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1 JOHDANTO 

Eläkejärjestelmän olemassaolon merkitys ihmiselle kasvaa hänen vanhetessaan. 

Vaikka suomalaisessa järjestelmässä eläkemaksuja maksetaan koko työuran ajan, 

muuttuu järjestelmä yksilölle konkreettiseksi vasta eläkkeelle jäädessä. Kuitenkin 

eläkejärjestelmään oleellisesti vaikuttavan pitkän aikajänteen vuoksi on tarpeellista 

paneutua lakisääteisen eläkkeen rinnalla myös mahdollisen vapaaehtoisen säästämisen 

tarpeeseen, jotta riittävä elintaso säilyisi myös henkilön eläkeajan. 

Suomen nykyinen eläkejärjestelmä on vahvasti lakisääteinen, sillä useat eri lait kuten 

työntekijän eläkelaki tai yrittäjän eläkelaki määrittelevät hyvin tarkasti niin 

työnantajan kuin työntekijän velvollisuudet ja vastuut. Ensimmäinen virallinen 

suomalainen työeläkelaki, merimiesten eläkelaki säädettiin vuonna 1956, jonka 

jälkeen eläkelakeja on säädetty koskemaan myös muita ammattiryhmiä. 1960-luvun 

Suomi oli otollinen ympäristö eläkelakien säätämiselle, sillä tuolloin vanhusten osuus 

väestöstämme oli vielä verrattain vähäinen (Kontio, 2007:139). Työeläkelakien 

ensimmäisten 30 vuoden aikana eläke-etuuksia pyrittiin laajentamaan entistä 

kattavammiksi, mutta jo 1990-luvun lama ja sen seuraama korkea työttömyys toivat 

suuren haasteen eläkejärjestelmän toiminnalle (Kontio, 2007:140–142). 

Eläkejärjestelmän keinot sopeutua erilaisiin haasteisiin ovat eläkerahastojen tulojen 

määrän muutokset (joko maksuprosentin, maksupohjan tai verorahoituksen 

lisäämisellä) tai vaihtoehtoisesti yksilön työuran aikana kertyvien tai jo maksussa 

olevien etuuksien leikkaaminen (Barr 2013:69-70).  

Vielä 1900-luvun alussa eläkkeensaajia oli vain muutama prosentti Suomen väestöstä, 

mutta jo vuonna 2005 eläkkeensaajien määrä oli kasvanut neljännekseen eli 1,4 

miljoonaan suomalaiseen. Saman ajanjakson aikana myös 65 -vuotiaiden määrä on 

nelinkertaistunut 16 prosenttiin. (Kontio, 2007:142.) Tämä muutos selittyy osaltaan 

paitsi eläkejärjestelmän kattavuuden laajenemisella myös väestön kasvulla sekä 

ihmisen elinajanodotteen nousulla. 2000- luvulla herättiin toisen maailmansodan 

jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien mukana vanhenevaan väestön 

ikärakenteeseen, joka lisää paineita lakisääteisen järjestelmän kestävyydessä. 
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Alla oleva kuvio 1 havainnollistaa ennusteen Suomen väestön määrän sekä 

ikäjakauman tulevasta kehityksestä seuraavien vuosikymmenten aikana. Lakisääteisen 

eläkejärjestelmän riittävyys tulevaisuudessa onkin haasteen edessä kun eläkeläisten 

määrän suhteessa työikäisiin oletetaan kasvavan kuvion 1 osoittamalla tavalla ja 

samalla eläkeläisten elinajanodotteen ennustetaan nousevan. Työikäisen väestömäärän 

ennustetaan tulevina vuosikymmeninä laskevan 4,2 prosenttia samalla kun 

eläkeläisten osuus kasvaa 5,6 prosentilla (Väestöennuste 2012, Tilastokeskus). 

