihtoehto 2,0 2,0 1,5 1,7 1,6 1,8

Nopean talouskasvun
vaihtoehto

3,3 3,3 3,3 2,6 2,6 3,0

Hitaan talouskasvun
vaihtoehto

0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6

Talouskasvu on kaikissa vaihtoehdoissa tarkastelujakson viimeisellä vuosikym-
menellä eli 2040-luvulla hitaampaa kuin tällä vuosikymmenellä. Kun laman ai-
kana romahtaneiden työllisyysasteiden on otaksuttu palautuvan ”normaaleiksi”
lähivuosikymmeninä, niin talouskasvu ei enää sen jälkeen voi perustua työvoi-
mareservien käyttöön ottoon.

Bruttokansantuotteen määrällä asukasta kohti on useasti mitattu kansakunnan
taloudellista hyvinvointia. Mitä enemmän kansakunnalla on käytettävissään asu-
                                             
2 Kokonaistuotanto (BKT) on työllisten (TY) ja työllistä kohti lasketun tuottavuuden (TU) tulo, koska
TU=BKT/TY
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kasta kohti reaalituloja, sitä helpompi on rahoittaa eläke-, hoivapalvelu- ja muut
menot.

Koska Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön kokonaismäärä vaih-
telee tarkasteluvälillä vain muutaman prosentin verran, niin reaalitulot asukasta
kohti muuttuvat lähes samalla nopeudella kuin bruttokansantuotteen määrä. Kai-
kissa vaihtoehdoissa bruttokansantuotteen määrällä mitatut reaalitulot asukasta
kohti kasvavat vielä tarkastelujakson lopullakin.

Kuvio 5 Bruttokansantuotteen määrä asukasta kohti vuosina 1900 – 2001
ja talousvaihtoehdoissa NOPEA, PERUS ja HIDAS vuoteen
2050, indeksi(2001)=100
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Jos Perusvaihtoehto toteutuisi, niin vuonna 2050 suomalaista kohti olisi melkein
kaksi ja puoli kertaa niin paljon reaalituloja kuin nyt (kuvio 5). Kymmentä vuotta
aikaisemmin reaalituloja olisi asukasta kohti jo kaksinkertainen määrä nykyiseen
verrattuna. Perusvaihtoehdossa reaalitulojen määrä asukasta kohti kasvaisi suun-
nilleen yhtä nopeasti kuin laman alkamisvuodesta 1990 vuoteen 2001.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa vuonna 2050 olisi reaalituloja asukasta kohti
neljä ja puoli kertaa niin paljon kuin nyt. Viime 49 vuoden aikana tämä muutos
oli lähes yhtä suuri.
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Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa olisi puolen vuosisadan kuluttua suomalaista
kohti vain runsas kolmannes nykyistä enemmän reaalituloja (kuvio 5). Vuonna
2030 reaalitulojen määrä asukasta kohti olisi vain 14 prosenttia suurempi kuin
vuonna 2001, sillä ne kasvavat tässä vaihtoehdossa vain puolen prosentin vuosi-
vauhtia.
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3 Hoivapalvelujen määrä ja työlliset

Tämä luku alkaa hoivapalvelujen kuvauksella vuonna 2001, joka on tässä tutki-
muksessa perusvuosi. Sen jälkeen tarkastellaan hoivapalvelujen määrää vuosina
1975 – 2001 ja arvioidaan tulevaisuutta yksinkertaisin vaihtoehtolaskelmin aina
vuoteen 2050 saakka. Luvun loppuosassa analysoidaan pitkällä aikavälillä hoiva-
palvelujen työllisyysnäkymiä erilaisissa vaihtoehdoissa.

3.1 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vuonna 2001

Kansantalouden tilinpidon (Tilastokeskus 2002) mukaan vuonna 2001 hoivapal-
velujen arvo eli toimialan N tuotos oli 13,9 miljardia euroa. Sen suhde markkina-
hintaiseen bruttokansantuotteeseen oli 10,2 prosenttia. Julkisiin ja yksityisiin
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin käytetään näin yhteensä kymmenesosa
markkinahintaisella bruttokansantuotteella mitatuista kansakunnan tuloista.

Vanhukset kuluttavat eniten ja peruskouluikäiset vähiten terveydenhuolto- ja so-
siaalipalveluja. Näin osoitettiin Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksen julkai-
sussa (Parkkinen, Mäki, Vanne 1996). Kun oletetaan, että vuonna 2001 näiden
palvelujen käytön ikäprofiili on sama kuin mainitussa tutkimuksessa, niin silloin
voidaan laskea hoivapalvelumenot ikäryhmittäin vuonna 2001.

Aluksi kerrotaan yksivuotisin ikäryhmin vuoden 2001 väestöllä mainitun tutki-
muksen mukaiset ikäryhmittäiset hoivapalvelumenot. Kun näin saadun tulon ja
hoivapalvelujen todellisen arvon osamäärällä jaetaan mainitun perustutkimuksen
mukaiset hoivapalvelumenot ikäryhmittäin, saadaan tulokseksi ikäryhmittäiset
hoivapalvelumenot vuodelle 2001. Ne on alkuperäisen tutkimuksen ikäryhmittäi-
sine suhteellisine vaihteluineen esitetty kuviossa 6 alle vuoden ikäisistä aina 99-
vuotiaiden käyttämiin hoivapalvelumenoihin  saakka.
Jos siis hoivapalvelumenot asukasta kohti ovat ikäryhmittäin suhteellisesti yhtä
suuret kuin viime vuosikymmenen alkupuolella, niin vanhimmat suomalaiset
kuluttivat vuonna 2001 julkisia ja yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja
keskimäärin 33 000 eurolla. Päivähoitoikäinen lapsi käytti näitä palveluja vuoden
aikana yli 6 000 euron ja peruskoululainen yli 1 000 euron arvosta.

On selvää, että samanikäisten palvelukustannuksissa on suuria eroja, joita tässä
tutkimuksessa ei kuitenkaan lainkaan analysoida. Esimerkiksi jotkut satavuotiaat
vanhukset eivät jonain vuonna tarvitse lainkaan hoivapalveluja, mutta jotkut sa-
manikäiset joutuvat esimerkiksi dementian takia olemaan jatkuvassa hoidossa.

Vuonna 2001 julkinen toiminta tarjosi hoivapalveluja 10,9 miljardilla eurolla,
jolloin sen osuus terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotoksen arvosta oli 79
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prosenttia.  Markkinatuotanto tarjosi 1,6 miljardin ja ”muu toiminta” eli kolmas
sektori 1,4 miljardin euron arvosta hoivapalveluja.

Hoivapalvelujen 13,9 miljardin euron tuotoksen arvoon sisältyi muilta toimi-
aloilta hankittuja välituotteita 4,5 miljardin euron arvosta. Näiden erotuksena
hoivapalvelujen bruttoarvonlisäys oli 9,4 miljardia euroa. Siitä palkkoja ja työn-
antajan sosiaaliturvamaksuja  eli palkansaajakorvauksia oli 8,4 miljardia euroa ja
loput pääasiassa pääomakustannuksia. Palkansaajakorvausten osuus bruttoarvon-
lisäyksestä oli siten 89 prosenttia ja tuotoksen arvosta peräti 60 prosenttia. Ter-
veydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ovat erittäin työvaltaista tuotantoa.

Kuvio 6 Hoivapalvelumenot asukasta kohti iän mukaan vuonna 2001,
1000 euroa
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Vuonna 2001 hoivapalvelujen henkilökunnan osuus kansantaloutemme kaikista
työllisistä oli 13,8 prosenttia, sillä näitä palveluja tuotti yhteensä 320 000 henkeä.
Näistä yrittäjiä oli kahdeksan prosenttia eli 26 000 henkeä. Yrittäjien työvoima-
kustannukset lisäävät hoivapalvelujen työvoimakustannuksia muutamalla pro-
sentilla. Yrittäjien työvoimakustannukset mukaan luettuna hoivapalvelujen ar-
vosta kaksi kolmasosaa on oman toimialan työvoimakustannuksia. Lisäksi muilta
toimialoilta hankittuihin välituotteisiin sisältyy myös työvoimakustannuksia, jot-
ka edelleen nostavat kokonaistyövoimakustannusten osuutta terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelujen arvosta.

Vuonna 2001 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työllisistä oli kansantalou-
den tilinpidon (Tilastokeskus 2002) mukaan 75 prosenttia eli 241 000 henkeä
kuntien, kuntayhtymien tai muun julkisen toiminnan palveluksessa. Hoivapalve-
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lujen henkilökunnasta työskenteli 42 000 henkeä markkinatuotannossa ja 37 000
henkeä muussa toiminnassa eli kolmannella sektorilla.

3.2 Hoivapalvelujen määrä

Jos tulevaisuudessa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja käytettäisiin ikäryh-
mittäin henkeä kohti täsmälleen saman verran kuin vuonna 2001 (kuvio 6), niin
hoivapalvelujen määrä riippuisi pelkästään eri-ikäisen väestön lukumäärästä (ku-
vio 1). Juuri näin on laadittu hoivapalvelujen peruslaskelma, joka talousvaihto-
ehdoista erottuen olkoon nimeltään Nykylaskelma.

Nykylaskelmassa hoivapalvelujen määrä eri vuosille on laskettu tulosummana
kertomalla yksivuotisin ikäryhmin väestön määrä samanikäisten kuluttamien
hoivapalvelujen arvolla vuonna 2001. Näin saatu aikasarja on sitten indeksoitu
merkitsemällä luvulla sata vuoden 2001 hoivapalvelujen arvoa, joka oli siis 13,9
miljardia euroa.

Siten Nykylaskelmassa oletetaan, että vielä vuonna 2050 suomalaiset käyttävät
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja ikäryhmittäin saman verran kuin vuonna
2001. Lasten päivähoidossa tämä oletus on helppo hyväksyä, sillä kaikilla päivä-
hoitoikäisillä lapsilla on jo vuosia ollut oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon.

Vanhuksen hoivapalvelukustannukset ovat vieläkin suuremmat kuin päivähoito-
ikäisen lapsen. Koska Tilastokeskuksen väestöennusteessa suomalaisen elinajan
odotetaan pidentyvän vuodesta 2001 vuoteen 2050 yhteensä kuudella ja puolella
vuodella, niin ikäihmistenkin kunto ja toimintakyky parantunee tulevaisuudessa-
kin huomattavasti.

Tämänsuuntaisia tutkimustuloksia on olemassa eri maista. Suomessa eläkeikäis-
ten kuntoisuus ja toimintakyky on huomattavasti parantunut viime vuosikymme-
ninä (Aromaa ja Koskinen 2002). Alankomaita koskevan tutkimuksen (Kunst,
Joung, Nusselder, Looman, Mackenbach 2002) mukaan terveet elinvuodet näyt-
tävät koulutustason paranemisen ansiosta lisääntyvän jopa elinaikaakin nopeam-
min.

Tällaiselta pohjalta on rakennettu Myöhennyslaskelma. Siinä oletetaan, että 50
vuotta täyttäneiden hoivapalvelujen käyttö myöhentyy tasaisesti vuoteen 2050
mennessä yhteensä viisi vuotta. Viisi vuotta pitenee myös 60-vuotiaiden elinajan-
odote tämän raportin pohjana olevassa Tilastokeskuksen väestöennusteessa.
Myöhennyslaskelman mukaan esimerkiksi 85-vuotiaat kuluttavat hoivapalveluja
vuonna 2050 saman verran kuin 80-vuotiaat vuonna 2001.

