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TIIVISTELMÄ 

Tässä selvityksessä käsitellään suomalaista sosiaalivakuutusjärjestel
mää ja sen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Sosiaalivakuutusjärjes
te1.män osuus bruttokansantuotteesta on tällä hetkellä noin neljännes, 
ja runsaan neljänkymmenen vuoden kuluttua sen osuus on reilu kolmannes 
joten aihepiiri on potentiaalisesti varsin tärkeä. Selvityksen 
deskriptiivisessä osassa tuodaan esille järjestelmän monivivahteisuus, 
ja kiinnitetään huomiota järjestelmän rahoitukseen ja rahastoitujen 
varojen aika ajoin negatiiviseen reaalituottoon. Kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia arvioivassa osassa kiinnitetään huomiota nykyisen järjes
telmän taloudellisten voimavarojen kohdentumista vinouttavaan ja 
rahapolitiikan tehoa sekä kotitalouksien säästämisastetta alentavaan 
vaikutukseen. Näitä kielteisiä vaikutuksia voitaisiin vähentää muutta
malla työeläkejärjestelmän takaisinlainaus markkinakorkoiseksi ja 
tukemalla säästämistä yleisellä talouspolitiikalla. 

ABSTRACT 

This study analyzes the Finnish social insurance system and its macro
economic effects. The share of the social insurance system in GDP is 
about one quarter today, and in some forty years' time the share will 
be more than one third, so the topic is potentially rather important. 
The descriptive part of the report brings out the varied nature of the 
system, and focuses attention on the financing of the system and on 
the at times negative real return on the funded money. In the section 
evaluating the macroeconomic effects attention is paid to the effects 
of the present system in misallocating resources and reducing the 
effectiveness of monetary policy and lowering the household savings 
ratio. These negative effects could be reduced by introducing market 
interest rates for the funds lent back to companies by the employment 

pension system and by supporting saving through general economic 

policy means. 
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1 JOHDANTO 

Suomalainen sosiaalivakuutusjärjestelmä on merkittävä osa hyvinvointi

valtiotamme. Sosiaalimenot muodostavat noin neljänneksen bruttokansan
tuotteesta, ja niiden osuuden arvioidaan kasvavan seuraavan neljän

kymmenen vuoden aikana runsaaseen kolmannekseen. Näin laajalla järjes
telmällä on selvien positiivisten hyvinvointivaikutusten lisäksi myös 

negatiivisia reaali- ja rahataloudellisia vaikutuksia, jotka voivat 
ajan myötä korostua. 

Koska suomalainen sosiaalivakuutusjärjestelmä tulee ajan myötä 

vaikuttamaan yhä useampien taloudenpitäjien elämään yhä enenevässä 

määrin, korostuu tiedon tarve järjestelmästä ja sen vaikutuksista. 

Käsillä olevan selvityksen tavoite on koota suomalaisen sosiaali

vakuutusjärjestelrnän oleellisimmat piirteet suhteellisen tiiviiseen 

muotoon sekä arvioida järjestelmän kokonaistaloudellisia vaikutuksia 

akateemisen tutkimuk'sen valossa. Esityksen pääpain~ on yksityisen 

sektorin työeläkejärjestelmän tarkastelussa, sillä tämä on sosiaali

vakuutusjärjestelmän merkittävin komponentti, ja sillä on työeläke

rahastojen kautta suurimmat vaikutukset kansantalouteen. 

Esitys on jaoteltu seuraavasti; yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä 
kuvataan luvussa 2, ja järjestelmän vaiku~uksia rahoitusmarkkinoilla 

käsitel'lään luvussa 3. Sosiaalivakuutusjärjestelmän vaikutuksia 

kansantalouden säästämisasteeseen ja pääomanmuodostukseen arvioidaan 
luvussa 4. Sosiaalimenojen ja niiden rahoituksen tulevaisuudennäkymiä 

tarkastellaan luvussa 5. Luku 6 sisältää yhteenvedon. 
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2 YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN KEHITYS 1962 - 1987 

Sosiaalivakuutuksen rahastointijärjestelmät voidaan jakaa täysin 
rahastoiviin ja osittain rahastoiviin järjestelmiin sekä jakojärjes
telmiin eli käyttörahastojärjestelmiin. Suomessa yksityisen sektorin 
työeläkejärjestelmä perustuu osittain rahastoivaan järjestelmään, jota 
yleensä sovelletaan asteittain voimaantulevaan ja väestön ikärakenteen 
kehityksen huomioonottavaan sosiaalivakuutusjärjestelmään. Osittain 

rahastoivassa järjestelmässä tulevien eläkevastuiden kattamiseksi 
kerätään varoja yli tämänhetkisen menotarpeen ja rahastot sijoitetaan 

turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. Suomessa pääosa rahasto
jen sijoituksista on palautunut yrityksille joko takaisinlainauksena 

tai sijoituslainoina. 

Suomessa Kansaneläkelaitoksen ja muun julkisen sektorin hoitamien 
eläkkeiden rahoitus perustuu jakojärjestelmään. Eläkkeitä ja korvauks i a 
varten kerätään varoja vain sen verran kuin mitä maksettavia etuuks i a 
ja muita menoja varten- tarvitaan. 

2.1 Eläkejärjestelmien kehitys 

Eläkejärjestelmä jakautuu Suomessa työeläke- ja kansaneläkejärjestel 
mään. Kansaneläkejärjestelmän perusteet luotiin 1930-luvulla. Vuoden 
1937 kansaneläkelaki oli ensimmäinen kaikkia kansalaisia koskeva 

eläkelaki. Uusittu kansaneläkelaki astui voimaan 1956, jolloin kaikille 
tuli samansuuruinen peruseläke. Kansaneläke jakautui valmius- ja työ
kyvyttömyyseläkkeisiin. Kokonaiseläkejärjestelmän muotoutumista on 

äskettäin tarkastellut väitöskirjassaan Niemelä (1988). 

Tässä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kuitenkin vain yksityisen 
sektorin työeläkejärjestelmää, koska tämä on sosiaalivakuutusjärjes
telmän merkittävin komponentti, ja koska sillä on työeläkerahastojen 
kautta suurimmat vaikutukset kansantalouteen~ Työeläkejärjestelmän 
valmistelu aloitettiin vuoden 1956 lopulla asetetussa komiteassa, 

jonka tehtävänä oli tutkia työsuhteessa olevien henkilöiden eläke

kysymystä ja tehdä asiasta tarpeelliseksi katsottavia ehdotuksia. 
Komitea jätti mietintönsä vuonna 1960 (Komiteamietintö (1960)), ja 
järjestelmä astui voimaan vuonna 1962. 
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Komitean ehdotukset muodostivat perustan nykyisell,e osittain rahas
toivalle työeläkejärjestelmälle. Komitean keskeisimpiä ongelmia oli 

työeläkejärjestelmän organisointi. Päädyttiin hajautettuun työeläke
järjestelmään, jossa työnantajat saavat itse valita kuinka työeläke
turva toteutetaan. Vaihtoehtoina olivat lähinnä vakuutuksen ottaminen 
vakuutusyhtiöstä tai eläkekass~n tai -säätiön perustaminen. Lisäksi 
komitea ehdotti keskuslaitoksen, Eläketurvakeskuksen, perustamista 
työeläketoimintaa harjoittavien laitosten yhteistoimintaa varten. 
Lakisääteisen eläkkeen lisäksi työnantajat voivat järjestää vapaa

ehtoisesti lisäetuja. Työeläkelaitosten yhteistyöelimenä toimii 
Työeläkelaitosten liitto (TELA) ja työeläkejärjestelmän toimintaa 
valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. 

2.2 Työeläkkeen tarkoitus 

Kansaneläkkeen tarkoituksena on turvata eläkkeensaajan perustoimeen
tulo ja työeläkkeen tarkoituksena on turvata palkansaajalle tai 
yrittäjälle se kulutustaso, jonka vakuutettu on työssäoloaikanaan 
saavuttanut työtulojensa perusteella. Työeläke on muodostettu ns. 
ansaintaperiaatteen mukaisesti. Osa työntekijän tai yrittäjän koko
naisansioista siirtyyeläkevakuutuksen muodossa maksettavaksi 
myöhemmin eläkkeenä. 

Työeläkkeen saamisen perusteena voi olla esimerkiksi vanhuus, työ
kyvyttömyys, työttömyys tai perheen' huoltajan kuolema. Eläketapahtuman 

satuttua edunsaajalle maksetaan lopullinen työeläke, joka koostuu 
eri työsuhteissa ansaituista eläkkeen osista. Työeläkejärjestelmä 
rakentuu siten, että työsuhteen päättyessä siitä ansaittu eläkeoikeus 
säilyy ja eläkkeen ansainta jatkuu seuraavassa työsuhteessa. Kyseistä 
periaatetta kutsutaan eläkeoikeuden koskemattomuusperiaatteeksi 
(tai jatkuvuusperiaatteeksi). 



10 

2.3 Työeläkelait1 

2.3.1 Yksityisen sektorin työeläkkeet 

Kun yksityisen sektorin työeläkelait tulivat voimaan vuonna 1962 
järjestelmä koostui työntekijäin eläkelaista (TEL) ja lyhytaikaisissa 

työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaista (LEL). Myöhemmin 
järjestelmää on täydennetty maatalousyrittäjien eläkelailla (MYEL) 

ja yrittäjien eläkelailla (YEL). MYEL- ja YEL-lait tulivat voimaan 
vuonna 1970. Järjestelmää täydennettiin edelleen vuonna 1986, jolloin 

tuli voimaan taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki (TaEL). 
Yksityisen työeläkejärjestelmän eläkemuotojen jakauma ajanjaksolla 
1962 - 1987 on esitetty kuviossa 1 .. 

KUVIO 1 

YKSITYISEN TYöELÄKEJÄRJESTELMÄN ELÄKELAKIEN JAKAUMA 
~ TEL 
~ LEL 
rt YEL 
~ MYEL 

40 

20 20 

o 1964 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 o 

TEL-lain piiriin kuuluvat yksityisissä työsuhteissa olevat alle 
6S-vuotiaat, joiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 
kuukauden ja joiden kuukausiansio ylittää tietyn summan tai 

1Yksityiskohtaisempia työeläkelakeja koskevia tietoja sisältyy 
teoksiin ETK (1987) ja Työeläkejärjestelmän tilastollinen vuosikirja. 
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säännöllinen työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. LEL-lakia 
sovelletaan maatalous-, metsä-, rakennus- ja satama-aloilla työsken
televiin palkansaajiin. LEL ei koske ko. alojen toimihenkilöitä, jotka 
kuuluvat TEL:n piiriin. Eläkkeeseeen oikeuttavalle vuosiansiolle on 
LEL:ssä asetettu vähimmäisraja. Mikäli vuosiansio jää alle minimi
rajan, niin tältä vuodelta LEL~eläkettä ei kartu. MYEL-lain piiriin 
kuuluvat 18 - 64-vuotiaat maatalousyrittäjät ja heidän viljelmillään 
työskentelevät perheenjäsenet. MYEL:n piiriin kuuluvina maatalous
yrittäjinä pidetään myös henkilöitä, jotka harjoittavat poronhoitoa 
tai ammattimaista kalastusta. Muut itsenäiset yrittäjät ja ammatin

harjoittajat kuuluvat YEL-lain piiriin. TEL:n, YEL:n ja MYEL:n piiriin 
kuuluvien eläkkeiden saamisen ehtoja voidaan parantaa vapaaehtoisella 
lisävakuutuksella. 