Väestöennusteen mukaan 63-vuotiaan jäljellä olevan elinajanodotteen ennustetaan 

nousevan vuodesta 2012 vuoteen 2050 asti noin 5,4 vuotta eli 26,8 vuoteen, kun 

samalla 65 -vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan yli puolella miljoonalla 

henkilöllä (Risku, Appelqvist, Sankala, Sihvonne, Tikanmäki, & Vaittinen 2013:27). 

Lakisääteisen eläkejärjestelmän tukena on paremmin tiedossa oleva suuren joukon 

elinajanodote, sillä pelkän yksilöllisen säästämisen riskinä on muun muassa eläminen 

yli säästettyjen varojen (Barr & Diamond 2006:16). 

 

Kuvio 1. Suomen väestökehityksen ennuste (Väestöennuste 2012, Tilastokeskus). 

Suomen eläkejärjestelmää onkin pyritty uudistamaan modernisoituneeseen ja 

ikääntyvään yhteiskuntaan sopivaksi 2000-luvulla useilla uudistuksilla. Laajin 

yksittäinen järjestelmän uudistus tehtiin vuonna 2005, jolloin yhtenäistettiin 

työntekijöiden eläkelakeja ja muutettiin muun muassa eläkkeen karttumisperusteita 

sekä lakisääteistä eläkeikää (Hietaniemi, M. 2007:150–151). Nämä uudistukset eivät 
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kuitenkaan ole olleet riittäviä, vaan vuonna 2014 työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen 

tuloksena sovittiin uusista vuonna 2017 voimaan tulevista uudistuksista. Näiden 

tulevien uudistusten tavoitteena on taata riittävät eläkkeet, parantaa järjestelmän 

rahoituksen kestävyyttä sekä pidentää työuria (Eläketurvakeskus 2014a). 

Yksinkertaistetussa ihanteellisessa maailmassa yksilön työssäoloajan aikainen 

optimaalisen kulutuksen huomioiva vapaaehtoinen eläkesäästäminen riittäisi 

turvaamaan myös eläkeajan kulutuksen. Todellisuudessa tätä kuvaa kuitenkin 

sumentavat muun muassa epävarmuus tulevasta, epätäydelliset ja osittain jopa 

puuttuvat markkinat sekä niiden vääristymät. (Barr & Diamond 2006:16.) Yksityisellä 

eläkesäästämisellä on kuitenkin omat hyvät puolensa. Yksityisen eläkesäästämisen 

lisäämisellä voitaisiin esimerkiksi pienentää julkisen järjestelmän toiminnan 

aiheuttamia hyvinvointitappioita, sillä mikrotaloudellisesti tarkasteltuna yksityiset 

vapaaehtoiset säästöt eivät aiheuta hyvinvointitappiota toisin kuin pakolliset julkiset 

säästöt maksutason tasaamiseksi (Börsch-Supan 2005:62). 

Yhdeksi eläkejärjestelmän päätehtävistä on määritelty henkilön toimeentulon 

turvaaminen elinkaaren loppupuolella. Eläkejärjestelmä kytkeytyy voimakkaasti myös 

työmarkkinoihin kun yksilön eläkekarttumaan ja eläkkeen määrään vaikuttavat niin 

henkilön työuran kesto kuin palkasta maksetut eläkemaksutkin. Lopulliseen tulotasoon 

vaikuttaa myös yksilön elinajanodote sekä vapaaehtoinen eläke tai muu säästäminen.  

Se, miten hyvin järjestelmä onnistuu tasaamaan kulutusta erilaisten henkilöiden eri 

elämänvaiheiden välillä, on määriteltävissä muun muassa eläkkeen korvaussuhteen 

avulla. Korvaussuhteella yleisesti tarkoitetaan alkavan eläkkeen suuruutta suhteessa 

eläkettä edeltävään palkkaan. Kuitenkin huomataan tutkimuksissa käytetyn saatavilla 

olleista aineistoista riippuen myös palkan keskiarvoja tai muita tilastoista selvinneitä 

tulotasoja.  Oikean korvausasteen määrittely on haastavaa sillä korvausastetta nostaa 