Useasti elämän viimeiset vuodet ovat intensiivisen hoivan aikaa. Tällöin hoiva-
palvelujen kysyntä riippuu jäljellä olevasta elinajasta. Tätä ajattelutapaa erilaisiin
tutkimustuloksiin viitaten on laajalti perusteltu äskeisessä julkaisussa (Nivalainen
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ja Volk 2002). Myöhennyslaskelma, jossa siis hoivapalvelujen kysyntä myöhen-
tyy elinajan mukana, on sopusoinnussa tällaisen näkemyksen kanssa.

Myöhennyslaskelma on sopusoinnussa myös ennustettujen väestömuutosten
kanssa. Tilastokeskuksen väestöennusteessahan arvioidaan miesten elinajan pite-
nevän tuntuvasti enemmän kuin naisten elinajan. Jos näin todella käy, niin tule-
vaisuudessa Suomessa eläkeikäisistä on nykyistä suurempi osa miehiä. Silloin
eläkeikäisten kotitalouksista on ilmeisesti nykyistä enemmän kahden hengen ta-
louksia. Tällaisissa talouksissa asuinkumppanit hoivaavat toisiaan, jolloin kodin
ulkopuolista hoivaa tarvitaan vähemmän.

Mikäli hoivapalveluja kuitenkin käytettäisiin tulevaisuudessa ikäryhmittäin sa-
man verran kuin vuonna 2001 ja Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste toteu-
tuisi, niin hoivapalvelujen määrä olisi suurimmillaan 40 vuoden kuluttua (kuvio
7). Silloin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja käytettäisiin tämän Nykylaskel-
man mukaan melkein 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Sen jälkeen
hoivapalvelujen määrä alkaisi hitaasti vähetä, kun nykyisen väestön suurimmat
ikäluokat lopullisesti jättävät suomalaisen hyvinvointivaltion.

Kuvio 7 Hoivapalvelujen määrä Nykylaskelmassa ja Myöhennyslaskel-
massa vuosina 2001 – 2050, indeksi(2001)=100
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Jos 50 vuotta täyttäneiden hoivapalvelukäyttö myöhentyisi vuodesta 2001 vuo-
teen 2050 yhteensä viisi vuotta, niin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen ku-
lutus olisi suurimmillaan 2030-luvun puolessa välissä (kuvio 7). Silloin näiden
palvelujen volyymi olisi tämän Myöhennyslaskelman mukaan 16 prosenttia ny-
kyistä suurempi. Sen jälkeen hoivapalvelujen käyttö supistuisi niin nopeasti, että
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vuonna 2050 niiden määrä olisi enää seitsemän prosenttia suurempi kuin vuonna
2001.

Hoivapalvelujen kulutuksen myöhentyminen vähentäisi olennaisesti näiden pal-
velujen määrää jo muutamassa vuosikymmenessä. Esimerkiksi 20 vuoden kulut-
tua hoivapalvelujen volyymi olisi Nykylaskelman mukaan viidenneksen suurem-
pi mutta Myöhennyslaskelman mukaan vain kymmeneksen suurempi kuin nyt.

3.3 Työllisten lukumäärä

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunta lisääntyi tarkastelujakson
alkuvuodesta 1975 lähtien joka vuosi aina vuoteen 1992 saakka yhteensä 110 000
hengellä (kuvio 8). Tuohon aikaan Suomen terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen
rakennettiin pohjoismaista hyvinvointivaltiota, jolloin julkisten palvelujen työ-
voima kasvoi nopeasti.

Viime vuosikymmenen alun syvä lama näkyi myös hoivapalveluissa. Laman ai-
kana terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunta väheni kymmenesosal-
la, mutta on sen jälkeen kasvanut ennätyssuureksi. Vuonna 2001 julkisissa ja
yksityisissä terveydenhuolto-  ja sosiaalipalveluissa oli kansantalouden tilinpidon
mukaan yhteensä siis 320 000 työllistä.

Tuotannon määrän avulla voidaan arvioida myös henkilökunnan tarvetta tulevai-
suudessa. Jos työn tuottavuus työllistä kohti jäisi nykyiselleen, niin työllisten lu-
kumäärä muuttuisi täsmälleen samalla vauhdilla kuin tuotannon määrä. Ilman
työn tuottavuuden muutosta hoivapalvelujen henkilökunta kasvaisi Nykylaskel-
man mukaan 40 vuodessa melkein 40 prosenttia. Julkisissa ja yksityisissä hoiva-
palveluissa olisi enimmillään henkilökuntaa 446 000 henkeä. Tarkastelujakson
lopulla työllisten lukumäärä hitaasti vähenisi tuotannon määrän mukana.

Myöhennyslaskelmassa työllisten lukumäärä olisi suurimmillaan 371 000 henkeä
jo 2030-luvun puolessa välissä, mikäli työn tuottavuus työllistä kohti ei lainkaan
muuttuisi. Silloin työllisiä olisi 50 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2001. Tar-
kastelujakson päätevuonna 2050 hoivapalveluissa työskentelisi Myöhennyslas-
kelman mukaan 343 000 henkeä eli peräti satatuhatta vähemmän kuin Nyky-
laskelmassa, jos työn tuottavuus ei lainkaan paranisi kummassakaan vaihtoeh-
dossa.

Kansantalouden tilinpidon (Tilastokeskus 2002) mukaan vuodesta 1975 vuoteen
2001 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotannon määrä työllistä kohti nousi
keskimäärin 0,36 prosenttia vuodessa. Tällä tavoin mitatun työn tuottavuuden
viiden vuoden keskimääräinen kasvuvauhti oli suurin vuodesta 1975 vuoteen
1980, jolloin työn tuottavuus parani keskimäärin 0,86 prosenttia vuodessa. Työn
tuottavuuden muutosvauhti oli pienimmillään vuodesta 1996 vuoteen 2001, jol-
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loin työn tuottavuus huononi hoivapalveluissa keskimäärin 0,44 prosenttia vuo-
dessa.

Koko kansantaloudessa työn tuottavuus työllistä kohti kohosi vuodesta 1975
vuoteen 2001 keskimäärin 2,63 prosenttia vuodessa eli seitsemän kertaa no-
peammin kuin hoivapalveluissa. Vaikka hoivapalveluissa työn tuottavuuden pa-
rantuminen on hidasta, niin myös näin verkkainen tuottavuuden kohoaminen
säästää pitkällä aikavälillä tuntuvasti henkilökuntaa, kuten kuvio 7 selkeästi
osoittaa.

Jos työn tuottavuus hoivapalveluissa kohoaisi tulevaisuudessakin vain 0,36 pro-
senttia vuodessa, niin vuonna 2050 hoivapalveluissa olisi Nykylaskelman mu-
kaan 372 000 työllistä eli peräti 70 000 henkeä vähemmän kuin ilman tuottavuu-
den parantumista. Tällaisella työn tuottavuuden kasvulla Nykylaskelmassa hoi-
vapalvelujen henkilökunta olisi suurimmillaan 390 000 henkeä jo 2030-luvun
puolessa välissä.

Jos ikääntyvien palvelujen käyttö myöhentyisi elinajan pidentymisen mukana,
niin hoivapalveluihin tarvittaisiin ilman työn tuottavuuden kasvuakin vähemmän
henkilökuntaa kuin tuottavuuden kasvulla Nykylaskelmassa. Jos Myöhennyslas-
kelmassakin työn tuottavuus kohenee historiallisella hitaudella, niin työllisten
lukumäärä lisääntyy vain muutamalla tuhannella ja alkaa vähetä jo 2030-luvulla.
Seuraavalla vuosikymmenellä hoivapalveluihin tarvittaisiin tässä vaihtoehdossa
jo nykyistä vähemmän henkilökuntaa.
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Kuvio 8 Työllisten lukumäärä hoivapalveluissa vuosina 1975 – 2001 ja
vaihtoehtolaskelmia vuoteen 2050, tuhatta henkeä
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Pitkällä aikavälillä työllisten määrä hoivapalveluissa riippuu vahvasti sekä hoi-
vapalvelujen määrästä että työn tuottavuuden muutoksesta. Jos näitä palveluja
käytetään tulevaisuudessa ikäryhmittäin yhtä runsaasti kuin vuonna 2001 eikä
työn tuottavuus lainkaan parane, niin yksityisiin ja julkisiin terveydenhuolto- ja
sosiaalipalveluihin tarvitaan neljän vuosikymmenen kuluttua henkilökuntaa yh-
teensä lähes 450 000 henkeä eli 40 prosenttia nykyistä enemmän.

Jos ikääntyvien hoivan tarve myöhentyy vuodella jokaisen tulevan vuosikymme-
nen aikana ja työn tuottavuus kohoaa hoivapalveluissa historiallisella hitaudella,
niin hoivapalveluihin tarvitaan enimmillään vain 330 000 työllistä eli vain muu-
tama tuhat nykyistä enemmän.

Julkisissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa työskenteli vuonna 2001 kolme
neljäsosaa hoivapalvelujen henkilökunnasta eli 241 000 henkeä. Jos julkisten
hoivapalvelujen työllisten osuus kaikkien hoivapalvelujen työllisistä ei lainkaan
muuttuisi, niin Myöhennyslaskelmassa tarvittaisiin julkisiin hoivapalveluihin
enimmillään kolmen vuosikymmenen kuluttua vain 250 000 henkeä, mikäli työn
tuottavuus paranisi kuten historiassa. Nykylaskelmassa ilman tuottavuuden kas-
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vua vastaavasti laskettu henkilökunnan enimmäismäärä julkisissa hoivapalveluis-
sa olisi neljän vuosikymmenen kuluttua 360 000 henkeä.

Vuonna 1975 julkisten ja yksityisten hoivapalvelujen työllisiä oli yhteensä 8,1
prosenttia kaikista työllisistä. Pahimpana työttömyysvuonna 1994 vastaava osuus
oli 14 prosenttia. Kun kansantaloudessa työpaikat lisääntyivät suuresti laman jäl-
keen, hoivapalvelujen osuus kaikista työllistä aleni tuntuvasti. Sittemmin tämä
osuus on kohonnut jo 13,8 prosenttiin vuonna 2001. Miten tälle osuudelle käy
tulevaisuudessa? Sitä voidaan arvioida edellä laadittujen laskelmien ja luvussa 2
rakennettujen talousvaihtoehtojen avulla, joiden työllisyysoletuksetkin ovat eri-
laiset.

Perusvaihtoehdossa (PERUS) työllisten kokonaismäärä Suomen kansantaloudes-
sa jää siis nykyiselleen vuoteen 2020 saakka ja vähenee sen jälkeen samalla ta-
valla kuin vuoden 1990-työllisyysasteilla laskettu työllisyys. Nopean talouskas-
vun vaihtoehdossa (NOPEA) työllisten määrä kasvaa vuoteen 2030 saakka, jonka
jälkeen työllisten lukumäärä supistuu samalla tavalla kuin vuosien 1970 – 2001
suurimmilla vuotuisilla ikäryhmittäisillä työllisyysasteilla laskettuna. Hitaan ta-
louskasvun vaihtoehdossa (HIDAS) työllisten lukumäärä vähenee kuten vuoden
2001 työllisyysasteilla laskettuna.