Työeläkejärjestelmän yksityiseen sektoriin kuuluvat yllä mainittujen 
lisäksi eläkesäätiöiden ja -kassojen maksamat muut kuin lakisääteiset 
eläkkeet, maatalouden luopumisjärjestelmän mukaiset eläkkeet ja 
merimieseläke. 

2.3.2 Julkisen sektorin työeläkkeet 

Valtion virka- tai työsuhteessa olevat toimihenkilöt kuuluvat valtion 
eläkelain (VEL) piiriin. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijät ja 
viranhaltijat kuuluvat KVTEL-lain piiriin, jossa s'iirryttiin osittain 
rahastoivaan järjestelmään vuoden 1988 alusta. Lisäksi on esim. Posti
pankilla, Suomen Pankilla, kirkolla ja muutamilla muilla julkisilla 
laitoksilla omat työeläkejärjestelmänsä. 

Eläke-etuuksissa maksetaan vanhuus-, työttömyys-, työkyvyttömyys- ja 
rintamaveteraanien varhaiseläkettä sekä perhe-eläkettä. Yleisin 
vanhuuseläkeikä on julkisella sektorilla 63 vuotta ja yhteensovitus
raja kansaneläkkeen perusosan kanssa 66 prosenttia eläkkeen perus
teena olevasta palkasta. 
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2.4 Eläkejärjestelmän kattavuus 

Vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeiden jakauma 
ajanjaksolla 1962 - 1987 on esitetty kuviossa 2. 

KUVIO 2 

YKSI TYI SEN TYöELÄKEJÄRJESTELMÄN ELÄKKEIDEN JAKAUMA 

~ VANHUUSELÄKKEET 
~ TYOKYVYTTOMYYSELÄKKEET 
r--l TYOTTÖMYYSELÄKKEET 
~ PERHE ELÄKKEET 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20 20 

o 
1964 66 68 70 

o 
72 74 76 78 80 82 84 86 

Vanhuuseläkettä saa työntekijä, joka on täyttänyt säädetyn 65 vuoden 

eläkeiän. TEL:n piirissä edellytetään tämän lisäksi, että työsuhde on 

päättynyt. Vuodesta 1986 alkaen 60 - 64-vuotiailla on ollut mahdol

lisuus ottaa varhennettu vanhuuseläke. Eläke on tällöin pysyvästi 

alhaisempi kuin normaali eläke. Eläkkeelle lähtöä voidaan vastaavasti 

lykätä yli säädetyn eläkeiän, jolloin eläkkeeseen tulee 1ykkäyskorotus. 

Työkyvyttömyyseläkettä myönnetään työntekijälle, jolla on työkykyä 
heikentävä sairaus ja jonka työkyvyttömyyden arvioidaan kestävän 

, 

vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa joko täytenä, 
osaeläkkeenä tai yksilöllisenä varhaise1äkkeenä. 
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Työttömyyseläkettä maksetaan tietyn iän saavuttaneelle henkilölle, 
joka on 

saanut työttömyyskorvausta tai -avustusta 200 päivältä viimeksi 
kuluneen 60 viikon ja yhden kuukauden aikana, tai 
saanut enimmäismäärän työttömyysavustusta ja 

- jolle ei voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta 
kieltäytyessään työntekijä menettäisi oikeutensa työttömyys-

. korvaukseen. 

Perhe-eläkettä maksetaan työeläkelakien piiriin kuuluneen työntek i jän 

tai yrittäjän jälkeen silloin kun tietyt yksityiskohtaiset ehdot 
(ks. ETK (1987)) on täytetty. 

Väestön ikääntymisen myötä vanhuuseläkkeiden osuus kaikista yksityisen 
sektorin eläkkeistä kasvaa ja on nykyään yli puolet kaikista eläkkeistä. 
Työttömyyseläkkeiden ja perhe-eläkkeiden osuus kasvaa niin ikään, mutta 
työkyvyttömyyseläkkeiden osuus pienenee. Työttömyyseläkkeiden osuus 
oli vuonna 1987 noin 8 prosenttia, perhe-eläkkeiden osuus noin 
18 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeiden osuus noin 24 prosenttia 
kaikista työeläkkeislä. 

Myös Niemelä (1988) on tarkastellut työeläkejärjestelmän kattavuutta . 
Hänen mukaansa sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat 
kohonneet vuoden 1963 10 prosentista vuoden 1986 26 prosenttiin. Kasvu 
on ollut eksponentiaalista. Yleisten peruseläkkeiden saajien osuus 
koko väestöstä on kasvanut vuoden 1957 noin 10 prosentista vuoden 1986 
noin 21 prosenttiin. Kaikkien eläkkeensaajien väestönosuus oli vuonna 
1986 23 prosenttia. 

Yksityisen työeläkejärjestelmän puitteissa maksettujen eläkkeiden 
lukumäärä on kasvanut varsin nopeasti lähinnä 1970-luvulta lähtien. 
Eläkkeiden lukumäärä on noussut vuodesta 1970 lähtien keskimäärin noin 
40 OOO:lla vuosittain. Myös keskimääräiset eläkkeet ovat kasvaneet 
lineaarisesti 1960-luvulta asti. Keskimääräinen kansaneläke on sen 
sijaan kasvanut verraten hitaasti. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 
että eläkejärjestelmä on laajentunut tuntuvasti 30 vuodessa. Vuonna 
1987 karkeasti ottaen joka viides suomalainen nautti eläkettä, ja 

keskimääräinen eläke oli runsaat 2 000 markkaa. 
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2.5 Eläkkeen määrä 

Työeläkettä maksetaankarttuneen eläkeprosentin osoittama määrä 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta tai työtulosta. Eläke karttuu 
pääsääntöisesti 1.5 prosenttia palkasta kultakin työeläkelakien 
voimaantulon jälkeiseltä työssäkäyntivuodelta, kuitenkin siten että 
maksimi yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä on 60 prosenttia. 
Vanhempien ikäluokkien eläkkeiden karttumista on korotettu säätämällä 

. 
eläkkeelle minimimäärä, joka on 38 prosenttia palkasta tai työtulosta 
jos eläketapahtuma on sattunut ennen 1.1.1983. 

Varhennetun varhaiseläkkeen määrä koostuu eläkkeelle siirtymiseen 
mennessa':,:'ertyneiden palvelusvuosien perusteella. Eläkettä alennetaan 

henkilön eläkkeelle siirtymisiän ja syntymävuoden perusteella laske-.. 
tulla kertoimella. 

Perhe-eläke ~Qksetaan kokonaisena, jos edunsaajia on vähintään kolme . 
Kun edunsaajia on kaksi, eläke on 3/4 kokonaiseläkkeestä ja puolet jos 
edunsaajia on yksi. 
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3 TYÖELÄKERAHASTOJEN MERKITYS RAHOITUSMARKKINOILLA 

K.un yksityisen sektorin työeläkejärj,estelmä perustettiin 1960-luvun 
alussa eläkejärjestelmästä muodostettiin osittain rahastoiva järjes
telmä. Työeläkejärjestelmän täysimääräinen voimaantulo kestää noin 40 
vuotta, eli järjestelmä olisi täysin voimassa ensi vuosituhannen alku
vuosina. Työeläkerahastoja kasvatetaan noin vuoteen 2010 saakka, jonka 
jälkeen ni itä ryhdytään purkamaan. Työel äkejärjestel män on arvi oi tu 
olevan tasapainossa vuoden 2030 tienoilia, jolloin eläkemaksut suun
nilleen vastaavat eläkemenoja (STM 1987). 

Kun työeläkerahastojen karttuminen jatkuu vielä vuosia ja kun rahastot 
kasvavat on niiden merkitys maamme pääoman muodostuksen kannalta po
tentiaalisesti huomattava. Rahoitusl aitosten säästämisestä runsas puo
let koostuu yksityisten, lakisääteisten työeläkerahastojen kasvusta . 
Tällä hetkellä sosiaaliturvaan liittyvä säästäminen keskittyykin lähes 
kokonaan yksityisiin työeläkevakuutustoimintaa harjoittaviin yhtiöi
hin, säätiöihin ja kassoihin. Julkiseen sektoriin kuuluvan Kansanelä
kelaitoksen sairausvakuutus- ja kansaneläjärjestelmän piiri ssä synty
vän säästämisen osuus on vähäinen. 

Lakisääteisten yksityisten ja vapaaehtoisten työeläkerahastojen kehi
tys on esitetty kuviossa 3. Lakisääteiset työeläkerahastot olivat 
vuonna 1987 noin 73 mrd. markkaa mikä oli lähes 19 prosenttia suh
teessa bruttokansantuotteeseen. Vapaaehtoisten sosiaalivakuutusrahas
tojen osuus bruttokansantuotteesta on pysytellyt 10 prosentin tuntu

massa, mutta 1980-luvulla suhdeluku on ollut keskimääräistä suurempi. 
Vuonna 1987 tämä suhdeluku oli vajaat 12 prosenttia. STAT-työryhmän 
laskelmien mukaan rahastot saavuttavat lakipisteensä ensi vuosituhan
nen alussa, jolloin ne olisivat vajaat 30 prosenttia bruttokansantuot
t eesta. Kyseisessä laskelmassa bruttokansantuotteen oletetaan kasvavan 

keskimäärin 3 prosenttia vuodessa. 
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Työeläkerahastoihin kertyneet varat on sijoitettu pääosin· yritys

sektoriin, etenkin teollisuusyritysten .kotimaisista luotoista 
eläkelainojen osuus on huomattava. Vuonna 1987 tämä osuus oli noin 
20 prosenttia. Työnantajien maksamista työeläkevakuutusmaksuista 
jää periaatteessa 65 prosenttia työnantajien itsensä käyttöön auto
maattisen takaisinlainausmenettelyn kautta. Varat, joita ei tarvita 
järjestelmän ylläpitämiseen ja välittömiin eläkemaksuihin palaute
taan vakuutuksenottajien käyttöön pitkäaikaisina luottoina. 

Kun takaisinlainauksen enimmäismäärät lasketaan, otetaan huomioon 
tulevia eläkkeitä varten kerätyt rahastot sekä myös alkaneiden 
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden rahastot. Laskelmissa otetaan 
huomioon myös ns. tasausrahastot, jotka kertyvät vakuutusmaksun 
yhteydessä tiettyjen maksuosien perusteella. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että takaisinlainattavat rahastot kertyvät 

, 

yksittäisistä työsuhteista, jotka yhdistetään työnantajakohtaisiksi 
rahastoiksi. Takaisinlainauksen minimirajat aiheuttavat sen, että 
pienimmät, muutaman työntekijän yritykset eivät pääse takaisin
lainausjärjestelmän piiriin. Takaisinlainausta suoritetaan vain 
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TEL-rahastoista, LEL-järjestelmässä ei takaisinlainausmahdollisuutta 
ole, vaan yritykset maksavat koko vakuutusmaksun LEL-työeläkek.assalle. 
Varat lainataan kuitenkin pääosin takaisin työnantajille sijoitus
lainoina vakuutusmaksujen mukaisessa suhteessa. Pääosa, noin kaksi 
kolmasosaa, LEL-lainoista menee rakennusalalle. 