eläkkeelle asetettu toimeentulotavoite, mutta toisaalta laskee eläkehakuisuuden 

lisääntyminen korvausasteen noustessa, jolloin koko eläketurvan rahoituspohja on 

vaarassa (Rantala & Suoniemi 2010:15). Eläkkeelle jäädessä tapahtuvaan kulutuksen 

muutokseen vaikuttaa myös eläkeaikaan mennessä kertyneen varallisuuden suhde 

tuloihin. Tässä tutkielmassa onkin tarkoitus havainnollistaa ja avartaa eläkeläisten 

toimeentuloa paitsi korvausteen kautta myös hieman laajemmalla näkökulmalla. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tulotason ja sitä kautta myös kulutuksen muutosta 

eläkkeelle jäädessä Suomen eläkejärjestelmässä korvaussuhteen ja yksilön 

varallisuuden kautta huomioiden tulevien eläkejärjestelmäuudistusten vaikutus 

eläkeläisten tulotasoon. Tulevan eläkeuudistuksen vaikutusta eläkeikään on tutkittu 

runsaasti, kun puolestaan yksilön kulutuksen muutos tulotason muuttuessa on jäänyt 

vähäisemmälle tarkastelulle. Tämän tutkielman tavoitteena on avartaa 

eläkejärjestelmäuudistuksen vaikutuksia yksilön kulutus- ja säästämispäätöksien 

kautta sekä kertyneen varallisuuden merkitystä eläkeajan toimeentuloon. 

Taloustiede hyödyntää elinkaarisäästämisen mallia lähtökohtana eläkeajan 

toimeentulon analyysissä. Mallin mukaisesti ajatellaan nuoruuden olevan 

velkaantumisen aikaa, töihin siirryttyä maksetaan kertyneet velat ja säästetään 

tulevaisuutta varten ja työuran päätyttyä toimeentulo muodostuu kertyneistä säästöistä. 

Tässä työssä eläkeellesiirtymisaikana tapahtuvaa kulutuksen muutosta tulotason 

muutoksen kautta tarkastellaan teoreettisesti kahdessa kontekstissa 

esimerkkilaskelmien avulla havainnollistettuna yksilön itse säästämänä elinkorkona ja 

julkisen toimijan avulla verojen kautta rahoitettuna etuutena. Molemmissa 

konteksteissa tarkastellaan myös säästetyn varallisuuden suhdetta palkkatuloihin ja 

sen merkitystä eläkeajan kulutuksen ylläpitämiseksi.  

Työ alkaa yleisellä kuvauksella eläkejärjestelmien tavoitteista ja niitä tukevista 

ominaisuuksista. Tarkemmin paneudutaan niin Suomen lakisääteiseen 

eläkejärjestelmään kuin myös vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen. Eläkejärjestelmän 

vaikutusta Suomen työmarkkinoihin tarkastellaan niin lähivuosina odotettavissa olevat 

työvoiman muutokset kuin myös yleisen työurien pidentämisen tavoitteet huomioiden. 

Eläkejärjestelmien toteutus maailmanlaajuisesti vaihtelee huomattavasti, mutta 

optimaalista eläkejärjestelmää on vaikeaa määritellä kovin monipuolisessa 

toimintaympäristössä. Tämän tutkimustyön kolmannessa luvussa esitellään 

teoreettinen kuvaus eläkeajan toimeentulon järjestämisestä säästämisen 

elinkaarimalliin pohjaten, joka etenee alkaen teoreettisella kuvauksella yksilön 

omarahoitteisesta elinkorkotulosta jatkuen julkisin verorahoin maksettavaan etuuteen 

eläkeajan kulutuksen järjestämismuotoina. Tutkimuksen neljännessä luvussa on 

esitetty katsaus empiriaan suomalaisten eläkeläisten tulotasosta nykyisessä tilanteessa 
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sekä tulevien uudistusten jälkeen. Tutkielman lopuksi esitetään työstä esiin nousseita 

johtopäätöksiä. 
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2 ELÄKEJÄRJESTELMÄ 