Vuonna 2001 hoivapalvelujen työllisiä oli siis 13,8 prosenttia kansantalouden
työllisistä. Jos työllisten lukumäärä olisi tulevaisuudessa sama kuin Nykylaskel-
massa perinteisellä työn tuottavuuden kasvulla, niin hoivapalvelujen työllisten
osuus kansantalouden työllisistä vaihtelisi talousvaihtoehdosta riippuen häm-
mästyttävän paljon, kuten kuvion 8 keskimmäiset käyrät osoittavat. Perusvaihto-
ehdossa hoivapalvelujen työllisten osuus kaikista työllisistä kohoaisi 2030-luvun
lopulle saakka, jolloin runsas 18 prosenttia työllistä olisi hoivapalveluissa. Hitaan
talouskasvun vaihtoehdossa tämä osuus vakiintuisi melkein 20 prosenttiin ja No-
pean talouskasvun vaihtoehdossa yli 16 prosenttiin.

Jos työllisten lukumäärä kehittyisi kuten Nykylaskelmassa ilman tuottavuuden
parantumista, niin Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalveluissa työsken-
telisi puolen vuosisadan kuluttua jo liki neljännes maamme työllisistä (kuvio 9).
Jos hoivapalvelujen kysyntä myöhentyisi Myöhennyslaskelman mukaisesti ja
tuottavuus paranisi historiallisella hitaudella, niin Nopean talouskasvun vaihto-
ehdossa hoivapalvelujen työllisten osuus alenisi tulevaisuudessa. Vuonna 2050
tämä osuus olisi enää runsas 12 prosenttia.
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Kuvio 9 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työllisten osuus kansan-
talouden työllisistä vuosina 1975 - 2001 ja vaihtoehtolaskelmia
vuoteen 2050, %
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Tällaisten työllisyyslaskelmien perusteella on selvää, että hoiva-aloilla voidaan
vuosikymmenten saatossa monella tavalla päätyä työvoimapulaan. Jos ikäänty-
vien hoivan tarve ei lainkaan myöhenny elinajan pidentyessä, tarvitaan hoiva-
aloille tulevaisuudessa huomattavasti lisää henkilökuntaa, ellei työn tuottavuutta
voida parantaa. Jos ikäryhmittäiset työllisyysasteet eivät enää Suomessa kohoa,
niin silloin hoivapalvelujen osuus kaikista työllisistä voi puolessa vuosisadassa
kohota jopa neljännekseen.
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4 Reaaliset hoivapalvelumenot vuoteen 2050

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi hoivapalvelujen reaalihintoja, joilla tarkoite-
taan hoivapalvelujen suhteellisia hintoja markkinahintaisen bruttokansantuotteen
hintoihin verrattuna. Näiden reaalihintojen ja hoivapalvelujen määrän avulla
määritellään reaaliset hoivapalvelumenot, joiden kehityskuvaa analysoidaan eri-
laisin vaihtoehtolaskelmin.

4.1 Hoivapalvelujen reaalihinnat

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ovat siis työvaltaista tuotantoa, jossa työn
tuottavuus on kansantalouden tilinpidon mukaan parantunut hitaasti. Siksi hoiva-
palvelujen hinnat ovat nousseet tuntuvasti enemmän kuin yleinen hintataso, jota
tässä tutkimuksessa mitataan siis markkinahintaisen bruttokansantuotteen hinta-
indeksillä. Markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintoihin suhteutettuja hinto-
ja kutsutaan reaalihinnoiksi.

Kansantalouden tilinpidon mukaan vuodesta 1975 vuoteen 2001 terveydenhuol-
to- ja sosiaalipalvelujen hinnat 5,4-kertaistuivat ja markkinahintaisen bruttokan-
santuotteen hinnat 3,9-kertaistuivat. Näin hoivapalvelujen suhteelliset hinnat
kohosivat lähes 40 prosenttia enemmän kuin yleinen hintataso. Jos hoivapalve-
lujen reaalihinnat nousisivat tulevaisuudessakin samalla nopeudella, niin vuonna
2050 hoivapalvelut olisivat reaalisesti 85 prosenttia kalliimpia kuin vuonna 2001.

Todettakoon vertailun vuoksi, että edellisen luvun mukaan Nykylaskelmassakin
hoivapalvelujen määrä olisi suurimmillaankin vain 40 prosenttia nykyistä suu-
rempi. Hoivapalvelujen reaalinen kallistuminen lisää näin reaalisia hoivapalve-
lumenoja, siis hoivapalvelujen määrän ja niiden reaalihintojen tuloa huomat-
tavasti enemmän kuin hoivapalvelujen määrän kasvu edes Nykylaskelmassa.
Myöhennyslaskelmassa valtaosa reaalisten hoivapalvelumenojen kasvusta ai-
heutuu hoivapalvelujen reaalisesta kallistumisesta.

Hoivapalvelujen reaalihinnat ovat neljännesvuosisadan aikana vaihdelleet suu-
resti. Lamavuonna 1991 hoivapalvelujen suhteellinen hintaindeksi nousi tarkas-
teluvälillä eniten, peräti seitsemän prosenttia enemmän kuin bruttokansantuotteen
hintaindeksi. Vuonna 1988 tämä suhteellisten hintojen muutos oli pienin. Silloin
bruttokansantuotteen hintaindeksi kohosi kaksi prosenttia enemmän kuin hoiva-
palvelujen hintaindeksi.

Bruttokansantuotteen hintoihin nähden hoivapalvelujen suhteellisten hintojen
vuosimuutosten vaihteluväli oli siten peräti yhdeksän prosenttiyksikköä vuosina
1975 – 2001. Kun vastaavat laskelmat tehdään kaikilta viisivuotisilta ajanjak-
soilta 1975 – 1980, 1976 – 1981, …, 1996 – 2001 tämä vaihteluväli supistuu
kolmeen prosenttiyksikköön. Hoivapalvelujen suhteelliset hinnat kohosivat eni-
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ten eli 3,0 prosenttia viisivuotisjaksolla 1988 – 1993. Alimmillaan näiden suh-
teellisten hintojen muutos oli viisivuotisjaksolla 1992 – 1997. Silloin hoiva-
palvelut halpenivat bruttokansantuotteeseen nähden keskimäärin 0,06 prosenttia
vuodessa.

Viisivuotistarkastelujen perusteella voidaan rakentaa kaksi äärivaihtoehtoa hoi-
vapalvelujen reaalisille hinnoille eli suhteellisille hinnoille bruttokansantuotteen
hintoihin nähden. Hintavaihtoehdossa KAUHU terveydenhuolto- ja sosiaalipal-
velujen hinnat nousevat joka vuosi kolme prosenttia enemmän kuin markkina-
hintaisen bruttokansantuotteen hinnat. Hintavaihtoehdossa PARATIISI hoiva-
palvelujen ja bruttokansantuotteen nimellishinnat nousevat tulevaisuudessa yhtä
nopeasti, jolloin siis hoivapalvelujen reaalihinnat jäävät nykyiselleen.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen suhteellista hintakehitystä voidaan arvioi-
da myös hoivapalvelujen panosrakenteen avulla. Hoivapalvelujen arvo eli ter-
veydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotos on kansantalouden tilinpidossa jaettu
palkansaajakorvauksiin ja muihin bruttoarvoeriin sekä muilta toimialoilta han-
kittujen välituotteiden arvoon.

Välituotteiden arvo voidaan jakaa tuoreimman panos-tuotostutkimuksen (Tilas-
tokeskus 1999) perusteella niille toimialoille, jotka ovat tuottaneet hoivapalvelui-
hin hankitut välituotteet. Tällöin joudutaan luonnollisesti olettamaan, että hoiva-
palvelujen välituotteiden toimialarakenne on säilynyt muuttumattomana tuo-
reimmasta panos-tuotostutkimuksesta.

Toimialoittaisten välituotteiden reaalihintojen on oletettu muuttuvan tulevaisuu-
dessa samalla nopeudella, millä vastaavan toimialan tuotoksen reaalihinta muut-
tui kansantalouden tilinpidon mukaan vuodesta 1975 vuoteen 2001. Koska tällä
aikavälillä teollisuus- ja muut tavarat halpenivat bruttokansantuotteeseen nähden
keskimäärin 1,4 prosenttia vuodessa, oletetaan näin jatkuvan myös tulevaisuu-
dessa. Palvelujen hinnat nousivat kansantalouden tilinpidon mukaan enemmän
kuin bruttokansantuotteen hinnat. Näin oletetaan tapahtuvan myös tulevaisuudes-
sa.

Koska ulkomaisten välituotteiden, tuoteverojen ja poistojen hintojen on oletettu
muuttuvan samalla nopeudella kuin bruttokansantuotteen hinnan, on niiden reaa-
lihinnan vuosimuutos näin ollen nolla. Kaikkien välituotteiden reaalihinnat nou-
sevat tällaisin oletuksin vähemmän kuin 0,1 prosenttia vuodessa. Taulukkoon 2
on koottu hoivapalvelujen panokset vuodelta 2001 ja niiden reaalihintojen muu-
tosoletus tulevaisuudessa.

Palkansaajakorvaushinnoilla tarkoitetaan palkkoja ja työnantajien sosiaaliturva-
maksuja työllistä kohti. Niiden oletetaan muuttuvan hoivapalveluissakin samalla
nopeudella, millä työn tuottavuus työllistä kohti paranee koko kansantaloudessa.
Aikaisemmin luvussa 2 rakennettujen talousvaihtoehtojen mukaisesti työn tuot-
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tavuuden työllistä kohti oletetaan nousevan talousvaihtoehdosta riippuen yksi,
kaksi tai kolme prosenttia vuodessa. Näin on rakennettu erilainen reaalihintaole-
tus hoivapalveluille jokaisessa talousvaihtoehdossa.

Kun myös palkansaajakorvausten ja muun bruttoarvoerän reaalihinnat otetaan
huomioon vuoden 2001 panosten arvon mukaisin painoin, niin koko tuotoksen
reaalihinta nousee Perusvaihtoehdossa keskimäärin 1,23 prosenttia vuodessa.
Tässä vaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat tulevaisuudessa sa-
malla nopeudella, jolla ne kohosivat vuodesta 1975 vuoteen 2001.

Taulukko 2 Hoivapalvelujen panokset vuonna 2001 ja niiden reaalihintojen
muutosoletus Perusvaihtoehdossa

Panosten arvo
miljardia euroa

Reaalihinnan muutos
prosenttia vuodessa

Teollisuus- ja muut tavaratuotteet 0,90 -1,38

Kauppa- ja liikennepalvelut 0,73 0,18

Muut yksityiset palvelut 0,32 0,62

Yhteiskunnalliset palvelut 1,30 0,98

Ulkomaiset välituotteet 0,61 0

Arvonlisä- ja muut tuoteverot 0,60 0

VÄLITUOTTEET YHTEENSÄ 4,46 0,08

Palkansaajakorvaukset 8,37 2,00

Poistot ja muut bruttoarvoerät 1,06 0

TUOTOS YHTEENSÄ 13,88 1,23

Jos vain palkansaajakorvausten reaalihintaoletus nostetaan Perusvaihtoehdon
kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin vuodessa, päästään Nopean talouskas-
vun vaihtoehtoon. Tässä vaihtoehdossa työn tuottavuus työllistä kohti ja palkan-
saajakorvausten reaalihinta nousee tulevaisuudessa kolme prosenttia vuodessa.
Tässä vaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat tulevaisuudessa 1,83
prosenttia vuodessa.