Taloudellisten tekijöiden ohella rahastojen kasvuun vaikuttavat 
olennaisesti väestön määrän ja ikärakenteen kehitys. Taulukossa 1 
on esitetty väestökehityksen arvioita vuoteen 2030. Keskeisintä 
väestökehityksessä on työikäisen väestön määrän kasvun selvä 
hidastuminen ja kääntyminen laskuun vuoden 2010 tienoilla. Saman
aikaisesti työikäisen väestön ikärakenne muuttuu voimakkaasti suurten 
ikäluokkien vanhenemisen myötä. Edelleen vanhusväestön määrän kasvu 
nopeutuu kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Kun tällä hetkellä 
65 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä on noin 13 prosenttia, 
arvioidaan heidän osuuden nousevan lähes 25 prosenttiin vuoteen 2030 
mennessä. 

TAULUKKO 1 
Työikäinen väestö, työvoima ja työlliset työnantajan mukaan 
vuosina 1985 - 2030, tuhatta henkilöä 

1985 2000 2030 

Työikäinen väestö (15 - 65 v.) 3 341 3 426 2 786 
Työvoiman ulkop. (15 - 64 v.) 805 771 630 

Työvoima (15 - 74 v.) 2 562 2 680 2 191 
Työttömät 125 194 66 
Työlliset 2 437 2 486 2 125 

Yksityinen sektori 1 760 1 734 1 399 
Palkansaajat 1 401 1 450 1 171 
Yrittäjät 359 284 228 

Julkinen sektori 674 752 726 
Valtio 226 230 184 
Kunnat 447 522 542 

Työttö~ysaste, % 4.9 7.2 3.0 
Työvoimaosuus (15 - 64 v.), % 75.9 77.5 77.4 

Lähde: STM (1987) 
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3.1 Rahastojen luotonanto 

Eläkevakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten koko luotonanto oli 
vuoden 1987 lopussa 74~3 mrd. markkaa, josta takaisinlainauksen osuus 
oli runsaat 50 prosenttia. Takaisinlainauksen osuus Suomen koko luot
tokannasta nousi aina 1980-luvun alkuun saakka. Takaisinlainauksen 
osuus luottomarkkinoilla on kuitenkin vakiintunut viime vuosina rahoi
tusmarkkinoiden vapautumisen myötä (kuyio 4). Vuonna 1987 takaisinlai
nauksen osuus koko luottokannasta oli noin 8 prosenttia. 

KUVIO 4 

TAKAISINLAINAUKSEN osuus KOKO LUOTTOKANNASTA, I 
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Yrityssektorin luottokannasta kaikkien eläkevakuutuslainojen osuus oli 

vuonna 1987 lähes kolmannes ja takaisinlainojen osuus runsaat 18 pro
senttia. Eläkelainojen osuus yritysten luottokannasta on jatkuvasti 

lisääntynyt, joskin viime vuosina osuuden kasvu on selvästi hidastu
nut. Etenkin sijoituslainojen kasvu on viime aikoina ollut hidasta. 
Lisäksi niiden korot ovat laskeneet muita korkoja hitaammin ja näin 
sijoituslainat ovat olleet yrityksille suhteellisen kallis rahoitus

lähde. Takaisinlainauksen kasvua on osaltaan hidastanut vakuutusmaksu
prosentin alentaminen 1980-luvun alkupuolella. Rahoitusmarkkinoiden 
deregulaatio on lisännyt yritysten luotonsaantimahdollisuuksia ja 
samalla eläkelainojen merkitys on vähentynyt. Teollisuusyrityksille, 
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etenkin metalli-, paperi- ja tekstiiliteollisuudelle, takaisinlainauk
sen merkitys luottolähteenä on kuitenkin edelleen huomattava. Teolli
suuden kotimaisista luotoista noin viidennes on työeläkelaitosten 
takaisinlainausta. 

Eläkelainat säilynevät yrityssektorin merkittävänä rahoituslähteenä 
vielä parin vuosikymmenen ajan. ' Kun työeläkerahastojen purku alkaa 
vuoden 2010 tienoilla, niin eläkelainojen saantimahdollisuudet heikke
nevät huomattavasti. Takaisinlainauksen maksimiosuus alentunee tule
vaisuudessa erään arvion mukaan nykyisestä 65 prosentista 45 - 55 pro
senttiin jo vuoteen 2000 mennessä (VM (1983». 

Eläkevak ilutuslaitosten sijoituslainat ovat Vllme vuosina olleet 
yrityksille keskfmääräistä hieman kalliimpia luottoja. Lainojen 
korot ovat pysytelleet noin 11 prosentissa, kun uusien luottojen 
korko on ollut noin 10.5 prosenttia. Takaisinlainat ovat sen sijaan 
olleet yrityksille selvästi edullisempia. TEL-lainan vuotuinen korko, 
joka on vuodesta 1986 eteenpäin ollut 9 prosenttia, on yleensä ollut 

selvästi pankkien keskimääräisen antolainauskoron alapuolella. Olen
naisempaa on kuitenkin ero pankkien uusien luottojen korkoihin, jotka 
olivat vuoden 1988 syksyllä runsaat kaksi prosenttiyksikköä TEL-koron 
yläpuolella (kuvio 5). 

KUVIO 5' 

TEL-takailinllinlUlkorko 
Uusien luottojen korko 
Suomen Pankin peruskorko 
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järjestelmän rahoittamiseen liikevaihtoverojärjestelmän kautta alen
taisi Honkapohjan ja Törmän {1988} laskelmien mukaan maatalousväestön 
hyvinvointia, ,kun taas palkansaajien hyvinvointi kasvaisi. 

Työeläkevakuutusmaksuun vaikuttavat eläkemenon lisäksi rahastointiaste 
korkokanta ja inflaatio. Rahastointiaste määrää sen, kuinka suuri osa 
syntyvästä eläkevastuusta katetaan välittömästi ja talletetaan tule
vien eläkkeiden maksua varten. Toisaalta samalla määräytyy kuinka 
suuri osa siitä jätetään maksettavaksi · tITievaisuudessa kerätyillä 
maksuilla. 

Rahastointiasteen ohella tulevaan vakuutusmaksuun vaikuttaa rahaston 
pääomalle saatavat reaalituotot, eli se paljonko vuotuinen laskuperu j
tekorko ylittää inflaatiovauhdin. Laskuperustekorko {= takaisinlai 
nauskorko} on puolestaan se korko, jolla työeläkerahastojen pääoma

arvoa vuosittain nostetaan. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe
eläkerahastoja korkoutetaan vuosittain 5 prosentilla ja loput lasku
perustekorosta siirretään tasausrahastoon. Tasausrahastosta rahoite
taan jakoperiaatteella maksettavat eläkeosat, kuten esimerkiksi työt

tömyyseläkkeet ja indeksikorotukset. 

Keskimääräinen laskuperustekorko on vuosina 1962 - 87 ollut 7 prosent

tia vuodessa ja inflaatio vastaavana aikana keskimäärin 8 prosenttia 
vuodessa. Näin rahastolle saatu reaalikorko on ollut negatiivinen. 
Rahaston reaalikehitys oli erityisen heikko 1970-luvun nopeina inflaa
tiovuosina, mutta kuluvalla vuosikymmenellä rahaston reaalikorko on 
ollut positiivinen matalan inflaation vuoksi. 

Kun vuonna 1962 TEL-rahastoon sijoitettua pääomaa merkitään 100:'la , 
on vastaava luku (rahasto) laskuperustekorolla korkoutettuna noussut 
vuoden 1987 loppuun mennessä 557:ään. Kun kuluttajahintaindeksiä 
vuonna 1962 merkitään vastaavasti 100:11a, on se vuoden loppuun 

, 

mennessä noussut 707:ään. TEL-rahastoon vuonna 1962 sijoitetun pääoman 
, 

arvo olisi näin laskien vuoden 1987 loppuun mennessä alentunut viiden-

, 

neksellä kuluttajahintaindeksillä mitattuna (kuvio 6). LEL-rahastojen 

reaaliarvo on säilynyt TEL-rahastoja paremmin, koska LEL-rahastoinnissa 

ei ole lainkaan takaisinlainausta. Kaikki LEL-lainat ovat sijoitus
lainoja, joista peritään laskuperustekorkoa korkeampi korko. 
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KUVIO 6 
Vuoden 1962 TEL-rahaston, kulutt" h" t " d aJa ln aln eksin ja TEL-indeks l"n 
arvo vuoden 1987 lopussa, 1962=100 

TEL-rahasto laskuperustekoron mukaan 577 

Kuluttajahintaindeksi I infl.tappio 707 

. 
TEL-indeksi 1291 

V~kuutusmaksutekniikasta johtuen rahastojen reaaliarvon muutos 

vaikuttaa voimakkaimmin tulevien vuosien maksutasoon. Edunsaajan 
siirtyessä eläkkeelle eläkk~en rahastoitu arvo siirretään korvaus

rahastoon, josta eläkkeitä maksetaan edunsaajille. Eläke maksetaan 
maksamisvuoden TEL-indeksin mukaisena. Mikäli TEL-indeksin nousu 
ylittää rahastojen laskuperustekoron, ei kOe korko riitä turvaamaan 
eläkkeitä maksuvuoden tasoisena. Mitä heikompi rahaston tuotto on, 
sitä suuremmaksi nousee tasausosa eläkevakuutusmaksussa. 

STAT-työryhmän laskelmien mukaan TEL-vakuutusmaksuprosentti nOUS1Sl 
nollareaalikorolla 20 prosenttiin palkoista vuoteen 2000 mennessä ja 
28 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vaihtoehtoisella 3 prosentin 
reaalikorolla vakuutusmaksut olisivat työryhmän laskelmien mukaan 
1 - 2 prosenttia alhaisemmat vastaavina ajankohtina. Eläketurva
keskuksen vuonna 1987 tekemien arvioiden mukaan TEL-vakuutusmaksu 

nousee 20.8 prosenttiin vuonna 2000 ja noin 34 prosenttiin vuonna 
2030. Eläkemeno ylittää vakuutusmaksutulon vuoden 2010 tienoilla , 
jonka jälkeen vakuutusmaksun nousua tasoitettaisiin rahastointi
astetta vähentämällä. 

Koska työeläkerahastojen kulloinenkin reaaliarvo vaikuttaa omalta 
osaltaan vakuutusmaksujen tasoon, niin rahastoiduille pääomille tulisi 

asettaa tavoitteeksi riittävän positiivisen reaalikoron turvaaminen. 
Positiivisella reaalikorolla olisi vakuutusmaksuja alentava vaikutus 
ja myös samalla tulevia eläkemenoja turvaava vaikutus. Samalla posi-
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tiivinen reaalikorko merkitsee takaisinlainoin rahoitettavien inves
tointien tuottovaatimusten nousua ja näin pääomien käytön tehostumista. 