Eläkejärjestelmän päätavoite on kulutuksen tasaaminen ihmisen koko elinkaarelle, 

mutta se toimii samanaikaisesti myös vakuutuksena tulojen riittävyydestä koko 

yksilön eläkeajan. Eläkejärjestelmät ovat yleensä julkisen vallan alaisuudessa ja siten 

tukevat myös muita julkisen vallan tavoitteita kuten köyhyyden vähentämistä, tulojen 

uudelleen jakoa tai jopa talouskasvun turvaamista sekä työ- ja pääomamarkkinoiden 

tehostamista. (Barr & Diamond 2006:16–17.) Se miten edellä mainittuja tavoitteita 

eläkejärjestelmässä painotetaan vaikuttaa myös eläkejärjestelmän toimintaan.  

Erilaisia eläkejärjestelmiä voidaan kategorisoida ryhmiin niiden ominaisuuksien 

perusteella. Yleisesti käytettyjä jako-ominaisuuksia ovat eläkejärjestelmän 

rahoitusmuoto, etuuden muodostuminen sekä lakisääteisyys. Nämä ominaisuudet 

myös vaikuttavat kyseistä eläkejärjestelmien kykyyn kohdata erilaisia riskitekijöitä.  

Eläkkeiden rahoitukseen pohjautuva tapa on eri järjestelmien jakaminen rahastoivaan 

järjestelmään ja jakojärjestelmään. Edellisten yhdistelmää kutsutaan 

sekajärjestelmäksi. Rahastoiva eläkejärjestelmä nimensä mukaisesti rahastoi ja 

sijoittaa ikäluokan maksamat eläkemaksut kunnes kyseinen ikäluokka siirtyy 

eläkkeelle ja lunastaa kertyneet varat tuottoineen. Jakojärjestelmä puolestaan jakaa 

varallisuutta eri sukupolvien välillä, kun nykyinen työssä käyvä sukupolvi maksaa 

nykyisin eläkkeellä olevien eläkkeet luottaen seuraavan sukupolven maksavan heidän 

eläketulonsa. Yhtenä suurimpana riskinä rahastoivassa järjestelmässä on 

sijoitusriskin/markkinariskin mukana tuoma varojen arvonvaihtelu. Jakojärjestelmää 

puolestaan horjuttaa sukupolvien välinen kokojen vaihtelu eli etenkin väestörakenteen 

muutos. (Tenhunen 2008:391.)   

Eläke-etuuden määräytyminen voi olla etuus- tai maksuperusteinen. 

Etuusperusteisessa järjestelmässä eläkemaksu joustaa, jotta jo ennalta sovitut etuudet 

tulevat katetuksi yli ajan. Maksuperusteisessa järjestelmässä tuleva eläke-etuus on 

puolestaan joustava, sillä se muodostuu järjestelmään maksetuista kiinteistä maksuista 

sekä niiden tuotoista. Etuus- ja maksuperusteiset eläkejärjestelmät poikkeavat 

toisistaan aktuaarisen oikeudenmukaisuuden eli maksettujen eläkemaksujen ja 

saatujen etuuksien vastaavuudessa. (Tenhunen 2008:390–391.) Jakojärjestelmä on 



12 

 

käytännön esimerkki etuusperusteisesta järjestelmästä ja maksuperusteinen 

järjestelmä on usein rahastoiva järjestelmä. Perinteisistä etuus- tai 

maksuperusteisuuden määritelmistä poiketen osassa eläkejärjestelmistä maksun ja 

etuuden suhde muotoutuu myös täysin laskennallisin perustein esimerkiksi 

teoreettisten tilien tai pistejärjestelmien kautta. 