Jos vain palkansaajakorvausten reaalihintaoletus alennetaan Perusvaihtoehdon
kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vuodessa, tullaan Hitaan talouskasvun
vaihtoehtoon. Tässä vaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat vain
0,63 prosenttia vuodessa.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalihinnat nousevat siis Kauhuvaihto-
ehdossa joka vuosi kolme prosenttia enemmän kuin Paratiisivaihtoehdossa. Täl-
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laisella vauhdilla näiden äärivaihtoehtojen välinen hintaero paisuisi pitkällä aika-
välillä valtavaksi. Hoivapalvelujen reaalihinnat olisivat jo 2040-luvun loppuvuo-
sina Kauhuvaihtoehdossa nelinkertaiset Paratiisivaihtoehtoon verrattuna (kuvio
10).

Myös hintavaihtoehdossa NOPEA hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat no-
peasti, koska työn reaalihinta nousee hoivapalveluissa kolme prosenttia vuodes-
sa. Vaikka muut panokset kallistuvat huomattavasti vähemmän, ehtivät Nopean
talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat 2,5-kertaistua tarkaste-
lujaksolla. Vuonna 2050 hoivapalvelujen reaalihinnat ovat Perusvaihtoehdossa
1,8-kertaiset ja Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa melkein 1,4-kertaiset nykyi-
siin hintoihin nähden.

Kuvio 10 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalihintaindeksit hinta-
vaihtoehdoissa vuoteen 2050, indeksi(2001)=100
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4.2 Reaaliset hoivapalvelumenot

Edellä määriteltiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen määrää koskevat vaih-
toehtolaskelmat eli Nykylaskelma ja Myöhennyslaskelma. Hoivapalvelujen reaa-



Reaaliset hoivapalvelumenot vuoteen 2050 27

lihintojen kehityksestä laadittiin myös vaihtoehtolaskelmia. Hoivapalvelujen
määrän ja niiden reaalihintojen tuloa kutsutaan reaaliseksi hoivapalvelumenoksi,
jos työn tuottavuus hoivapalveluissa ei lainkaan muutu. Jos työn tuottavuus para-
nee, niin palkansaajakorvausten määrä on tuottavuuden kasvun verran pienempi
reaalisissa hoivapalvelumenoissa.

Vuonna 2001 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotos oli Tilastokeskuksen
(2002) mukaan siis 13,9 miljardia euroa. Vuonna 1975 nämä hoivapalvelumenot
olivat vuoden 2001 rahassa 4,7 miljardia euroa (kuvio 11), kun edellisessä luvus-
sa esitetyin perustein käypähintaiset hoivapalvelumenot deflatoidaan vuoden
2001 rahaan markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksin avulla. Jäl-
jempänä reaalisilla hoivapalvelumenoilla tarkoitetaan aina vuoden 2001 rahassa
laskettuja menoja, joten rahanarvoviittausta ei aina toisteta.

Todettakoon vertailun vuoksi, että vuodesta 1975 reaaliset hoivapalvelumenot
melkein kolminkertaistuivat. Niiden keskimääräinen vuosikasvu oli 4,1 prosent-
tia, kun bruttokansantuotteen määrä kasvoi samaan aikaan keskimäärin 2,6 pro-
senttia vuodessa.

Vuonna 2050 reaaliset hoivapalvelumenot olisivat 31,6 miljardia euroa, jos Ny-
kylaskelma toteutuisi Perusvaihtoehdon mukaisena ja työn tuottavuus paranisi
historiallisella nopeudella. Jos tuottavuus ei lainkaan paranisi, niin silloin Nyky-
laskelman mukaan Perusvaihtoehdossa reaaliset hoivapalvelumenot olisivat
puolen vuosisadan kuluttua 35 miljardia euroa. Vaikka siis työn tuottavuus hoi-
vatyössä paranisi vain 0,36 prosenttia vuodessa, niin tämäkin alentaa kymmenes-
osalla vuoden 2050 hoivapalvelumenoja.

Kuvioon 11 on piirretty Nykylaskelman mukaiset reaaliset hoivapalvelumenot
Perusvaihtoehdossa ja Nopean talouskasvun vaihtoehdossa tuottavuuden kasvulla
sekä Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa ilman tuottavuutta. Edellisessä tapauk-
sessa reaaliset hoivapalvelumenot ovat päätevuonna 42 miljardia euroa ja jäl-
kimmäisessä tapauksessa 26 miljardia euroa. Reaaliset hoivapalvelumenot ovat
siis sitä suuremmat, mitä nopeammin kansantalous kasvaa. Työn reaalihinnanhan
oletettiin kohoavan hoivapalveluissa samalla nopeudella kuin koko kansantalou-
dessa.

Jos siis hoivapalvelujen kysyntä ei lainkaan myöhentyisi, niin Perusvaihtoehdos-
sa reaaliset hoivapalvelumenot olisivat 2030-luvulla kaksinkertaiset nykyisiin
menoihin nähden. Samankaltaiseen tulokseen on päädytty Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa aivan erilaisella arviointitavalla (Vaarama ja
Voutilainen 2002). He ovat rakentaneet tulevaisuusarvionsa tarkastelemalla eri-
laisten vanhuspalvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Heidänkin mukaansa vanhus-
ten palvelujen käyttökustannukset kaksinkertaistuisivat nykymallissa vuoteen
2030 mennessä, mutta ”hoivapalvelumenoja on mahdollista hillitä muuttamalla
palvelurakennetta ja tehostamalla toimintaa”.
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Kuvio 11 Reaaliset hoivapalvelumenot vuosina 1975 – 2001 sekä Nykylas-
kelman mukaan Perusvaihtoehto ja Nopean talouskasvun vaihto-
ehdot tuottavuudella sekä Hitaan talouskasvun vaihtoehto ilman
tuottavuutta vuoteen 2050, miljardia euroa vuoden 2001 rahassa
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Kuvioon 12 on koottu lisää reaalisten hoivapalvelumenojen vaihtoehtolaskelmia.
Jos asiat menisivät erittäin huonosti, jouduttaisiin vaihtoehtoon KAUHU. Siinä
reaaliset hoivapalvelumenot melkein kuusinkertaistuisivat vuoteen 2050 mennes-
sä. Tässä vaihtoehdossahan hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat joka vuosi
kolme prosenttia, eikä palvelujen käyttö lainkaan myöhenny elinajan pidentyessä
eikä hoivatyössä tuottavuuskaan parane.

Toista ääripäätä edustaa vaihtoehto PARATIISI, jossa reaaliset hoivapalvelume-
not olisivat suurimmillaan vain 16 prosenttia nykyistä suuremmat. Tässä vaihto-
ehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat eivät lainkaan nouse, palvelujen käyttö
myöhentyy elinajan mukana ja tuottavuuskin paranee hoivatyössä perinteisellä
nopeudella. Tässä vaihtoehdossa reaaliset hoivapalvelumenot ovat tarkastelujak-
son lopulla vain puolet siitä mitä Perusvaihtoehdossa tuottavuudella Nykylas-
kelman mukaan.
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Kuvioon 12 on näiden äärivaihtoehtojen lisäksi piirretty Perusvaihtoehto työn
tuottavuudella niin Nykylaskelman kuin Myöhennyslaskelman mukaan. Reaaliset
hoivapalvelumenot kasvavat vuodesta 2001 vuoteen 2050 tällaisessa Nykylas-
kelmassa keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa ja Myöhennyslaskelmassa 1,2 pro-
senttia vuodessa. Vuonna 2050 reaaliset hoivapalvelumenot ovat Myöhennys-
laskelman mukaan melkein neljänneksen pienemmät kuin Nykylaskelman mu-
kaan. Jos terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tarve myöhentyisi pidentyvän
elinajan mukana, niin hoivapalvelumenojen kasvunopeus hidastuisi pitkällä aika-
välillä tuntuvasti.

Kuvio 12 Reaaliset hoivapalvelumenot eräissä vaihtoehdoissa vuoteen
2050, miljardia euroa vuoden 2001 rahassa
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4.3 Hoivapalvelumenojen bruttokansantuoteosuus

Tässä raportissa käypähintaiset hoivapalvelumenot on siis muutettu vuoden 2001
hintaisiksi reaalisiksi hoivapalvelumenoiksi markkinahintaisen bruttokansantuot-
teen hintaindeksin avulla. Hoivapalvelumenojen bruttokansantuoteosuus saadaan
näin suoraan reaalisten hoivapalvelumenojen ja 2001-hintaisen bruttokansantuot-
teen osamäärän avulla.

Viime vuosina julkisiin ja yksityisiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin on
käytetty yhteensä 10 prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta (ku-
vio 13). Vuonna 1975 tämä osuus oli vielä alle 7 prosenttia. Laman aikana, jol-
loin bruttokansantuote oli alimmillaan, näiden hoivapalvelumenojen brutto-
kansantuoteosuus oli suurimmillaan yli 12 prosenttia.

Jos reaaliset hoivapalvelumenot kehittyisivät Nykylaskelman mukaisesti, niin sil-
loin Perusvaihtoehdossa perinteisellä tuottavuudella laskettuna hoivapalvelume-
nojen suhde bruttokansantuotteeseen olisi suurimmillaan 2030-luvun puolessa
välissä, jolloin se olisi 10,7 prosenttia. Bruttokansantuotteella mitatuista kansa-
kunnan tuloista kuluisi silloin hoivapalveluihin vain puoli prosenttiyksikköä
enemmän kuin nyt, vaikka hoivapalvelujen kysyntä ei siis lainkaan myöhentyisi.
Tämän jälkeen hoivapalvelumenojen osuus kansakunnan tuloista alenisi siten,
että tarkastelujakson päätevuonna 2050 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelume-
noihin kuluisi alle 10 prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta.

Kauhuvaihtoehdossa, jossa siis hoivapalvelujen reaalihinnat nousisivat joka vuo-
si kolme prosenttia ja taloudellinen kasvu jäisi vain runsaaseen puoleen prosent-
tiin vuodessa, räjähtäisi hoivapalvelumenopommi (kuvio 13). Kun vuonna 2001
yksityisiin ja julkisiin hoivapalveluihin riitti yhteensä 10,2 prosenttia markkina-
hintaisesta bruttokansantuotteesta, niin kauhuvaihtoehdossa tämä prosenttiluku
olisi vuonna 2050 peräti 45.

Paratiisivaihtoehdossa hoivapalvelumenojen rahoittaminen kevenisi suuresti.
Vuonna 2050 hoivapalveluihin riittäisi 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Tässä vaihtoehdossa hoivapalvelujen hinnat eivät nousisi yleistä hintatasoa
enempää, hoivapalvelujen kysyntä myöhentyisi elinajan pidentymisen mukana ja
talouskasvu jatkuisi kolmen prosentin vuosivauhdilla.
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Kuvio 13 Hoivapalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta vuosina
1975 – 2001 sekä vaihtoehtolaskelmia vuoteen 2050, %
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Kuviossa 14 tarkastellaan hoivapalvelumenojen kansantuoteosuutta Nykylaskel-
man vaihtoehdoissa, jolloin siis vielä vuonna 2050 hoivapalveluja kulutetaan ikä-
ryhmittäin saman verran kuin vuonna 2001, vaikka 60-vuotiaankin elinajanodote
on silloin viisi vuotta pidempi kuin nyt.