Laskuperustekorkoa koskeva nykyinen päätöksentekomenettely ei lienekään 
nykyoloissa, joissa korkosäätely on muuten lähestulkoon poistettu, 
enää paras mahdollinen. Korkoa olisikin nostettava ja olisi muutettava 
markkinaehtoisempaan suuntaan, esimerkiksi viitekorkosidonnaiseksi. 
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4 SOSIAALIVAKUUTUSJÄRJESTELMÄN SÄÄSTÄMISVAIKUTUKSET 

4.1 Teoreettinen tarkastelu 

Edellä tarkasteltujen vaiku~usten lisäksi sosiaalivakuutusjärjestelmä 

voi vaikuttaa myös kansantalouden säästämiseen ja siten pääomanmuodos
tukseen. Kotitaloudet säästävät muun muassa vanhuuden, sairauden ja 
työttömyyden varalle. Säästää voi omatoimisesti, mutta säästää voi 

myös sosiaalivakuutusjärjestelmän kautta. Itse asiassa nykyinen suoma
lainen sosiaalivakuutusjärjestelmä pakottaa lain turvin työllisen 

väestön säästämään. Säästäminen vanhuuden varalle sosiaalivakuutus
järjestelmän puitteissa on substituutti vapaaehtoiselle, omatoimiselle 
säästämiselle. 

Säästämisasteen suhteen keskeinen kysymys siten on, kuinka täydellisiä 
substituutteja edellä mainitut kaksi säästämismuotoa ovat. Jos ne eivät 
ole toistensa täydellisiä substituutteja, niin säästämisaste kohoaa 
tai laskee sosiaalivakuutusjärjestelmän johdosta. Tässä tapauksessa 
voidaan kysyä, laskeeko vai nouseeko säästämisaste? Esimerkiksi jos 

kotitaloudet yliarvioivat sosiaalivakuutusjärjestelmän tulevaisuudessa 

antamia etuuksia, niin kotitaloudet alentavat vapaaehtoista, omatoi
mista säästämistään enemmän kuin mitä sosiaalivakuutusjärjestelmän 
puitteissa toteutuva säästäminen sinänsä edellyttäisi, jolloin koti
talouksien säästärnisaste laskee. Jos kotitaloudet aliarvioivat sosiaa
livakuutusetuuksiaan käy päinvastoin. Tässä luvussa tarkastellaan 
sosiaalivakuutusjärjestelmän säästämisvaikutuksia mm. laajennetun 
elinkaarihypoteesin ja limittäisten sukupolvien hypoteesin sekä kasvu
teorian pohjalta. 

4.1.1 Säästämisvaikutukset laajennetun elinkaarihypoteesin mukaan 

Kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä on tarkasteltu perinteisesti 
Houthakkerin (1961) ja Modiglianin (1970) elinkaarihypoteesia käyt
täen. Hypoteesin mukaan säästämisaste riippuu positiivisesti koti
talouksien reaalitulojen kasvuvauhdista sekä väestörakenteesta. 
Feldstein (1974, 1977) laajensi tätä elinkaarihypoteesia kiinnittä

mällä huomiota sosiaaliturvajärjestelmän merkitykseen. Hänen mukaansa 
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erityisesti eläke-etuuksien laajentuminen alentaa kotitalouksien 
vapaaehtoista säästämistä, koska eläkesäästäminen ja kotitalouksien 
vapaaehtoinen säästäminen ovat toistensa substituutteja. 2 Toisaalta 
hän tuo esille, että eläke-etuuksien laajentuminen on omiaan jossain 
määrin alentamaan lähellä eläkeikää olevien työhönosallistumisastetta . 
Mikäli taloudessa esiintyy luotonsäännöstelyä, tämä vaikutus korostuu , 
sillä kuluttajat joutuvat käyttämään korkeampaa diskonttauskorkoa ku n 
he laskevat tulevien eläke-etuuksien nykyarvoja (Kahn (1988». Tästä 
seuraa, että kotitaloudet joutuvat lisäämään vapaaehtoista säästämis
tään. 3 Näin ollen sosiaaliturvajärjestelmien laajenemisen vaikutus 

kotitalouksien (vapaaehtoiseen) säästämiseen sisältää erilaisia 
vastakkaissuuntaisia voimia, joiden nettovaikutuksen arvioiminen on 
empiirinen kysymys.4 

Feldstein (1988) on korostanut, että koska tulokehitykseen liittyy 
epävarmuutta myös perintöjättökykyyn liittyy epävarmuutta. Tällöin 
kuluttajalle ei yleensä ole yhdentekevää, sa~ko hän lisämarkan tänään 
vai saavatko hänen lapsensa tulevaisuudessa randmäärän jonka nykyarvo 
on yksi markka. Samalla tapaa yksi lisämarkka kuluttajan käytettävi ssä 
olevaan tuloon tänään aiheuttaa suuremman kulutuksen kasvun kuin 
tulonlisäys kuluttajan lapsille, jonka nykyarvo on yksi markka. Täl löin 
ei-rahastoiva sosiaalivakuutusjärjestelmä, jonka tehtävänä on huolehtia 

2E·simerk i ksi Suomessa 1 uottamus sos i aa 1 i turvaan on 1 i sääntynyt ajan 
myötä, sillä säästämishalukkuus vanhuuden varalle ja odottamattomia 
menoja varten on laskenut selvästi viime vuosina (Suomen Pankki
yhdistys (1987». 

3Katonan (1965) päämäärävaikutushypoteesin mukaan säästäminen myös 
kohentuu mitä lähemmäksi eläkeikää tullaan. 

4~le 1 kei n kai kissa ana lyysei ssa oletetaan ruti i ni nomai ses ti, että 
kotitalouksien säästämis- ja allokaatiopäätös separoituvat. Yleisesti 
ottaen näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu (ks. esim. Merton 
(1971»; tästä on esitetty empiiristä todistusaineistoa (ks. esim. 
Owen (1986». Jos viranomaiset pakkosäästämisen (sosiaalivakuutus
säästämisen) kautta pakottavat kotitalouksia varallisuuden uudelleen
allokointiin (reaalisäästämisestä rahoitussäästämiseen) säästämis
astekin voi muuttua. Kotitalouksien säästämisen jakamista reaali- ja 
rahoitussäästämiseen ovat puoltaneet Berg (1983) ja Kostiainen 
(1983). Ruotsissa 1980-luvulla rahoitussäästämisen kohentumista 
vastaa kuitenkin likimain reaalisäästämisen aleneminen (Berg (1985». 
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nettotulonsiirrosta tulevilta sukupolvilta nykyiselle sukupolvelle , 
aiheuttaa laajentuessaan kulutuksen kasvun nykyhetkellä. Suomalainen 
sosiaalivakuutusjärjestelmä on osittain tällainen ei-rahastoiva 
j ä r j este 1 mä • 

Sosiaalivakuutusjärjestelmän nettovaikutusta kokonaissäästämiseen on 
pyritty selvittämään simulointimalleilla. Tällaisissa malleissa on 
voitu ottaa huomioon sellaisia tärkeitä reaalimaailman ilmiöitä kuten 
luotonsäännöstely ja Feldsteinin korostama epävarmuus. Lisäks i 
sosiaalivakuutusjärjestelmän rahoitustapa on voitu mallittaa yksityis 
kohtaisesti. Kotlikoff (1986) osoittaa elinkaarihypoteesiin nojautu
valla simulointimallillaan, että sairausvakuutusjärjestelmä on Yhdys
valloissa omiaan alentamaan kokonaissäästämistä. Hubbard & Judd (1987 ) . 
päätyvät varsin realistisen mallinsa avulla tulokseen, että sosiaali 
vakuutusjärjestelmä alentaa kokonaissäästämistä, ja että se j opa 
saattaa alentaa hyvinvointia. 

4.1.2Säästämisvaikutukset limittäisten sukupolvien mallissa 

Kun Feldsteinin laajennetun elinkaarihypoteesin mukaan sosiaali
vakuutusjärjestelmällä voi olla reaalisia vaikutuksia, pelkistetty
jen, neoklassisten limittäisten sukupolvien mallien mukaan minkään
laisia reaalivaikutuksia ei synny. Barron (1974, 1978) mukaan 
sosiaalivakuutusjärjestelmän vaikutukset neutraloituvat perintöjaon 
välityksellä. Jakojärjestelmän (kerätyt tulot ja eläkemenot ovat 
yhtä suuret jokaisella periodilla) tapauksessa edun saaja palauttaa 
perintönä takaisin järjestelmän välityksellä lastensa sukupolvelta 
saamansa tulonsiirron. Täysin rahastoivassa järjestelmässä (kerätään 
rahasto, joka vastaa eläkemenoja tulevaisuudessa) edunsaaja vähentää 
vapaaehtoista säästämistään rahaston karttumisen määrälla. Kuten edellä 
on käynyt ilmi, suomalainen työeläkejärjestelmä on jakojärjestelmän ja 
rahastoivan järjestelmän yhdistelmä. 

Barron lähestymistapaa voidaan kuitenkin kritisoida epärealistisena. 
Neutraliteettituloksen implisiittisena edellytyksenä on mm., että 
sosiaalivakuutusjärjestelmän kehittämisellä ei ole vaikutusta palk
koihin tai korkotasoon. Ingberg (1984) on arvioinut, että Suomessa 
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noin viidesosa työeläkemaksuista siirtyy välittömästi rasittamaan 
palkkoja (ks. myös Pesando (1984}). Voidaan myös kysyä, mitä mieltä 

on analysoida sosiaalivakuutusjärjestelmän reaalivaikutuksia limit
täisten sukupolvien mallilla, jonka henkeen kuuluu, että julkista 

institutionaalista sosiaalivakuutusjärjestelmää ei synny. Toisin 
sanoen, miksi julkinen sosiaalivakuutusjärjestelmä institutionali
soidaan, jos sillä ei ole reaalisia vaikutuksia (Veall (1986})? 

Lisäksi näissä malleissa oletetaan, että edunsaajilla on täydellinen 

ennakkotietämys mm. reaalipalkan ja -koron aikaurista. Tähän liittyen 
ovat Darby (1979) ja Sheshinski & Weiss (1981) näyttäneet, että epä
varmuuden ottaminen huomioon johtaa reaalivaikutuksiin. 

Sosiaalivakuutusjärjestelmä voi olla epäneutraali myös hyvinvointi
mielessä. Koska yksilön elinikään liittyy epävarmuutta, on olemassa 

tarve suojautua tätä riskiä vastaan. Sosiaalivakuutussäästäminen 
kattaa tämän tarpeen jossakin laajuudessa, mutta ei tietenkään 

vastaa jokaisen yksilön preferenssejä. Jos laina- ja arvopaperimark
kinat olisivat täydelliset, jokainen yksilö pystyisi täydentämään 

pakkosäästämistä suojautumistarpeensa mukaan, mutta muissa tapauk

sissa pakollisesta sosiaalivakuutussäästämisestä voi koitua enemmän 
haittaa kuin hyötyä yksilölle (ks. esim. Karni & Zilcha (1986), Abel 
(1987), Hurd (1987) ja Hubbard & Judd (1987). Sellaisen henkilön 

vapausasteet vähenevät, joka ei mainittavasti halua lykätä kulutus

taan, kun taas sosiaalivakuutussäästäminen on tervetullutta henki
lölle, joka haluaa aientaa säästämistään vanhuuden varalle. 