Yksi olennainen ero etuus- ja maksuperusteisessa järjestelmässä on siinä miten laajalti 

riskit on jaettu, sillä maksuperusteisessa järjestelmässä suurimmat riskit jäävät 

yksilöille, kun taas etuusperusteisessa järjestelmässä tasapainon säilyttäminen jää 

järjestelmän ylläpitäjän eli joko valtion tai työnantajan tehtäväksi (Barr & Diamond 

2006:18–19). Riskinä maksuperusteisessa järjestelmässä on eläke-etuuden riittävyys 

eli elintason riittävä säilyminen eläkkeellä, kun taas etuusperusteisen järjestelmän 

uskottavuutta heikentää mahdollinen eläkemaksujen vaihtelu ja voimakas kasvu. 

Eläkejärjestelmät voidaan jakaa myös lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin järjestelmiin, 

vaikka useissa maissa nämä toimivat rinnakkain. Lakisääteisen eläkejärjestelmän 

etuna on sen suuri kattavuus, jonka avulla järjestelmään liittyviä riskejä kuten 

esimerkiksi ihmisten virheelliset säästämispäätökset epätäydellisen informaation 

vallitessa, niin yksilön tulevaisuudesta kuin markkinoiden toiminnasta, on helpompi 

havaita ja hallita (Tenhunen 2008:392). Vapaaehtoisen järjestelmän etuna on muun 

muassa yksilön henkilökohtaisten preferenssien huomioiminen ja aktuaarisen 

oikeudenmukaisuuden toteutuminen.  

Eläkejärjestelmiä on useita erilaisia ja niiden toimivuus muuttuvilla markkinoilla 

vaihtelee. Siksi onkin tärkeää tutustua Suomen eläkejärjestelmään tarkemmin 

kokonaisuutena niin lakisääteisen määritelmän kuin käytännön todellisuudenkin 

kautta. Suomen järjestelmä 2000-luvulla läpi käynyt useita uudistuksia, joiden avulla 

on pyritty nykyaikaistamaan järjestelmää muuttuvaan toimintaympäristöön. Yksi 

näistä uudistuksista on koskenut myös vapaaehtoisen eläkesäästämisen 

mahdollisuuksia. Eläkejärjestelmä ei kuitenkaan ole muusta taloudesta erillinen 

toimija, vaan sen vaikutus ulottuu myös työllisyyteen sekä työmarkkinoiden 

tehokkuuteen. Tämän osion lopuksi tarkastellaan lyhyesti vielä Suomen 

eläkejärjestelmää osana kansainvälistä toimintaympäristöä. 
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2.1 Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä 

Suomen eläkejärjestelmä on sekajärjestelmä, joka muodostuu kolmesta peruspilarista. 

Nämä ovat vähimmäistoimeentulon takaava verorahoitteinen asumisperusteinen 

kansaneläke/takuueläke, lakisääteiset etuusperusteiset osittain rahastoidut työeläkkeet 

sekä vapaaehtoiset ammatilliset tai yksilölliset lisäeläkkeet (Barr 2013:16). 

Vapaaehtoista eläkesäästämistä on käsitelty omassa osiossaan myöhemmin. 

Eläkejärjestelmän pilareista merkittävin toimeentulon kannalta on työeläke, joka voi 

muodostua niin vanhuus-, perhe-, työkyvyttömyys- kuin myös osa-aikaeläkkeestäkin 

(Knuuti & Ritola 2014:11). Suomen eläkejärjestelmä on kokonaiseläkkeen 

muodostava tilkkutäkki, jonka palaset muotoutuvat uudistusten myötä. 

Niin kansaneläke kuin myös takuueläke ovat Kelan vastuulla olevia etuuksia, jotka 

rahoitetaan täysin valtion budjetista. Molempia etuuksia koskeva asumisperusteisuus 

toteutuu, jos henkilö on asunut 16 vuotta täytettyään Suomessa vähintään kolme 

vuotta. Kansaneläkejärjestelmän eläke-etuus tarkistetaan vuosittain 

elinkustannusindeksiin perustuvalla kansaneläkeindeksillä ja takuueläke korottaa 

hieman vähimmäiseläkkeen määrää, jos eläketulot muutoin jäävät vähäisiksi. (Knuuti 

& Ritola 2014:17, 20–21.) 