Perusvaihtoehdossa, jossa siis keskimääräinen talouskasvu on 1,8 prosenttia vuo-
dessa, tuottavuuden hidaskin kasvu hoivapalveluissa alentaa hoivapalvelumeno-
jen bruttokansantuoteosuutta prosenttiyksiköllä vuonna 2050. Vaikka tuottavuus
ei lainkaan paranisi terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, niin hoivapalvelu-
menojen osuus bruttokansantuotteesta ei tulevaisuudessa nouse Nykylaskelman
mukaisessa Perusvaihtoehdossa yhtä suureksi kuin laman aikana.

Reaaliset hoivapalvelumenot ovat edellä olevan mukaan siis sitä suuremmat mitä
nopeammin kansantalous kasvaa. Kuitenkin hoivapalvelumenojen kansantalou-
dellinen taakka jää sitä kevyemmäksi, mitä nopeampaa on talouskasvu. Näin No-
pean talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelumenojen osuus bruttokansan-
tuotteesta on pienempi kuin Perusvaihtoehdossa. Nopean talouskasvun vaihtoeh-
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dossa tämä osuus alenee koko ajan, vaikka palvelujen kysyntä ei lainkaan myö-
hentyisi. Puolen vuosisadan kuluttua hoivapalvelumenoihin riittäisi jo kolme pro-
senttiyksikköä pienempi osuus bruttokansantuotteesta kuin nyt, jos työn tuotta-
vuus hoivapalveluissa paranisi edes historiallisella hitaudella.

Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelujen kansantaloudellinen taakka
tulee nykyistä painavammaksi. Jos tuottavuuskaan ei hoivatyössä lainkaan para-
nisi, niin hoivapalvelumenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousisi jo 2030-
luvulla yli 14 prosenttiin eikä myöhemminkään alenisi.

Kuvio 14 Hoivapalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta Nykylaskel-
man mukaan Perusvaihtoehdossa tuottavuudella ja ilman tuotta-
vuutta sekä Nopean talouskasvun vaihtoehdossa tuottavuudella
ja Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa ilman tuottavuutta vuo-
teen 2050, %
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Jos kuitenkin 50 vuotta täyttäneiden hoivapalvelukysyntä myöhentyisi yhteensä
viisi vuotta vuoteen 2050 mennessä, niin hoivapalvelujen kansantaloudellinen
taakka kevenisi huomattavasti. Näin Myöhennyslaskelman mukaan hoivapalve-
lumenojen osuus bruttokansantuotteesta on Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa-
kin suurimmillaan vain 11,4 prosenttia 30 vuoden kuluttua, jos hoivatyössä työn
tuottavuus työllistä kohti paranee historiallisella 0,36 prosentin vuosivauhdilla
(kuvio 15). Puolen vuosisadan kuluttua hoivapalvelujen kansantaloudellinen
taakka olisi tässäkin vaihtoehdossa palautunut nykyiselleen.
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Jos ikääntyvien hoivapalvelujen kysyntä myöhentyisi vuodella vuosikymmenes-
sä, niin tuottavuudella tehostetussa Perusvaihtoehdossa hoivapalvelujen kansan-
taloudellinen taakka kevenisi tulevaisuudessa jatkuvasti. Tarkastelujakson pääte-
vuosina hoivapalvelumenoihin kuluisi enää alle kahdeksan prosenttia bruttokan-
santuotteesta.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelujen kansantaloudellinen taakka
kevenisi Myöhennyslaskelman mukaan vieläkin enemmän. Tässä vaihtoehdossa
hoivapalveluihin riittäisi vuonna 2050 alle kuusi prosenttia markkinahintaisesta
bruttokansantuotteesta, jos hoivapalveluissa tuottavuus paranisi myös tulevaisuu-
dessa historiallisella vauhdilla (kuvio 15).

Kuvio 15 Hoivapalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta tuottavuu-
della laskettuna Nykylaskelman mukaan Perusvaihtoehdossa se-
kä Myöhennyslaskelman mukaan Hitaan talouskasvun, Nopean
talouskasvun ja Perusvaihtoehdossa vuoteen 2050, %
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5 Eläkemenot vuoteen 2050

Tässä luvussa tarkastellaan eläkemenoja vuosina 1960 – 2050. Eläkkeisiin käy-
tetään vieläkin suurempi osa kansantuotteesta kuin hoivapalvelumenoihin. Elä-
kemenolaskelmien perusteita on käsitelty jäljempänä olevassa liitteessä.

5.1 Eläkemenot vuosina 1960 - 2001

Tässä tutkimuksessa eläkemenoilla tarkoitetaan siis Kansaneläkelaitoksen vuosi-
kirjan mukaisia kokonaiseläkemenoja, jotka vuonna 2001 olivat yhteensä 15,2
miljardia euroa. TEL- ja muut yksityiset työeläkkeet muodostivat yhteensä 45
prosenttia, julkisen sektorin työeläkkeet 29 prosenttia ja kansaneläkkeet 18 pro-
senttia kaikista eläkemenoista. Loput kahdeksan prosenttia eläkemenoista koostui
sotilasvammakorvauksista, tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaisista eläk-
keistä, maatalouden erityiseläkkeistä sekä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen mak-
samista työeläketurvan niin sanotuista rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä.

Kun vertailukelpoiset hoivapalvelumenot ovat luvun 2 mukaan saatavissa vain
vuodesta 1975 lähtien, niin eläkemenosarjaa on voidaan jatkaa kauas mennei-
syyteen. Ennen kuin yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä tuli voimaan, niin
silloin vuonna 1960 eläkemenot olivat vuoden 2001 rahassa vain runsaat miljardi
euroa. Eläkemenojen määrä on peräti 13-kertaistunut 41 vuodessa (kuvio 16).
Tähän vedoten voidaan väittää eläkepommin jo räjähtäneen Suomessa.

Kuvio 16 Eläkemenojen määrä (miljardia € 2001-rahassa) ja eläkemeno-
jen osuus bruttokansantuotteesta (%) vuosina 1960 – 2001

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0

2

4

6

8

10

12

14

16Eläkemenot mrd €

Eläkemenojen %-osuus 
bruttokansantuotteesta

 mrd € %



Eläkemenot vuoteen 2050 35

Vuoden 1960 eläkemenoihin riitti alle neljä prosenttia silloisesta markkinahintai-
sesta bruttokansantuotteesta. Kun sittemmin kehitettiin työeläkejärjestelmää ja
eläkeikäisen väestön lukumäärä kasvoi, niin eläkemenojen osuus kansakunnan
tuloista kohosi nopeasti. Suurimmillaan tämä osuus oli syvimpänä lamavuonna
1993, jolloin eläkemenoihin kului 14,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ripeän talouskasvun ansiosta eläkemenojen kansantaloudellinen taakka on laman
jälkeen keventynyt tuntuvasti. Vuonna 2001 eläkemenojen osuus bruttokansan-
tuotteesta oli vain 11,2 prosenttia. Todettakoon vertailun vuoksi, että silloin hoi-
vapalvelumenojen vastaava osuus oli tasan prosenttiyksikön pienempi. Näin
vanhuusmenoihin käytettiin yhteensä 21,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Vuodesta 1960 eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta on kolminkertaistu-
nut, vaikka samaan aikaan bruttokansantuotteen määrä peräti nelinkertaistui.
Omaeläkkeensaajia asui Suomessa vuonna 1960 alle puolimiljoonaa, mutta nyt
melkein 1,2 miljoonaa. Keskimääräisen omaeläkkeen reaaliarvo on viisinker-
taistunut 41 vuodessa, sillä suomalaisen keskimääräinen omaeläke on nyt lähes
tuhat euroa kuukaudessa.

Vuonna 2001 eläkkeelle tultiin keskimäärin alle 60-vuotiaana. Eläkkeelle siirty-
misikä on alentunut vuodesta 1960, vaikka elinaika on huomattavasti pidentynyt.
Vuonna 2001 oli 60-vuotiaalla odotettavissa keskimäärin 21,7 vuotta elinaikaa
eli kuusi vuotta enemmän kuin samanikäisellä 41 vuotta aikaisemmin. Huomat-
tavasti pidentynyt eläkeaika selittää osan eläkemenojen räjähdysmäisestä kas-
vusta.

Jos Tilastokeskuksen väestöennuste toteutuisi, niin 60-vuotiaan jäljellä oleva
elinaika pitenisi viisi vuotta vuoteen 2050 mennessä. Eläkkeensaajien lukumäärä
kasvaisi tuohon mennessä lähes 600 000 hengellä, mikäli eläkkeensaajien ikä-
ryhmittäiset väestöosuudet eivät lainkaan muuttuisi.

5.2 Eläkemenot syksyn 2002 eläkelainsäädännöllä

Tässä luvussa arvioidaan eläkemenojen kehityskuvaa syksyllä 2002 voimassa
olevan eläkelainsäädännön perusteella. Seuraavassa luvussa 5.3 otetaan huomi-
oon työmarkkinajärjestöjen eli Kari Puron työryhmän syyskuussa 2002 eläke-
lainsäädäntöön ehdottamien merkittävien muutosten seuraukset eläkemenoihin.

Jos aikaisempina vuosina tehtyjen eläkepoliittisten päätösten vuoksi eläkkeelle
siirtyminen myöhentyisi enää vain vuodella vuodesta 2001, niin eläkemenot li-
sääntyisivät nopeasti myös tulevaisuudessa. Eläkemenojen osuus bruttokansan-
tuotteesta kokoaisi Perusvaihtoehdossa 30 vuodessa viidellä prosenttiyksiköllä.
Näin siis kävisi, jos vuoden 2002 syksyllä voimassa olevaa eläkelainsäädäntöä
enää lainkaan muutettaisi. Kun vuonna 2001 eläkemenojen osuus bruttokansan-
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tuotteesta oli siis 11,2 prosenttia, niin 2030-luvun alussa se olisi 16,3 prosenttia
bruttokansantuotteesta. Tämän jälkeenkään tämä osuus ei olennaisesti alentuisi,
koska talouskasvun mukana eläkkeet paranevat ja eläkeikäisten elinaika pitenee
huomattavasti (kuvio 17). Laskelmien pohjana ovat Eläketurvakeskuksessa ja
Kansaneläkelaitoksessa tehdyt ennusteet (Eläketurvakeskus 1999, OECD 2000 ja
Kansaneläkelaitos 1999).

Syksyllä 2002 voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaan talouskasvun nopeus
vaikuttaa suuresti eläkemenojen kansantuoteosuuteen. Nopean kasvun vaihtoeh-
dossa eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta on suurimmillaan 13 prosenttia
2030-luvun alussa mutta alkaa sen jälkeen alentua.

Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa, jossa kokonaistuotanto kasvaisi siis vain run-
saan puolen prosentin vuosivauhdilla, eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta
nousisi aina 2040-luvulle saakka. Silloin eläkemenoihin jouduttaisiin käyttämään
tässä vaihtoehdossa jo viidennes kansakunnan tuloista.