Uusin teoreettinen tutkimus on keskittynyt sosiaalivakuutusjärjes

telmän rahoituksen vaikutusten analysointiin. Koskelan (1978) 
laajennetun elinkaarihypoteesimallin mukaan jakojärjestelmä on 
luotonsäännöstelytilanteessa omiaan lisäämään kokonaissäästämistä, 
koska pakkosäästämisen takia entistä suurempi osa ihmisistä joutuu 
säännöstelyn piiriin, jolloin he voivat tasata kulutusta ajassa 
ainoastaan säästämällä. Myös Shome & Squiren ,(1983) tulosten mukaan 
jakojärjestelmä on omiaan lisäämään kokonaissäästämistä, mikäli 
perintöjaossa kiinnitetään huomiota lähinnä bruttoperintöihin 

(nettotulonsiirtojen sijasta) ja mikäli väestön kasvuvauhti on 
suurempi kuin relevantti säästökorko. Shomen ja Squiren sekä Karni & 
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Zilchan (1986) limittäisten sukupolvien malleissa rah t· . as Olva systeeml 
puolestaan on omiaan alentamaan säästämistä mikäli julkisen vallan 
sijoitukset tuottavat vähemmän kuin yksityisten sijoitukset. 
Rahoitustavan muutoksia jakojärjestelmän tapauksessa analysoinut 
Boskin (1987) päätyy tulokseen, -jonka mukaan vaikutus kokonaissääs
tämiseen voi yleisesti ottaen olla mikä tahansa. Täysin rahastoivaa 
järjestelmää analysoinut Abel (1987) päätyy samankaltaiseen tulok
seen. 

Suomalaisen sosiaalivakuutusjärjestelmän vaihtoehtoisten rahoitus

tapojen muutosten kokonaistaloudellisia vaikutuksia on analysoinut 
Honkapohja (1988). Hän on tarkastellut kahta vaihtoehtoista rahoi

t~stapaa simuloimalla kokonaistaloudellisia, ekonometrisia malleja 
(joihin kuuluivat mm. Suomen Pankin BOF4 ja valtiovarainministeriön 
KESSU). Vaihtoehtoisina rahoitustapoina on tarkasteltu julkisessa 
keskustelussa esillä olleita ehdotuksia korvata osa sosiaaliturva

maksuista liikevaihtoveron kautta kerätyillä varoilla tai siirtyminen 
yrityksen jalostusarvoon perustuvaan sosiaaliturvamaksujen määräyty
miseen. Kvalitatiivisesti tulokset ovat varsin yhdenmukaiset eri 

mallien kesken. Lyhyellä aikavälillä kulutus kasvaa, mutta pitkällä 
aikavälillä reaalivaikutukset kumoutuvat melkein täysin, koska rahoi
tustavan muutokset heijastuvat täysimääräisesti palkkoihin. 

4.1.3 Säästämisvaikutukset kasvuteoriassa 

Pohjimmiltaan sosiaalivakuutusjärjestelmän säästämisvaikutuksista 
yleensä ollaan kiinnostuneita pääomanmuodostuksen takia. Näin ollen 
on luontevaa tarkastella säästämisvaikutuksia kasvuteorian näkö
kulmasta. Kultaisen kasvun sääntöä ja elinkaarihypoteesia soveltanut 
Samuelson (1975) on mallillaan päätynyt tulokseen, että rahastoivan 

sosiaalivakuutusjärjestelmän vaikutus on täysin neutraali siinä 
mielessä, että talous saavuttaa kultaisen kasvun (maksimaalisen 

pitkän aikavälin kulutuksen per capita) uran. Neutraliteettitulos 
johtuu siitä, että rahasto karttuu täsmälleen sillä määrällä pääomaa 
kuin mitä vapaaehtoinen säästäminen alenee. Toisaalta myös siinä 
tapauksessa, että säästäjät ovat lyhytnäköisiä vapaaehtoisessa sääs
tämisessään, jolloin sosiaalivakuutusjärjestelmä ei tue pääomanmuo-
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dostusta yhtä paljon kuin edellisessä tapauksessa, järjestelmä lisää 
säästäjien hyötyä. Jos talous on aluksi kultaisen kasvun uran ala
puo 1 ella, ei kui tenkaan väl ttämä ttä haluta s ii rtyä kohti korkeampaa 
uraa, koska tämä vaatisi muutamilta sukupolvilta uhrauksia kulutuk
sessa. 

Säästämisvaikutusten tarkasteleminen yleisissä ja pe1kistetyissä 

(Solow (1956), Cass (1965)) reaalisen kasvun malleissa ei ole kovin
kaan mielekästä käytännössä, sillä näissä malleissa säästämisaste on 
annettu ja (kultaisen säännön mukainen) kasvu-ura täysin määrätty. Sen 

sijaan realistisemmissa malleissa, joissa sekä työn tarjonta että pe
rinnönjakopäätös ovat endogenisoidut, sosiaalivakuutusjärjestelmä vai
kuttaa säästämi S.e,~n ja pääomanmuodostuksen tasoon. Eri tyi sesti tämä 
korostuu mallissa, jossa sosiaalivakuutussäästäminen on lakisääteistä 

pakkosäästämistä, mutta sosiaalivakuutussäästäjä ei henkilökohtaises ti 
koe saavansa takaisin täysimääräisesti (korjattuna korkotuloilla) mak
samiaan vakuutusmak~uja. Tällaisessa mallissa Shome & Squire (1983) 
ovat näyttäneet, että optimaalinen vakaan kasvun ura eroaa kultaisen 
kasvun urasta. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoilla syntyy hyvin
vointitappioita (vakuutusmaksut voidaan rinnastaa epäneutraaliin 

veroon) ja s ii tä, että peri ntö k.asvattaa peri nnön antaj an hyötyä 
enemmän kuin korkotulo. Shome & Squiren (1983) mallin mukaan 
sosiaalivakuutusjärjestelmä saattaa vaikuttaa pääomanmuodostukseen 
siten, että se vie taloutta kohti (irrelevanttia) kultaisen kasvun 
uraa, mutta samalla loitontaa sitä hyvinvointimielessä optimaalisesta 
vakaan kasvun urasta. 

Shomen ja Squiren analyysin tärkein anti oli eksplisiittisesti 

osoittaa, että sekä sosiaalivakuutusjärjestelmän rahoitustapa että 
talouden kasvu-ura suhteessa kultaisen kasvun uraan ovat merkityk
sellisiä pääomanmuodostuksen kannalta. On myös paikallaan korostaa, 

että sinänsä korkeampi pääomakanta ei dominoi alhaisempaa pääoma
kantaa, sillä paremmuuskriteerinä on kulutuksesta johdettu hyöty 
(ks. esim. Abel (1987)). Varsinkin, kun tarkastellaan pientä avo
taloutta, jossa perusinvestoinnit on tehty ja pääoma liikkuu vapaas
ti yli rajojen tämä aspekti korostuu. 
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4.1.4 Yhteenveto säästämisvaikutuksista teoreettisissa 
tarkasteluissa. 

Yhteenvetona teoreettisesta tutkimuksesta todetaan, että sosiaali

vakuutusjärjestelmällä voi hyvinkin olla reaalisia vaikutuksia , 
mutta että kokonaisvaikutusten suunnasta, koosta puhumattakaan, ei 
ole selvää a priori tietoa. Simulointimalleilla tehdyt työt viittaa
vat kuitenkin siihen, että sosiaalivakuutusjärjestelmä alentaa koti-
talouksien säästämistä. 

4.2 Empiirinen tutkimus 

Aikaisemmin todettiin, että sosiaalivakuutusjärjestelmän säästämis
vaikutusten arvioiminen on empiirinen kysymys. Seuraavaksi esitetään 
kriittinen katsaus empiirisiin töihin ja käsitellään aikasarja- ja 
poikkileikkausaineistolla tehdyt tutkimukset erikseen. 

4.2.1 Aikasarja-aineistoilla tehdyt empiiriset työt 

Lähinnä sen jälkeen kun Fe1dstein (1974) esitti empiirisiä tuloksia 
aikasarja-aineisto11a jonka mukaan sosiaalivakuutusjärjestelmä olisi 
alentanut säästämisastetta, tehtiin suuri joukko empiirisiä ana1yy
seja, joiden tulokset valitettavasti ovat olleet osittain ristirii
dassa Feldsteinin tuloksen kanssa (ks. esim. Starck (1987), jossa 

31 kirjallisuusviitettä). Tosin jo Kostiainen (1971) oli suomalaista 
aikasarja-aineistoa analysoimalla päätynyt samanlaiseen tulokseen 
kuin Feldstein. Kostiaisen aineisto käsitti vuosihavaintoja perio
dilta 1950 - 1969, ja paras piste-estimaatti oli -.181 (t-arvol1a 
-4.99).5 Suomalaista aineistoa ja Kostiaisen kehittämiä muuttujia 
apunaan ovat Kostiaisen lisäksi käyttäneet ainoastaan Koskela & 
Viren (1986b). Käyttämällä vuosiaineistoa periodilta 1960 - 1977 
piste-estimaatiksi saatijn .030 (t-arvo1la .89) {ks. myös Koskela & 
Viren (1982a, b, 1983, 1986a)}. 

SToisin sanoen, sosiaalivakuutusjärjestelmän jakamien etuuksien osuu
den kasvu 10 % kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista alensi 
vapaaehtoista säästämisastetta 1.8 %. 
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Miten pitäisi suhtautua näihin ristiriitaisiin tuloksiin? Yli kymme
nen vuoden kansainvälisen empiirisen työn jälkeen voitaneen vetää se 
johtopäätös, että estimaattien uskottavuutta haittaa ratkaisevassa 

" . 

määrin toisaalta odotettujen sosiaalivakuutusetuuksien mittaaminen , 
ja toisaalta ekonometristen spesifikaatioiden puutteellinen täsmen
nys (Starck {1987}}o6, 7 

Jos kohta odotettujen sosiaalietuuksien mittaaminen on vaikeata, 

sosia"alivakuutusrahastojen markkamäärät ovat tarkasti tiedossa. 
Kuviossa 7 on esitetty sosiaalivakuutussäästäminen suhteessa koti

talouksien käytettävissä olevaan tuloon ja kotitalouksien säästämis
aste ajanjaksolla 1962 - 1987. 

KUVIQ 7 

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISASTE 
SOSIAAlIVAKUUTUSSXXSTXMINEN PER KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 

I 
I 

I 

o 1962 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 0 

------

6Sernheim (1987a) on tutkinut missä määrin edunsaajien odotukset tule
vista etuuksista ovat osuvia ja tarkkoja. Hänen tuloksensa viittaa
vat siihen, että odotukset ovat verraten hyviä. Toisensuuntaisia tu
loksia on kuitenkin myös saatu (Mitchell (1987». Lisäksi Sernheim 
(1987b) väittää, että empiirisissä 'töissä käytetyt mitat ovat tyypil 
l~ses~~ h~r~ai~ia siten, että ne johtavat sosiaalivakuutusjärjeste1-
man saastamlsta alentavan vaikutuksen a1iarviointiin. Toisenkinsuun
taisia tuloksia on esitetty (Tödo - Rovira & Perez - Amaral (1988). 
Kaiken kaikkiaan tämä näyttänee, että sosiaalivakuutusetuuksien mit
taaminen on tosiaankin vaikeata. 