Kuvio 17 Eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta vuodesta 1960 sekä
tämän osuuden kehityskuva vuoteen 2050 vuoden 2002 syksyllä
vallinneen eläkelainsäädännön mukaisena Perus-, Nopean ja
Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa, %
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5.3 Eläkemenot vuoteen 2050

On ilmeistä, että Suomen eläkelainsäädäntöä muutetaan olennaisesti jo lähiaikoi-
na niin sanotun Puron työryhmän syksyllä 2002 julkaisemien yksityisaloja kos-
kevien eläkepoliittisten ehdotusten perusteella. Tässä eläkeuudistusehdotuksessa
pyritään erityisesti nostamaan työstä eläkkeelle siirtymisikää karsimalla varhais-
eläkemahdollisuuksia ja parantamalla työssä olevien ikääntyvien eläkekertymää.
Lisäksi elinaikakertoimen avulla pienennetään uusia eläkkeitä suhteellisesti sa-
man verran, jolla vanhuuseläkkeelle siirtyvien elinaika pitenee tulevaisuudessa.
Jos Puron työryhmän ehdotukset toteutetaan, niin eläkemenojen kehityskuva
muuttuu huomattavasti pitkällä aikavälillä (Eläketurvakeskus 2002).

Tässä luvussa oletetaan, että yksityisaloja koskeva Puron työryhmän eläkelain-
säädäntöehdotukset toteutetaan keskeisiltä osin myös julkisten alojen eläkelain-
säädännössä. Tällöin siis muun muassa karsittaisiin varhaiseläkejärjestelmää,
parannettaisiin ikääntyvien eläkekertymää sekä pienennettäisiin uusia vanhuus-
eläkkeitä eläkeikäisten elinajanodotteen pidentymisen verran.

Kuvio 18 Eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta vuodesta 1960 sekä
tämän osuuden kehityskuva vuoteen 2050 Perus-, Nopean ja
Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa, mikäli eläkelainsäädäntö
uudistetaan Puron työryhmän syksyllä 2002 ehdottamalla taval-
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Tällaiset muutokset eläkelainsäädäntöön alentaisivat pitkällä aikavälillä merkit-
tävästi eläkemenojen osuutta bruttokansantuotteesta. Perusvaihtoehdossa, jossa
siis tuottavuus työllistä kohti paranisi kaksi prosenttia vuodessa ja ikäryhmittäiset
työllisyysasteet olisivat vuodesta 2020 lähtien keskimäärin yhtä suuret kuin
vuonna 1990, eläkemenojen bruttokansantuoteosuus olisi korkeimmillaan 2030
luvun alkuvuosina. Silloin eläkkeisiin käytettäisiin 15 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta eli neljä prosenttiyksikköä nykyistä enemmän (kuvio 18). Myöhemmin
eläkemenojen kansantaloudellinen taakka alkaisi tulla kevyemmäksi niin, että
tarkasteluvälin päätevuonna eläkemenoihin riittäisi runsas 14 prosenttia markki-
nahintaisesta bruttokansantuotteesta.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta
kohoaisi ensin prosenttiyksiköllä, mutta palautuisi myöhemmin takaisin nykyi-
selle tasolle. Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa eläkemenojen kansantaloudelli-
nen taakka olisi suurimmillaan 2030-luvun jälkipuoliskolla, jolloin eläkkeisiin
pitäisi käyttää 18½ prosenttia bruttokansantuotteesta.
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6 Tiivistelmä ja johtopäätöksiä

Tässä julkaisussa on tarkasteltu vaihtoehtolaskelmin hoivapalvelu- ja eläkeme-
nojen kehitysnäkymiä Suomessa vuoteen 2050 saakka. Eläkemenoihin on luettu
kaikki eläkkeet aina sotilasvammakorvauksia sekä liikenne- ja tapaturmalakien
mukaisia eläkkeitä myöten. Hoivapalvelumenoilla tarkoitetaan kansantalouden
tilinpidon mukaista toimialan N eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuo-
tosta. Siten hoivapalvelut käsittävät julkisten palvelujen lisäksi myös yksityiset
palvelut.

6.1 Kolme talousvaihtoehtoa

Hoivapalvelu- ja eläkemenojen kehitysarvio perustuu Tilastokeskuksen tuoreim-
paan väestöennusteeseen sekä vaihtoehtolaskelmiin. Kansantaloudellisia vaihto-
ehtoja on kolme. Ne eroavat toisistaan sekä työllistä kohti lasketun tuottavuuden
muutosvauhdin että työllisten lukumäärän suhteen.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa työn tuottavuus työllistä kohti paranee Suo-
men kansantaloudessa melkein yhtä nopeasti kuin sodan jälkeen keskimäärin eli
kolme prosenttia vuodessa. Tässä vaihtoehdossa työllisten lukumäärä lisääntyy
tasaisesti vuoteen 2030 saakka. Siitä lähtien työllistä työvoimaa on täsmälleen
saman verran kuin kokonaistyövoimaa vuosien 1970 – 2001 suurimmilla ikä-
ryhmittäisillä työllisyysasteilla laskettuna. Vuoden 2030 jälkeen työllisten luku-
määrä alkaa vähetä niin nopeasti, että tarkastelujakson päätevuonna 2050
työllisiä on enää saman verran kuin nyt.

Perusvaihtoehdossa työn tuottavuus paranee vain kaksi prosenttia vuodessa eli
kolmanneksen hitaammin kuin sodan jälkeen keskimäärin. Tässä vaihtoehdossa
työllisten lukumäärä säilyy nykyisellään vuoteen 2020 saakka, josta lähtien työl-
lisiä on täsmälleen saman verran kuin kokonaistyövoimaa vuoden 1990 työlli-
syysastein laskettuna. Työllisten lukumäärä vähenee neljännesmiljoonalla vuo-
desta 2020 vuoteen 2050 mennessä.

Perusvaihtoehtoehdossa kaikkien työllisten lukumäärän suhde työikäiseen väes-
töön on suurimmillaan vain 73,2 prosenttia. Tämä kokonaistyöllisyysaste on nyt
kaikissa muissa Pohjoismaissa tätä korkeampi. Perusvaihtoehdossa työllisten lu-
kumäärän on oletettu jäävän myös pienemmäksi kuin mihin syyskuussa 2002
asetettu Sailaksen työllisyystyöryhmä pyrkii. Tämän työllisyystyöryhmän tehtä-
vänä on esittää talous- ja työvoimapoliittisia linjauksia, joiden turvin työllisyys-
aste voidaan nostaa 75 prosenttiin.

Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa työn tuottavuus nousee vain prosentilla vuo-
dessa ja vuoden 2001 ikäryhmittäiset työllisyysasteet säilyvät muuttumattomina
koko tarkastelujakson ajan. Tässä vaihtoehdossa työllisten lukumäärä vähenee



40 Tiivistelmä ja johtopäätöksiä

jatkuvasti siten, että työllistä työvoimaa on vuosikymmenen kuluttua satatuhatta
vähemmän ja puolen vuosisadan kuluttua lähes puoli miljoonaa vähemmän kuin
nyt.

Bruttokansantuotteen määräindeksi on rakennettu työllisten lukumäärän ja työl-
listä kohti muodostetun tuottavuusindeksin avulla. Nopean talouskasvun vaihto-
ehdossa bruttokansantuotteen määrä kasvaa vuoteen 2050 saakka keskimäärin 3
prosenttia vuodessa, Perusvaihtoehdossa 1,8 prosenttia vuodessa ja Hitaan ta-
louskasvun vaihtoehdossa 0,6 prosenttia vuodessa. Koska Tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan väestön määrä vaihtelee vuoteen 2050 mennessä vain
muutamalla prosentilla, niin asukasluvulla jaettu bruttokansantuote kasvaa mel-
kein samalla nopeudella kuin bruttokansantuote.

6.2 Hoivapalvelut kallistuvat huomattavasti

Työn tuottavuuden on oletettu myös tulevaisuudessa nousevan hoivapalveluissa
täsmälleen yhtä hitaasti kuin menneisyydessä. Tilastokeskuksen kansantalouden
tilinpidon mukaan työn tuottavuus työllistä kohti parani terveydenhuolto- ja sosi-
aalipalveluissa keskimäärin 0,36 prosenttia vuodesta 1975 vuoteen 2001. Koko
kansantaloudessa työn tuottavuus nousi tällä aikavälillä seitsemän kertaa no-
peammin.

Hoivapalveluissa palkkojen ja työnantajan sosiaalikulujen on oletettu kohoavan
työllistä kohti saman verran kuin koko kansantaloudessa keskimäärin, jossa työ
kallistuu työn tuottavuuden kohoamisen verran. Koska hoivapalveluissa työn
tuottavuus kohoaa vain 0,36 prosenttia vuodessa, työvaltaisten hoivapalvelujen
hinta nousee yleistä hintatasoa enemmän jokaisessa talousvaihtoehdossa.

Hoivapalvelujen eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotoksen hintoihin
vaikuttavat työn hinnan lisäksi myös muiden panosten hinnat. Niiden on oletettu
muuttuvan kansantuotteen hintoihin nähden tulevaisuudessa kaikissa talousvaih-
toehdoissa samalla nopeudella, millä ne muuttuivat vuodesta 1975 vuoteen 2001.
Siten tulevaisuudessakin hoivapalveluihin välituotteiksi hankittavat tavarat reaa-
lisesti halpenevat mutta palvelut kallistuvat.

Nopean talouskasvun vaihtoehdossa työn reaalihinta työllistä kohti kohoaa siis
hoivapalveluissakin kolme prosenttia vuodessa, mutta hoivatyön tuottavuus työl-
listä kohti vain 0,36 prosenttia vuodessa. Kun hoivapalveluissa käytettyjen mui-
denkin panosten hintakehitys otetaan huomioon, niin Nopean talouskasvun
vaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat 1,8 prosenttia vuodessa.

Perusvaihtoehdossa työ kallistuu hoivapalveluissa reaalisesti kaksi prosenttia
vuodessa, jolla siis työn tuottavuus kohoaa koko kansantaloudessa, mutta hoiva-
työn tuottavuus paranee vain historiallisella nopeudella eli 0,36 prosenttia vuo-



Tiivistelmä ja johtopäätöksiä 41

dessa. Kun muiden panosten hintakehitys on sama kuin Nopean talouskasvun
vaihtoehdossa, niin Perusvaihtoehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat
1,2 prosenttia vuodessa. Vastaavalla tavalla saadaan Hitaan talouskasvun vaihto-
ehdossa hoivapalvelujen reaalihinnan kasvuksi 0,6 prosenttia vuodessa.

Hoivapalvelujen reaalihintojen kohoaminen selittää suuren osan reaalisten hoiva-
palvelumenojen kasvusta. Juuri tämän takia hoivapalvelujen reaalihintoja on tar-
kasteltu talousvaihtoehtojen lisäksi kahden äärivaihtoehdon avulla. Kauhuvaihto-
ehdossa hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat kolme prosenttia vuodessa, mutta
Paratiisivaihtoehdossa ei lainkaan.

6.3 Hoivapalvelut Nykylaskelmassa ja Myöhennyslaskelmassa

Arvioitaessa hoivapalvelujen määrää tulevaisuudessa ovat lähtökohtana hoiva-
palvelumenot asukasta kohti ikäryhmittäin vuonna 2001. Hoivapalvelujen määrä
on laskettu ikäryhmittäin väestön ja asukasta kohti laskettujen hoivapalvelu-
menojen tulona. Nykylaskelmassa oletetaan, että näiden menojen ikäprofiili on
tulevaisuudessa sama kuin vuonna 2001. Myöhennyslaskelmassa oletetaan, että
50 vuotta täyttäneiden hoivapalvelujen kulutus myöhentyy tasaisesti vuoteen
2050 saakka yhteensä viisi vuotta. Tämän verran pitenee ikääntyvien elinaikakin.

Hoivapalvelujen määrä kasvaa Nykylaskelmassa 2040-luvun alkuun saakka yh-
teensä lähes 40 prosenttia ja alkaa sen jälkeen hitaasti vähetä. Jos Myöhennyslas-
kelman mukaisesti hoivan tarve myöhentyy ikääntyvien elinajan pidentymisen
vauhdilla, niin hoivapalvelujen tarve on suurimmillaan 2030-luvun puolessa vä-
lissä, jolloin niiden määrä on yli 15 prosenttia nykyistä suurempi.

Myöhennyslaskelmaa eli hoivapalvelujen kysynnän siirtymistä myöhemmäksi
elinajan mukana tukee sekä eläkeikäisen väestön toimintakyvyn jatkuva parane-
minen että hoivapalvelujen kasautuminen elämän viimeisiin vuosiin. Jos Tilasto-
keskuksen väestöennusteen mukaisesti miesten elinaika pitenisi enemmän kuin
naisten elinaika, niin tulevaisuudessa voisi olla suhteellisesti nykyistä enemmän
pariskuntia huolehtimassa toisistaan. Myös tämä vähentäisi kodin ulkopuolisen
hoivan tarvetta.

6.4 Hoivapalveluihin tarvitaan lisää henkilökuntaa

Vuonna 2001 julkisissa ja yksityisissä hoivapalveluissa työskenteli 320 000 hen-
keä Jos hoivatyön tuottavuus ei tulevaisuudessa lainkaan paranisi, niin henkilö-
kunnan lukumäärä kasvaisi samalla nopeudella kuin tuotannon määrä. Nykylas-
kelman mukaan henkilökuntaa olisi eniten 40 vuoden kuluttua, jolloin tervey-
denhuolto- ja sosiaalipalveluissa olisi työssä lähes 450 000 henkeä. Myöhennys-
laskelman mukaan henkilökunta olisi suurimmillaan 370 000 henkeä 2030-luvun
alussa.
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Jos hoivatyössä työn tuottavuus työllistä kohti paranisi tulevaisuudessa edes pe-
rinteisellä hitaudella eli 0,36 prosenttia vuodessa, niin tämäkin säästäisi aikaa
myöten huomattavasti työtä. Nykylaskelman mukaan hoivapalveluissa olisi hen-
kilökuntaa enimmillään lähes 390 000 henkeä 2030-luvun jälkipuoliskolla, jonka
jälkeen henkilökunta alkaisi vähetä. Tässä vaihtoehdossa hoivapalveluihin tar-
vittaisiin enimmillään siis 70 000 työllistä lisää.

Perinteisellä tuottavuuden kasvulla Myöhennyslaskelmassa henkilökunnan lu-
kumäärä olisi suurimmillaan 2020-luvun lopulla, jolloin hoivapalveluissa työs-
kentelisi yli 330 000 henkeä. Tämän jälkeen työllisten lukumäärä väheni niin,
että 2040-luvulla hoivatyöhön tarvittaisiin nykyistä vähemmän väkeä, jos ikään-
tyvien hoivapalvelujen kysyntä todella myöhentyisi elinajan pidentyessä. Tässä
vaihtoehdossa hoivapalvelujen henkilökunta olisi suurimmillaan siis vain runsas
10 000 työllistä nykyistä suurempi.

6.5 Hoivapalvelumenojen kansantuoteosuus ei välttämättä nousekaan

Hoivapalvelujen määrän ja reaalihintojen tulona on laskettu reaaliset hoivapal-
velumenot. Hoivapalvelumenojen suhteella bruttokansantuotteeseen on mitattu
hoivapalvelujen kansantaloudellista taakkaa. Viime vuosina tämä taakka on ollut
kymmenen prosentin suuruusluokkaa, kun laman aikana se oli jopa 12 prosenttia.
Ääripessimistisillä oletuksilla rakennetussa Kauhuvaihtoehdossa hoivapalvelujen
kansantaloudellinen taakka räjähtää puolessa vuosisadassa 45 prosenttiin, mutta
äärioptimistisilla oletuksilla rakennetussa Paratiisivaihtoehdossa romahtaa alle 3
prosenttiin.

Nykylaskelman mukaan Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelujen kan-
santaloudellinen taakka kohoaisi 2040-luvulla lähelle 15 prosenttia, ellei työn
tuottavuus lainkaan paranisi hoivapalveluissa. Toisaalta Myöhennyslaskelman
mukaan Nopean talouskasvun vaihtoehdossa hoivapalvelujen kansantaloudelli-
nen taakka pienenisi 50 vuodessa alle 6 prosenttiin, mikäli hoivatyössä työn tuot-
tavuus paranisi perinteisellä tavalla 0,36 prosenttia vuodessa.

Perusvaihtoehdossa perinteisellä tuottavuudella hoivapalvelujen kansantaloudel-
linen taakka olisi Nykylaskelmassa suurimmillaan 10,7 prosenttia 30 vuoden
kuluttua, mutta alenisi sen jälkeen takaisin 10 prosenttiin. Vastaavassa Perus-
vaihtoehdon Myöhennyslaskelmassa hoivapalvelumenojen bruttokansantuote-
osuus pienenisi jatkuvasti ja olisi päätevuonna jo alle 8 prosenttia.

6.6 Eläkemenojen kansantuoteosuus suurimmillaan vasta 2030-luvulla

Hoivapalvelumenot eivät siis uhkaa kansantalouden tasapainoa, mikäli talous-
kasvu jatkuu Perusvaihtoehdon mukaisesti keskimäärin 1,8 prosentin vuosivauh-
dilla. Eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta sitä vastoin näyttää selvästi
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nousevan 2030-luvulle saakka, vaikka Kari Puron työryhmän esittämät eläkeuu-
distukset toteutettaisiin myös julkisella sektorilla.

Perusvaihtoehdossa eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta nousee nimittäin
30 vuodessa lähes neljä prosenttiyksikköä 15 prosenttiin, mutta alenee 14 pro-
senttiin 2040-luvulla. Vuonna 2050 eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta
on Nopean talouskasvun vaihtoehdossa kolme prosenttiyksikköä pienempi ja
Hitaan talouskasvun vaihtoehdossa neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin Perus-
vaihtoehdossa. Talouskasvun nopeus vaikuttaa suuresti eläkemenojenkin kan-
santaloudelliseen taakkaan.

Vuonna 2001 hoivapalvelu- ja eläkemenojen yhteenlaskettu osuus bruttokansan-
tuotteesta oli 21,4 prosenttia. Tämä osuus oli korkein lamavuonna 1992, jolloin
se oli 26,0 prosenttia. Perusvaihtoehdossa hoivapalvelujen Nykylaskelman mu-
kaan perinteisellä tuottavuudella hoivapalvelumenojen ja eläkemenojen yhteen-
laskettu osuus on suurimmillaan 25,9 vuonna 2034. Tuohon aikaan nykyisen
väestön suurimmat ikäluokat ovat eläkkeellä ja tarvitsevat eniten hoivaa. Tämän
jälkeen tämä osuus alkaa pienetä ja on 24,2 prosenttia vuonna 2050.

6.7 Eläke- ja hoivapalvelumenoista osa palautuu julkiselle taloudelle

Vuonna 2001 eläkemenot olivat yli 15 miljardia euroa. Jos oletetaan, että eläke-
menoista maksettiin tuloveron kaltaisia välittömiä veroja ja arvonlisäveron kal-
taisia välillisiä veroja Suomeen yhteensä 25 prosenttia, niin silloin julkinen talous
sai eläkemenoista takaisin lähes 4 miljardia euroa. Vuonna 2034 eläkemenot ovat
Perusvaihtoehdossa vuoden 2001 rahassa yhteensä 37 miljardia euroa, jolloin 25
prosentin verokannalla siitä palautuisi takaisin yhteiskunnalle yli 9 miljardia eu-
roa.

Vuonna 2001 hoivapalvelumenot olivat yhteensä 13,9 miljardia euroa, josta
työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja palkkoja oli yhteensä 8,4 miljardia euroa.
Näistä verottaja ja sosiaaliturvarahastot saavat suunnilleen puolet. Siten näistä
menoista olisi palautunut yhteiskunnalle yhteensä 4,2 miljardia euroa. Nykylas-
kelman mukaisessa Perusvaihtoehdossa, jossa hoivapalvelujen tuottavuus kasvaa
perinteisellä nopeudella, hoivapalvelumenojen palkansaajakorvaukset ovat vuon-
na 2034 viime vuoden rahassa yhteensä 18 miljardia euroa. Siitä puolet on 9
miljardia euroa.

Tällaisin oletuksin eläkkeistä ja hoivapalvelujen työvoimakustannuksista palautui
vuonna 2001 yhteiskunnalle 8 miljardia euroa ja saman vuoden rahassa vuonna
2034 yhteensä 18 miljardia euroa. Lisäksi eläkkeillä rahoitetaan yksityisiä hoiva-
palveluja. Tällaisista syistä eläkemenojen ja hoivapalvelumenojen summa ei ole
lainkaan hyvä kansantaloudellisen taakan mittari.
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Liite

Kehityspäällikkö Reijo Vanne: Eläkemenojen laskeminen
Pääraportissa kiinnitetään väestökehitys (Tilastokeskus 2001), työllisyys ja tuot-
tavuuden kasvu työllistä ja vuotta kohti vuosille 2002 – 2050. Työllisyydestä ja
tuottavuuden kasvu-urista muodostetaan yhdistelmiä vakioidulla väestökehityk-
sellä. Tuotanto vuonna t on tietyllä uralla

(1) t
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missä L on työllisyys henkilöinä, g ajasta riippumaton tuottavuuden kasvuvauhti
vuotta ja työllistä kohti ja y2001 on työn tuottavuus vuonna 2001.

Aiempia eksogeenisilla työllisyysurilla ja nykyisillä eläkesäännöksillä laskettuja
eläkemenoarvioita ovat raportoineet Eläketurvakeskus (1999), OECD (2000),
Kansaneläkelaitos (1999), European Union (2000) sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö (2002) ja valtiovarainministeriö (2002). Lassila ja Valkonen (2000 ja
2002) sisältävät yleisellä tasapainomallilla laskettuja kehitysuria, joissa väestö-
kehitys ja kokonaistuottavuuden kasvu ovat kiinnitetyt, mutta työllisyysura on
monen muun suureen lailla endogeeninen. Laskelmien antama kuva eläkemeno-
jen bruttokansantuoteosuudesta tulevaisuudessa on yhtenäinen. Erot johtuvat
eroista väestö-, työllisyys- ja tuottavuusoletuksissa.