7Sosiaalivakuutusjärjestelmäetuuksia kuvaavien muuttujien informaa
tioa~voa ~n kritisoi~ut mm. Kostiaine~ (1983) ja Kurz (1985), ja 
malllttamlsmetodologlaa Koskela & Viren (1986b). Mittausongelmista 
tulo- ja kulutustilastoissa ovat keskustelleet Kostiainen (1983),· 
Clements (1985), Obstfeld (1986) sekä Hendershott & Peek (1987). 
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Kuviosta 7 nähdään, että kotitalouksien säästämisaste ja sosiaali
vakuutussäästäminen (so. sosiaalivakuutusrahastojen kasvu) on kohon
nut trendinomaisesti 1960-1uvun alkupuolelta aina 1980-luvun alkuun 
asti. 1980-luvulla säästämisasteen trendi on kääntynyt alaspäin. 
1980-luvulla sosiaalivakuutussäästäminen suhteutettuna kotitalouksien 
käytettävissä olevaan tuloon ei .juurikaan ole kasvanut, ja niinpä ei 

kotitalouksien säästämisaste ole tämän takia kasvanut. Säästämis
aste~n ja sosiaalivakuutussäästämisen välillä on kuvion mukaan lievä 
negatiivinen riippuvuus. 

Vaikka sosiaalivakuutussäästäminen on substituutti muulle säästämi 
selle, ovat säästämisasteen liikkeet kuvion mukaan suuremmat kuin 
sosiaalivakuutussäästämisen. Esimerkiksi sosiaalivakuutussäästämisen 
lievä kasvu on saattanut johtaa kokonaissäästämisasteen ~astaavaa 

suurempaan alenemiseen. Tämä on sopusoinnussa muun muassa sen kanssa , 
että kotitaloudet keskimäärin yliarvoivat tulevia sosiaalivakuutus
etuuksiaan. Kuviotarkastelun avulla on kuitenkin mahdotonta vetää 
minkäänlaisia vahvoja johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. 

Kuviossa 8 sosiaaltvakuutussäästäminen on jaettu vapaaehtoiseen ja 

pakolliseen sosiaalivakuutussäästämiseen. 

KUVIO 8 

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISASTE 
VAPAAEHTOINEN SOS.VAK.SXXSTÄMINEN PER KOTITAl. KÄYT.Ol.TULOT 
PAKOLLINEN SOS.VAK.SÄXSTÄMINEN PER KOTITAL. KÄYT.OL.TUlOT 

/ 
/ 

o 1962 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 0 

---- --
----
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Vapaaehtoinen sosiaalivakuutussäästäminen on mukautunut pakollisen 

sosiaalivakuutussäästämisen .liikkeisiin peilikuvamaisesti. Vuonna 1986 
vapaaehtoinen sosiaalivakuutussäästäminen putosi verraten paljon. , 
Kuviosta nähdään, että vaikka pakollinen sosiaalivakuutussäästäminen 
kasvaa niin kokonaissosiaalivakuut~ssäästäminen ei välttämättä kasva . 

4.2.2 Poikkileikkausaineistoilla tehdyt empiiriset työt 

Edellisessä kappaleessa mainittua informaatio-ongelmaa on yritetty 

vähentää käyttämällä suuria havaintomääriä ja tehokkaita estimointi
menetelmiä (esim. yhdistämällä aikasarja- ja poikkileikkausaineistoa 
kuten Koskela & Viren (1983, 1986a,b) tai käyttämällä mikroaineistoa 
kuten Hubbard (1986)}. Kansainvälinen aggregatiivinen aineisto on 
yleensä tuottanut erittäin pieniä, negatiivisia ja epätarkkoja piste
estimaatteja. Informaatioarvoltaan paremmat mikroaineistot tyypilli 
sesti tuottavat itseisarvoltaan isompia, negatiivisia ja tarkasti 
estimoituja parametreja (ks. Munnell (1988)). Käyttämällä yli 3 000 
havaintoa esimerkiksi Hubbard (1986) estimoi, että sosiaalivakuutuk

sien 10 prosenti~ nousu - Englannissa, missä sosiaalivakuutusjärjes
telmä on varsin pitkälle kehittynyt - alentaisi nettosäästämistä 

1.6 - 3.3 prosenttia. Toisaalta on muistettava, että spesifikaatio
ongelmaa mikroaineiston käyttö ei poista, joten piste-estimaatit 
mitä todennäköisimmin ovat harhaisia (ks. esim. Shapiro (1984), Ku rz 
(1985) ja Drobny & Speight (1986}). 

4.2.3 Yhteenveto säästämisvaikutuksista empiirisissä tarkasteluissa 

Kaiken kaikkiaan empiirinen todistusaineisto näyttää tukevan käsitys tä, 

että sosiaalivakuutusjärjestelmällä on reaalisia vaikutuksia. Todennä
koisesti sosiaalivakuutusjärjestelmän antamien etuuksien ja sosiaal i
vakuutusrahastojen kasvu alentavat kotitalouksien säästämisastetta. Myös 
suomalaiseeh sosiaalivakuutusjärjestelmään liittyvä havaintoaineisto on 
sopusoinnussa teoreettisten ja formaalisten empiiristen analyysien anta
mien tulosten kanssa, joiden mukaan sosiaalivakuutusjärjestelmä jossain 
määrin alentaa kotitalouksien säästämisastetta. On kuitenkin selvää, 
että sosiaalivakuutusjärjestelmän vaikutus voi selittää vain pienen 

osan viime vuosien kotitalouksien säästämisasteen alenemisesta. 
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5 SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS TULEVAISUUDESSA 

5.1 Lähtökohdat ja olettamukset 

Sosiaalimeno- ja rahoituslaskelmat perustuvat voimassa olevaan lain
säädäntöön sekä tiedossa olevii~ päätöksiin ja valtioneuvoston hy
väksymiin valtakunnallisiin suunnitelmiin. Laskelmat sisältävät työ
eläkejärjestelmän asteittaisesta voimaantulosta aiheutuvan laajene
misen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmien mukaisen 
laajenemisen vuosituhannen vaihteeseen saakka. Laskelmat on tehty ja 
julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön toimesta (STM (1987)). 
Tämä luku perustuu näihin laskelmiin (STM:n julkaisuun). Näitä, ja 
vastaavia, laskelmia ovat tarkastelleet ja kritisoineet myös Oksanen 
(1986) ja Kolehmainen (1988). 

5.1.1 Väestökehitys 

Väestökehityksen vaikutusta sosiaalimenoihin on tarkasteltu useamman 
vaihtoehdon pohjalta väestökehitykseen liittyvien erilaisten epävar
muuksien vuoksi. Väestöke~ityksen päävaihtoehtona on käytetty Kansan
eläkelaitoksen vuoden 1986 väestöennustetta ja siihen perustuvia 
eläkkeiden ja muiden etuuksien saajien lukumääräennusteita. 

Suomessa asui vuonna 1987 runsaat 4.9 miljoonaa ihmistä. Väestö
ennusteen perusvaihtoehdossa väestön arvioidaan kasvavan vielä ensi 
vuosituhannen alkuun ja kohoavan yli 5 miljoonan. Vuoteen 2030 
mennessä väkiluku alenee perusennusteessa vajaalla puolella miljoo
nalla henkilöllä, eli noin 4.6 miljoonaan henkilöön. 

Ikärakenne muuttuu kuitenkin siten, että alle 16-vuotiaiden määrä ale

nee perusennusteen mukaan nykyisestä runsaasta miljoonasta vuoteen 
2000 mennessä noin sadallatuhannella ja vuoteen 2030 mennessä edelleen 

kahdellasadallatuhannella. Selvimmin alle 16-vuotiaiden vähentyminen 
näkyy alle kouluikäisissä, joita tällä hetkellä on noin 450 000 ja 
joiden määrän arvioidaan putoavan 250 OOO:een vuoteen 2030 mennessä. 
Alle 16-vuotiaiden ikäluokan pienentyminen hillitsee lähinnä perhetur

van ja päivähoidon menoja. 
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Työikäisen, 15 - 64-vuotiaiden, väestön määrä on kasvanut viimeisen 
15 vuoden aikana lähes 300 OOO:lla. Kuluvan vuosituhannen loppuun 
mennessä kasvu jäisi noin kolmannekseen aikaisemmasta. Työikäisen 
väestön määrän arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2010 paikkeilla. 
Työikäisen väestön sisäinen ikärakenne muu_ttuu nopeasti jo tämän 
vuosituhannen aikana ja vuoteen 2015 mennessä suuret ikäluokat ovat 

siirtyneet vanhuuseläkkeelle. Tämä merkitsee myös sitä, että työ
ikäisen väestön määrä supistuu runsaasti yli puolella miljoonalla 

vuosina 2000 - 2030 (ks. myos taulukko 1). 

Eläkeläisten määrällä ja väestön ikärakenteella yleensä on keskeinen 

merkitys kun arvioidaan toimeentuloturvan, sosiaali- ja terveyspalve
lujen sekä sosiaalimenojen tulevaa kehitystä. Toistaiseksi vanhus
väestön (yli 65-vuotiaat) kasvu on perustunut ennen kaikkea eliniän 
jatkuvaan pitenemiseen. Ensi vuosituhannella tämän väestönosan luku
määrän kasvu perustuu kuitenkin ensisijaisesti tulevien ikäluokkien 
koon kasvamiseen. Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneiden osuus koko 
väestöstä on noin 13 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä heidän osuuden 
arvioidaan nousevan jo lähes 25 prosenttiin. Eli 65 vuotta täyttäneiden 
lukumäärä nousisi tuolloin jo yli 1.1 miljoonan. 

5.1.2 Taloudellinen kehitys 

Vuosina 1970 - 87 bruttokansantuote kasvoi reaalisesti keskimäärin 

runsaat 3 prosenttia vuodessa. Työllisten määrä lisääntyi vastaavana . 
aikana keskimäärin noin 0.5 prosenttia ja pääomakanta kasvoi kesk i 

määrin noin 4 prosenttia vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön 
mukaan työvoima kasvaisi vuoteen 2000 mennessä noin 120 OOO:lla 
henkilöllä , jolloin työvoimaan kuuluisi 2.7 miljoonaa henkilöä. 
Seuraavan 15 vuoden aikana työvoiman arvioidaan vähenevän saman verran 
ja vuoteen 2030 mennessä työvoima vähenisi edelleen noin 300 OOO:l l a 
henkilöllä, jolloin työvoimaan kuuluisi noin 2.2 miljoonaa henkilöä, 
eli lähes saman verran kuin vuonna 1970. Työvoima olisi ensi vuosi
tuhannella ikärakenteeltaan kuitenkin selvästi vanhempaa kuin mitä se 
on ollut tähän mennessä, mikä saattaa hidastaa tuottavuuden kehitystä 
ensi vuosituhannella. 
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Työn tuottavuus kohosi vuosina 1970 - 87 keskimäärin 3 prosenttia 
vuodessa. Tuottavuuden kasvu on 1980-luvun alkupuolella ollut hi
taampaa kuin edellisellä vuosikymmenellä. Viime vuosina tuottavuuden 
kehitys on ollut etenkin avoimessa sektorissa keskimääräistä nopeam
paa. Koko kansantalouden tuottavuuden hidastumisen eräänä syynä on 
ollut palveluelinkeinojen ja julkisen sektorin laajenemisessa, koska 
kOe sektoreiden tuottavuuden nousu on hidasta. Työn tuottavuuden 
kasvun arviointi pitkällä aikavälillä on kuitenkin hankalaa . 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen perusvaihtoehdossa 
tuottavuuden arvioidaan nousevan keskimäärin kaksi prosenttia vuo
dessa vuoteen 2030 saakka. Edelleen lähtökohtana on, että kaikkien 
sektoreiden ja toimialojen _reaalinen ansiotaso nousee keskimäärin 
1.5 prosenttia vu~s ina 1987 - 2030. Samalla oletetaan työ- ja pää
omatulojen välisen suhteen pysyvän nykyisenä. 

Reaaliansioiden 1.5 prosentin keskimääräinen kasvu, työll i syyskeh i 
tyksen ja työeläkemenojen kasvun aiheuttama sosiaalivakuutusmaksujen 
nousun rahoi ttami nen ennallaan pysyvä11 ä tul onj ao 11 a ede llyttä i s i 
laskelmien mukaan noin 1.7 prosentin kasvua bruttokansantuotteessa 
vuosina 1987 - 2030. Tämän vuosituhannen loppuun mennessä brutto
kansantuotteen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2.4 prosenttia 
vuodessa ja ensi vuosituhannella kasvun arvioidaan hidastuvan keski

määrin 1.3 prosenttiin vuodessa. Työllisten määrän väheneminen hi
dastaa bruttokansantuotteen kasvua tulevaisuudessa. Bruttokansan
tuotteen kasvun pysyminen runsaan 2 prosentin tasolla edellyttä i si 
tuottavuuden huomattavasti arvioitua nopeampaa kohoamista. Työväes
tön ikääntyminen hidastaa kuitenkin osaltaan tuottavuuden suotuisaa 
kehitystä ja tämän vuoksi pääomien käytön tehostamisen merkitys 
kasvaa tulevaisuudessa edellyttäen mm. yritysten investointimahdol 
lisuuksien turvaamista riittävällä säästämisellä. 
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5.2 Sosiaali- ja terveysministeriön perusvaihtoehdon tulokset 

5.2.1 Sosiaalimenojen ja niiden rahoituksen pääpiirteet 

Sosiaalimenojen kansantuoteosuuden kasvu nopeutuu arvion mukaan ens i 
vuosituhannella kun bruttokansantuotteen kasvu hidastuu (taulukko 2) . 
Vuonna 2030 sosiaalimenot olisivat 35 prosenttia bruttokansantuottees
ta. Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen eivät sosiaali - ja 
terveysministeriön laskelmien mukaan kasvaisi kuitenkaan juuri lainkaan 
ennen vuosituhannen vaihdetta. Laskelma vaikuttaa varovaiselta, ja 

onkin todennäköistä, että sosiaalimenojen bruttokansantuotteen osuus 
on arvoitua 26 prosenttia suurempi vuonna 2000. 

TAULUKKO 2 
Sosiaalimenot, mrd. markkaa ja prosenttia bruttokansantuotteesta 

Sosiaalimenot Sos 1 ~,l""'i vakuutu s Muu sosiaaliturva 
yhteensä ja -palvelut 

, 

Mrd. mk % BKT:sta Mrd. mk % BKT: sta Mrd. mk % BKT:sta 

1987 94 24 56 14.5 37 9.5 
2000 139 26 80 15 59 11 
2030 275 35 163 21 112 14 

. 

Lähde: STM (1987) 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitustarkastelussa ei ole otettu 
huomioon eläkerahastojen lainaus- ja sijoitustoiminnan tuloja, jotka 

ovat esimerk iksi pakollisten työläkerahastojen osalta ovat olleet 
viime vuosina arviolta 5 - 7 mrd. markkaa. 

Työnantajat rahoittavat ensisijaisesti sosiaalivakuutusta, valtio ja 
kunnat rahoittavat pääosin sosiaali- ja terveyspalveluja sekä valtio 
perheturvan ja muun sosiaaliturvan menoja. Sosiaalivakuutusmenojen 
lisäyksestä kohdentuisi vuosituhannen vaihteeseen mennessä vajaa puolet 
työnantajille ja valtiolle sekä kunnille molemmille vajaa viidennes . 
Tämän jälkeen työnantajien osuus sosiaalimenojen rahoituksessa kasvaisi 
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edelleen jonkin verran, mutta myos valtion ja kuntien osuus lisääntyisi. 
Työeläkemaksujen osalta kasvavat erityisesti kunnallisten työnantajien 
maksut nopeasti kunnallisen työeläkerahastoinnin alettua vuoden 1988 
alusta. Toisaalta yksityisen sektorin työeläkerahastojen osittaisen 
purkamisen alkaminen ensi vuosituhannella vaikuttaa yksityisten työn
antajien eläkevakuutusmaksujen kasvua hillitsevästi. 

5.2.2 Sosiaalivakuutuksen tulevasta kehityksestä 

5.2.2.1 Työeläkkeet ja niiden rahoitus 

Työeläkemenot vuonna 1988 ovat noin 25 mrd. markkaa. Ne kohoavat laskel
mien mukaan 45 mrd. markkaan vuonna 2000 ja runsaaseen 120 miljardi i n 
markkaan vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuosituhannen loppuun mennessä 
nopeimmin kasvavat työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä. Kyseisten 
eläkkeiden lukumäärä olisi suurimmillaan vuoden 2010 tienoilla, j onka 
jälkeen määrä alenisi ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Samanaikaisesti 
vanhuuseläkkeiden lukumäärä kasvaa nopeasti vuoden 2010 jälkeen. 

Eläkelajeittain nopeimmin kasvaisivat TEL- ja KVTEL-eläkemenot. Vuosi 
sadan vaihteeseen mennessä TEL- ja KVTEL-menojen arvioidaan kaksinker
taistuvan. Ensi vuosituhannella eläkemenojen kasvu kiihtyy edelleen 
si ten, että KVTEL-menot kasvavat seitsenkertaiseksi ja TEL-menot kuusin
kertaiseksi nykyiseen verrattuna. 

Työntekijöiden eläkejärjestelmässä eläkkeiden lukumäärän arvioidaan 
olevan suurimmillaan vuoden 2030 tienoilla. Kuntien eläkkeiden arvioidaan 
kasvavan vielä tämän jälkeenkin. Yrittäjien eläkejärjestelmässä eläkkei 
den määrä olisi suurimmillaan 2020-luvulla, maatalousyrittäjien eläke
järjestelmä saavuttanee kypsyysvaiheensa jo 1980-luvulla. Valtion eläke
järjestelmässä eläkkeiden lukumäärä kasvaa hitaasti vuoteen 2030 mennessä . 

Eläkemenojen osuus palkoista vaihtelee eri eläkejärjestelmissä huomat
tavasti. Tällä hetkellä eläkemenojen osuus palkoista on suurin valtion 
eläkejärjestelmässä, noin 25 prosenttia, ja maatalousyrittäjien eläke
järjestelmässä runsas 20 prosenttia. Kyseisissä eläkejärjestelmissä 
eläkemenon osuus palkoista arvioidaan nousevan 29 prosenttiin ja 
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34 prosenttiin palkoista vuosituhannen vaihteeseen mennessä ja edelleen 
47 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä valtion eläkejärjestelmässä. 
MYEL-järjestelmässä eläkkeiden osuus palkoista ei enää nousisi ensi 

vuosituhannella. 

TEL- ja KVTEL-järjestelmissä eläkemenojen osuus palkoista on vielä 

verraten alhainen, 11 - 12 prosenttia palkoista. Eläkejärjestelmien 
vaiheittaisesta voimaantulosta ja alhaisesta lähtötasosta johtuen 

. 
nousee yksityisen - ja kuntasektorin eläkemenojen osuus palkoista 
tulevaisuudessa kuitenkin nopeasti. Perusvaihtoehdon laskelmissa TE L

järjestelmässä eläkemenojen osuus palkoista nousee noin 17 prosenttiin 
vuoteen 2000 mennessä ja vuonna 2030 menot olisivat jo noin 40 prosent
tia palkoista. Kuntien eläkejärjestelmässä kehitys olisi samankaltainen, 
vuonna 2030 eläkemenojen osuus palkoista olisi kuitenkin jonkin verran .. 
alhaisempi, noin 37 prosenttia palkoista. Tämä edellyttää KVTEL-järj es-
telmässä, että vakuutettujen lukumäärä säilyy vuosituhannen vaihteen 

tasolla. 

TEL- ja LEL-järjestelmien vakuutusmaksun kehitys perustuu oletukseen 
rahastojen 2 prosentin reaalikorosta. TEL- ja LEL-järjestelmien 

vakuutusmaksu kohoaisi tällä oletuksella nykyisestä 13 prosentista 

noin 21 prosenttiin vuonna 2000 ja noin 34 prosenttiin vuonna 2030 . 

Eläkemenot ylittäisivät vakuutusmaksujen tuoton laskelmien mukaan 
vuoden 2010 tienoilla, jonka jälkeen rahastointiasteen vähentäminen 
tasoittaisi vakuutusmaksuun kohdistuvia korotuspaineita. 

KVTEL-järjestelmässä aloitettiin vuoden 1988 alussa rahastoiva järjes
telmä. Järjestelmän vakuutusmaksu nostetaan vähitellen TEL-vakuutus

maksun tasolle. Yrittäjäeläkkeiden vakuutusmaksu kohoaisi nykyisestä 
vajaasta 12 prosentista 19 prosenttiin vuonna 2000 ja yli 30 prosent

tiin vuonna 2030. Vastaavasti maatalousyrittäjien vakuutusmaksu nousi
si nykyisestä 5.5 prosentista 9 prosenttiin vuonna 2000 ja noin 5 
prosenttiin vuonna 2030. 
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5.2.2.2 Kansaneläkevakuutuksen menot ja rahoitus 

Kansaneläkevakuutuksen menoihin sisältyvien kansaneläke-, perhe
eläke- ja rintamasotilaslain mukaiset kokonaismenot ovat vuonna 

1988 runsaat 15 mrd. markkaa. Niiden arvioidaan pysyvän lähes nyky
tasollaan reaalisesti tulevaisuudessa. Lisäosamenojen aleneminen 
eläketurvan tason ja työeläkkeiden yleistymisen seurauksena hi l lit
see kansaneläkevakuutuksen menojen kasvua. 

Kansaneläkevakuutuksen rahoituslaskelmissa on yksityisen työnantajan 
kansaneläkevakuutusmaksun arvioitu olevan 4.45 - 4.95 prosenttia 
palkoista yrityksen poistoista riippuen. Julkisen työnantajan maksuksi 
on oletettu 4.95 prosenttia. Vakuutetun kansaneläkemaksu on arv i oitu 
1.8 penniksi kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä . Kuntien osuus 
lisäosista on oletettu 28.9 prosentiksi ja asumistukiosuuden on arvioitu 
säilyvän nykyisenä 43.5 prosenttina koko tarkasteluperiodin ajan . 