Eläkemenojen bruttokansantuoteosuus saadaan määritelmän mukaan kertomalla
eläkkeensaajien lukumäärä keskieläkkeellä ja jakamalla tulo työllisten lukumää-
rän ja työn tuottavuuden tulolla. Kun tarkastelu alkaa vuodesta 2001, eläkeme-
nojen bruttokansantuoteosuus vuodelle t (t = 2002, 2003,…,2050) on
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P on vuoden t väestö, hajotettuna matriisiksi iän ja sukupuolen mukaan. P0 on
vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä ja vanhuuseläkeiän ollessa kiinteä lukumäärä
saadaan summaamalla osa annettua väestömatriisia. Tulo tt Pr 1*1ˆ  on varhais-
eläkkeensaajien lukumäärä ikäryhmässä 55 – 64 vuotta. Lukumäärä on väestö-
matriisin lisäksi riippuvainen varhaiseläkelainsäädännöstä, työllisyystilanteesta ja
elinajan pituudesta. Viimeksi mainittu yhteys johtuu terveydentilan yhteydestä
elinaikaan. Elinaika tulee kiinnitetyksi väestöennusteessa ja on tässä eri kuin yllä
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sanotuissa lähteissä, joissa on käytetty Eurostatin ennustetta vuodelta 1997 tai
vuodelta 2000. Yhtälössä (2) kaikki tekijät on heuristisesti sisällytetty muuttujaan

tr1ˆ , joka on eläkkeellä olevien osuus ikäryhmästä 55 - 64. Tulo tt Pr 2*2  on 55
vuotta nuorempien työkyvyttömyyseläkkeensaajien lukumäärä.

Tulotermi osoittajassa on keskieläkkeen reaalikasvukerroin vuoteen t mennessä
vuodesta 2001. Koko kulloisellekin eläkeläispopulaatiolle lasketun keskieläkkeen
reaalimuutos on riippuvainen moninaisista talous- ja säännöshistorian tapahtu-
mista. Vuotuisen muutoskerroinfunktion f̂  argumentteina ovat tässä tuottavuu-
den kasvuvauhti, työllisyyshistoria tL  ja väestömatriisi. Tuottavuuden kasvu-
vauhti vaikuttaa työeläkeoikeuksien ja -eläkkeiden reaalipalkkaindeksoinnin
kautta. Nykysäännöksissä jatkuvan työsuhteen eläkeoikeus on indeksoitu henki-
lön omaan palkkakehitykseen, päättyneistä työsuhteista johdetut eläkeoikeudet
kasvavat reaalisesti puolella ja jatkuvat eläkkeet 20 prosentilla yleisestä ansiota-
soindeksin kasvusta.

Alkavat eläkkeet perustuvat työhistoriaan, josta syystä työllisyyshistoria on ar-
gumenttina. Jos tuottavuuden ja ansiotason kasvu-vauhti sekä työllisyys heikke-
nevät, myös alkavat eläkkeet ovat pienempiä. Simulointimalleissa eläkkeet
lasketaan talouden sektoreittain ja sukupuolikohorteittain. Työtulojen elinkaari-
profiilit ovat sektori- ja sukupuolikohtaisia. Keskieläke-esitystavassa olen jättä-
nyt nämä jaot huomiotta.

Pääraportissa kiinnitetyt tai aiemmista laskelmista suoraan saatavat muuttujat on
merkitty yhtälössä (2) ilman hattumerkkiä. Hatulla varustetuin symbolein erote-
taan ne muuttujat tai funktiot, joiden arvot on tässä arvioitu aiempien tulosten
perusteella. Nämä ovat eläkkeellä olevien osuus ikäryhmässä 55 – 64 ja korvaus-
suhteen muutoskerroin, joka on tuottavuuden, väestön ja työllisyyden funktio.

Jälkimmäisessä esitysmuodossa keskieläkkeen reaalikasvukerroin on jaettu tuot-
tavuuden kasvukertoimella. Funktion F̂  tulos on korvaussuhteen muutoskerroin,
kun korvaussuhde eli keskieläke työn tuottavuutta kohti vuonna 2001 oli z2001.
Korvaussuhde on tässä keskieläkkeen b ja työn tuottavuuden y suhde.

Korvaussuhteen muutoskerrointa ei ole mahdollista riittävällä tarkkuudella ar-
vioida muuten kuin simuloimalla eläkejärjestelmän toimintaa kohorteittain.
Eläkkeellä olevan kansalaisen eläke alenee normaalivuonna suhteessa työn tuot-
tavuuteen muun muassa siksi, että ansiotasoindeksin paino eläkejärjestelmän eri
indekseissä on alle yhden. Toisaalta eläkkeelle siirtyvien ansiosidonnainen eläke
on korkeampi kuin poistuvien työeläke. Ero on noin 80 prosenttia 20 vuoden
tuottavuuskasvusta, jos poistuvatkin olisivat työskennelleet koko ajan työ-
eläkelakien ollessa voimassa. Oletetulla 2 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla
alkavat eläkkeet ovat noin 37 prosenttia suurempia kuin lakkaavat eläkkeet, jos
laki on ollut sama kummankin työuran ajan. Keskieläkkeen kasvuvauhti on riip-
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puvainen muun muassa eläkkeellä olevien ja eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien
kokoeroista ja elinajoista.

Arvolla g = 0,015 korvaussuhteen muutoskerroin oli likimain 1 koko periodin
1999 – 2050 ajan Eläketurvan peruslaskelmassa (1999). Samalla väestö- ja työlli-
syys- ja eläkeläistymiskehityksellä kerroin aleni arvoon 0,95 vuoteen 2050 men-
nessä, kun g = 0,02.

Kun tunnetaan jokin eläkemenojen bruttokansantuoteosuuden ura *
tp  ja sen esi-

tys yhtälön (2) kuvaamalla tavalla, vaihtoehtoisilla oletuksilla saatava ura tp  on
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Yhtälössä (4) kahden bruttokansantuoteosuusuran ero on separoitu työllisyyste-
kijään, eläkeläistymistekijään ja korvaussuhdetekijään. Viimeksi mainittu on
oletettu riippuvaiseksi vain tuottavuusoletuksista, joten se voidaan nimetä myös
tuottavuustekijäksi. Korvaussuhdetekijässä on siis työllisten ja eläkeläisten sisäi-
sen ikärakenteen ero eri urilla oletettu niin vähäiseksi, että se voidaan sivuuttaa
tässä. Edellä olevat yhteydet on kirjoitettu olettaen säännösten pysyvän samana.

Meneillään oleva työeläkkeiden uudistaminen sisältää muun muassa joustavan
vanhuuseläkeiän ja elinajan muutokseen sidoksissa olevat alkavat eläkkeet. Elä-
keturvakeskus (2002) on arvioinut uudistuksen vaikutusta yksityisaloilla. Kun
vaikutus laajennetaan koko talouteen ja kuvataan työllisyys-, eläkeläistymis- ja
korvaussuhdetekijän vaikutusta, kun eläkemenojen bruttokansantuoteosuusura
joillakin arvoilla tunnetaan, yhtälöön (4) sisältyvät tekijät kirjoitetaan muotoon
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Yhtälöön (4) verrattuna yhtälö (5) sisältää eläkkeellä olevien osuutta kuvaavan
parametrin myös 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä. Tässä yhteydessä tehdyissä
laskelmissa on oletettu, että osuus ei muutu Tilastokeskuksen väestöennusteen
elinikäoletuksin verrattuna Eurostatin väestöennusteeseen sovellettuihin osuuk-
siin, vaikka Eurostatin väestölaskelmassa elinaika pitenee vähemmän kuin Ti-
lastokeskuksen laskelmassa. Eläketurvakeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeri-
ön laskelmat perustuvat Eurostatin väestöennusteeseen.
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Yhtälössä (5) korvaussuhdetekijä on merkitty eri funktioksi kuin nykylainsää-
dännössä. Valmisteilla olevan uudistuksen jälkeen väestöennusteen oletukset
saavat elinaikakertoimen käyttöönoton takia enemmän painoarvoa korvaussuh-
teessa. Tässä yhteydessä on kuitenkin sivuutettu se ero, joka johtuu Tilastokes-
kuksen ja Eurostatin laskelmien kuolevuuseroista. Elinaikakertoimen vaikutus on
tässä siis johdettu Eurostatin kuolevuusoletuksista.

Jos eläkelainsäädäntö muuttuu, muutosta ei yleisesti voi arvioida yksinkertaisin
yhtälöin, vaan eläkejärjestelmän toiminta pitää simuloida uusien säännösten val-
litessa. Tähdellä merkityt suureet, kuten  , saadaan tunnetulta uralta. Eläkeläisten
osuutta ikäryhmässä 55 – 64 vuotta ei tässä saada tunnetulta uralta, koska käy-
tettävässä väestöennusteessa elinaika pitenee hieman enemmän kuin aiemmin
lasketuissa, minkä on oletettu heijastuvan vuodesta 2035 alkaen myös eläkkeellä
olevien osuuden vähenemisenä ko. ikäryhmässä. Samalla keskimääräinen eläk-
keelle siirtyminen myöhentyy hieman enemmän kuin aiemmin lasketuilla urilla.

Pääraportin nykysäännösten mukaiset urat on laskettu edellä sanotulla kolmella
tekijällä korjaamalla Eläketurvakeskuksen julkaisussa (1999) raportoidusta kah-
desta urasta. Toisessa tuottavuus kasvaa 1,5 prosenttia ja toisessa 2 prosenttia
vuodessa. Näissä kahdessa urassa muut tekijät ovat samat. Työllisyys- ja eläke-
läistymistekijöiden vaikutus saadaan sijoittamalla Eläketurvakeskuksen 2 pro-
sentin uran luvut sekä laskettavana olevan raportin uran luvut yhtälöön (4). Tässä
tilanteessa tähdellä merkityt symbolit viittaavat Eläketurvakeskuksen laskeman
uran arvoihin. Pääraportin 2 prosentin uralla korvaussuhdetekijä on kaiken aikaa
ykkönen.

Muut pääraportin urat saadaan olettamalla korvaussuhdetekijä relevantilla alu-
eella (tuottavuuden kasvu 1 – 3 prosenttia vuodessa) tuottavuuden kasvun suh-
teen lineaariseksi.

Uralla, joissa tuottavuus kasvaa 3 prosenttia vuodessa, korvaussuhdetekijä yhtä-
lössä (4) on 2*( )5.1,2(ˆ *

tZ  – 1), jossa )5.1,2(ˆ *
tZ  on korvaussuhdetekijä siirryttäessä

Eläketurvakeskuksen raportin 1,5 prosentin tuottavuusuralta 2 prosentin tuotta-
vuusuralle.

Uralla, joissa tuottavuus kasvaa prosentin vuodessa, korvaussuhdetekijä yhtälös-
sä (4) on )2,5.1(ˆ *

tZ  eli siirryttäessä Eläketurvakeskuksen raportin 2 prosentin
tuottavuusuralta 1,5 prosentin tuottavuusuralle. Kertoimia sovelletaan nyt Elä-
keturvakeskuksen (1999) 1,5 prosentin uraan.

Lopuksi on arvioitu työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisen eläkesään-
nöstön vaikutus lisäämällä yhtälöön (4) vielä yksi kerroin, joka kuvaa siirtymää
tähän uuteen säännöstöön. Yksityisaloilla nämä kertoimet ovat laskettavissa Elä-
keturvakeskuksen (2002) julkaiseman raportin lukujen perusteella, jos olettaa,
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että eläkeuudistus vaikuttaa yksityisten ja julkisten alojen työllisyyteen ja eläke-
menoon suhteellisesti saman verran. Eläketurvakeskuksen raportin urat on las-
kettu 1,75 prosentin tuottavuuden kasvuoletuksella. Kun pääraportin 2 prosentin
tuottavuuskasvun lasketaan eläkeuudistuksen oloissa, korvaussuhdetekijä saa-
daan, kun siirtymästä 1,5:sta 2:een otetaan puolet.
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Liitekuviot
Liitekuvio 1: Työllisten todelliset väestöosuudet vuonna 2001 ja 

suurimmat väestöosuudet vuodesta 1970 lähtien, %
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