Yllämainituilla maksutuloperusteilla kansaneläkevakuutuksen tulojen 
arvioidaan ylittävän sen menot jo ensi vuosikymmenellä . Tämänkal tainen 
kehitys mahdollistaisi vakuutusmaksujen alentamisen ja/tai etuuksien 
kohottamisen. Vaihtoehtoisesti voitaisiiry rahastointia lisätä, mikäl i 
vakuutusmaksuja ei alennettaisi. 

5.2.2.3 Sairausvakuutuksen ja työttömyysturvan menot ja rahoitus 

Sairausvakuutuksen kokonaismenot ovat tänä vuonna runsaat 8 mrd. 
markkaa ja niiden arvioidaan nykymarkoissa kohoavan yli kaksin
kertaisiksi vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikäännyttyä sairauspäivä
rahat ja sairaanhoitokustannukset kasvavat. 

Yksityisen sektorin työnantajien sairausvakuutusmaksun arvioidaan 
l askelmissa olevan 2.45 prosenttia palkoista, valtion ja kunnallisten 
li ikelaitosten osalta maksu on sama ja muilta 3.95 prosenttia 
palkoista. Vakuutettujen maksu on 1.7 penniä äyriltä. Arvioiduilla 
tulosperusteilla sairausvakuutuksen menot ylittäisivät sen tulot 

kOko tarkasteluajanjaksolla. 
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5.2.2.4 Työttömyysturva 

Työttömyysturvan menot ovat 3.7 mrd. markkaa vuonna 1988. Työttömien 
määrän oletetaan nousevan ensi vuosikymmenellä siten, että työttömiä 
olisi 180 000 vuonna 1995 ja vuosituhannen vaihteessa noin 20Q_000. 
Tämän seurauksena työttömyysturvamenot nousevat runsaaseen 6 mrd. 
markkaan vuonna 2000. Vuosituhannen vaihteen jälkeen työttömyyden 
arvioidaan alenevan siten, että työttömyysprosentti laskisi noin 
3 prosenttiin 2010-luvulla, ja tämän seurauksena työttömyysturva
menot alenisivat reaalisesti noin 3 mrd. markkaan vuonna 2030. 

5.3 Yhteenveto sosiaalimeno- ja rahoituslaskelmista 

Väes~ön ikärakenteella ja eläkeläisten määrällä on keskeinen merkitys .. 
kun arvioidaan tulevia sosiaalimenoja ja niiden rahoitusta. Vuoteen 
2015 mennessä suuret ikäluokat ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle, ja 
työikäise~ väestön määrä supistuu yli puolella miljoonalla vuosina 
2000 - 203u. Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on täyttänyt 65 vuotta. 
On arvioitu, että sosiaalimenojen bruttokansantuotteen osuus olisi 
runsas neljännes vuonna 2000 ja runsas kolmannes vuonna 2030. Esimer

kiksi TEL-järjestelmässä eläkemenojen osuus palkoista nousee noin 
17 prosenttiin vuoteen 2000 mennessä ja vuonna 2030 eläkemenojen osuus 
palkoista on arviolta 40 prosenttia. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
sosiaalivakuutusjärjestelmän merkittävästä laajentumisesta huolimatta 

sen rahoitus pystytään hoitamaan. Sen sijaan sosiaalivakuutus
säästämisen merkittävä kasvu voi olla uhka kotitaloussektorin säästä

misasteelle ja maan ulkoiselle tasapainolle. 
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6 YHTEENVETO 

Suomalainen sosiaalivakuutusjärjestelmä tulee ajan myötä vaikutta
maan yhä useampien taloudenpitäjien elämään yhä enenevässä määrin. 
Tämän vuoksi korostuu tiedon tarve järjestelmästä ja sen vaikutuk
sista. Käsillä olevan selvityksen tavoite on koota suomalaisen 
sosiaalivakuutusjärjestelmän oleellisimmat piirteet suhteellisen 
tiiviiseen muotoon sekä arvioida järjestelmän kokonaistaloudellisia 

. 

vaikutuksia akateemisen tutkimuksen valossa. Esityksen pääpaino on 
yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän tarkastelussa, sillä tämä 

on sosiaalivakuutusjärjestelmän merkittävin komponentti, ja sillä on 
työeläkerahastojen kautta suurimmat vaikutukset kansantalouteen. 

Eläkejärjest~lmä jakautuu Suomessa kansaneläke- ja työeläkejärjes
telmään. Kansaneläkejärjestelmän perusteet luotiin jo 1930-luvulla, 
ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on ollut toiminnassa 
vuodesta 1962. Julkisen sektorin hoitamien eläkkeiden rahoitus 
perustuu jakojärjestelmään, ja yksityisE:n sektorin työeläkejä.rjestel

mä perustuu osittain rahastoivaan järjestelmään. Kansaneläkkeen tar
koituksena on turvata eläkkeensaajan perustoimeentulo ja työeläkkeen 

tarkoituksena on turvata palkansaajalle tai yrittäjälle se kulutus
taso, jonka vakuutettu on työssäoloaikanaan saavuttanut työtulojensa 
perusteella. 

Yksityisen sektorin työeläkelakeihin kuuluvat työntekijäin (TEL), 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden (LEL), maatalous
yrittäjien (MYEL), yrittäjien (YEL) ja taiteilijoiden ja toimitta
jien (TaEL) eläkelait. Eläke-etuuksissa maksetaan vanhuus-, työttö
myys-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä sekä rintamaveteraanien 
varhaiseläkettä. 

Tulevia eläkkeitä varten rahastoidut varat sijoitetaan pääosin ta
kaisin yritysten takaisinlainaukseen. Takaisinlainat muodostivat 
vuonna 1987 noin 8 prosenttia koko luottokannasta. Yrityssektorin 
luottokannasta kaikkien eläkevakuutuslainojen osuus oli lähes 
kolmannes ja takaisinlainojen osuus runsaat 18 prosenttia. Muut 
rahastot ovat työeläketoimintaa harjoittavien vakuutuslaitosten 
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sijoitettavissa esimerkiksi muuhun lainaustoimintaan ja kiinteistÖi
hin. Osa varoista menee vuosittain valtion vakuutuslaitoksille 

myymiin joukkovelkakirjalainoihin. Sosiaaliturvaan liittyvä säästä
minen keskittyy lähes kokonaan yksityisiin työeläkevakuutustoimintaa 

~~arjoittaviin yhtiöihin, säätiöihin ja kassoihin. Kansaneläke- ja 
sairausvakutusmaksuista koostuvan säästämisen osuus on vähäinen. 

Takaisinlainat ovat yrityksille automaattinen ja suhteellisen halpa 

rahoitusmuoto. Takaisinlainauksen hallinnollisesti asetettu korko 
oli vuoden 1988 syksyllä runsaat kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin 
pankkien uusien luottojen korko. Näin ollen työeläkejärjestelmä 

vinouttaa nykymuodossaan taloudellisten voimavarojen kohdentumista 

ja alentaa rahapolitiikan tehoa. Tämä epäkohta voit~isiin poistaa 

nostamalla takaisinlainauksen korko pitkäaikaisen markkinakoron 
tasolle ja sitomalla se esimerkiksi Suomen Pankin noteeraamaan 

5 vuoden markkinakorkoon. Paitsi että taloudellisten voimavarojen 

kohdentuminen paranisi ja rahapolitiikan teho kasvaisi toimenpiteet 
kasvattaisivat rahastojen reaalituottoa, alentaisivat työeläke

maksujen nousupaineita ja työvoimakustannuksia, ja edesauttaisivat 

kansantalouden rakennemuutosta. Takaisinlainauskoron kahden prosent

tiyksikön korotus helpottaisi arvion mukaan vakuutusmaksun nousu
painetta noin yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Sosiaalivakuutusrahastoille saatava reaalikorko on useana vuonna 
ollut negatiivinen. Rahastojen reaalikehitys oli erityisen heikko 
1970-luvun nopeina inflaatiovuosina, mutta kuluvalla vuosikymmenellä 

rahastojen reaalikorko on ollut positiivinen matalan inflaation 

vuoksi. Koska työeläkerahastojen kulloinenkin reaaliarvo vaikuttaa 

omalta osaltaan vakuutusmaksujen tasoon, niin rahastoiduille pää
omille tulisi välttämättä asettaa tavoitteeksi riittävän positiivisen 

reaalikoron turvaaminen. Positiivisella reaalikorolla olisi vakuu
tusmaksuja alentava vaikutus ja myös samalla tulevia eläkemenoja 

turvaava vaikutus. Samalla positiivinen reaali~orko merkitsee takai

sinlainoin rahoitettavien investointien tuottovaatimusten nousua ja 
näin pääomien käytön tehostumista. 

Sosiaalivakuutusjärjestelmän säästämisvaikutuksia tarkasteltiin sekä 
teorian että empiirisen todistusaineiston valossa. Teoreettisesta 
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tarkastelusta kävi ilmi, että suomalaisella sosiaalivakuutusjärjes
telmällä hyvinkin voi olla reaalisia vaikutuksia. Tätä käsitystä 

tukevat niin laajennettu elinkaarihypoteesi, limittäisten sukupol 
vien malli kuin sosiaalivakuutusjärjestelmän rahoitukseen liittyvät 
aspektitkin. Järjestelmän säästämisvaikutuksen suunnasta sen kummem
min kuin koostakaan ei kuitenkaan kyetä sanomaan mitään varmaa 

a priori. Kasvuteoreettisesta näkökulmasta katsoen on lisäksi epä
selvää, johtaako pakollisen sosiaalivakuutusjärjestelmän laajeneminen 
hyvinvoinnin kannalta optimaaliseen tulokseen. 

Empiiristen töiden kriittisestä tarkastelusta kävi ilmi, että 
sosiaalivakuutusjärjestelmän säästämisvaikutusta on varsin hankala 

tutkia. On syytä suhtautua varauksellisesti empiirisiin tuloksiin, 
koska odotettuja vakuutusetuuksia on vaikea kvantifioida ja koska 
estimoidut mallitäsmennykset ovat varsin ad hoc-luonteisia. Kuiten
kin luotettavimmat empiiriset analyysit viittaavat siihen, että 
sosiaalivakuutusjjrjestelmä alentaa kotitalouksien säästämisastetta. 

Sosiaalivakuutusjärjestelmä laajenee aina vuoteen 2030 asti. Väestön 
ikärakenteen ja työllisten määrän kehityksestä johtuen sosiaali

vakuutusjärjestelmän rahoitus vaatii tulevaisuudessa yhä suuremman 
osan bruttokansantuotteesta. Sosiaali- ja terveysminiteriön arvioi 

den mukaan sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta kasvaisi 
vuoden 1987 24 prosentista vuoden 2030 35 prosenttiin. Eläke

laeittain nopeimmin kasvaisivat yksityisten sekä kuntien työnteki 
jöiden eläkemenot. Vastaavasti kasvaisivat näiden eläkemenojen 
osuus palkoista runsaasta kymmenestä prosentista vajaaseen neljään

kymmeneen prosenttiin. 
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