 

Kuvio 2. Lakisääteisen kokonaiseläkkeen muodostuminen vuonna 2014 (Knuuti & Ritola, 

2014:37).  
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Yllä olevassa kuviossa 2 on havainnollistettu eläkeläisen lakisääteisen 

kokonaiseläkkeen muodostuminen yksin asuvalle henkilölle. Netto -viiva kuvastaa 

eläkeläiselle ansiotuloverotuksen jälkeen jäävää osuutta. (Knuuti & Ritola 2014:36.) 

Työeläke on rajattu 50 prosenttiin palkasta, sillä vuonna 2012 keskimääräinen työeläke 

oli noin 50 prosenttia vakuutettujen keskipalkasta (Risku ym. 2013:31). Kuviossa ei 

ole huomioitu muita eläkkeensaajalle mahdollisesti myönnettäviä sosiaalitukia kuten 

asumis- tai hoitotukia tai eläkelisiä kuten lapsikorotus, rintamalisä, veteraanilisä eikä 

myöskään liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä (Knuuti & 

Ritola 2014: 22–24). Lukumäärällisesti vuonna 2014 noin puolella kaikista 

eläkkeensaajista kokonaiseläke jäi alle 1250 euron ja alle kymmenen prosenttia sai yli 

2500 euron eläkkeen (Knuuti & Ritola 2014:28). Työeläkevakuuttajien (TELA) 

kyselytutkimuksen perusteella lähes puolet väestöstä ei usko että työeläkkeiden 

nykytaso säilyisi tulevaisuudessa (Tela 2010:6). 

Eläkejärjestelmän korvaustaso kuvastaa lopullisen eläkkeen suhteen eläkettä edeltävän 

palkan tasoon. Työeläkelakien historiassa sopiva tavoite korvaustaso on vaihdellut 40 

prosentista 60 prosenttiin, mutta vuoden 2005 eläkeuudistusten jälkeen selkeän 

tavoitteen esittäminen on haastavaa, kun eläkkeeseen vaikuttaa koko työuran aikaiset 

palkkakertoimella tarkistetut ansiot, eläkkeen karttumisprosentit vaihtelevat iän 

mukaan ja myös elinaikakerroin sopeuttaa lopullisen eläkkeen määrää kasvavaan 

elinajanodotteeseen liittyen (Knuuti & Ritola 2014:9). Mielipidetutkimuksen mukaan 

suomalaiset haluaisivat korvaustason olevan noin 66 prosenttia, mutta arvioivat 

kuitenkin oman eläkkeen olevan vain noin 55 prosenttia palkasta (Tela 2010:13–14).  

Mielipidetutkimuksessa suomalaiset mieluummin korottaisivat eläkemaksuja kuin 

heikentäisivät eläke-etujaan (Tela 2010:14). Kuitenkin jo nykyisellään Suomen 

työeläkevakuutusmaksut ovat verrattain korkealla tasolla, joten todellisuudessa 

korotusvara on hyvin rajallinen (Barr 2013:69). Suomen eläkejärjestelmän 

rahoittamiseksi tarvitaan keskituloisen palkansaajan tuloista lähes 30 prosenttia 

(Määttänen 2015:75). Todellinen työeläkemaksun määrä voi helposti jäädä tavalliselle 

kansalaiselle hämärän peittoon, kun vakuutuksen hankkiminen ja maksujen 

kerääminen ovat työnantajan velvollisuuksina. Vaikka eläkemaksut jakautuvat 

työnantajan ja työntekijän kesken maksaa työnantaja siitä kuitenkin prosentuaalisesti 
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suurimman osan eli esimerkiksi vuonna 2012 työnantajan osuus oli 17,35 % 

kokonaismaksun ollessa keskimäärin 22,8 % palkasta (Tenhunen 2012:32).  

Työeläkejärjestelmä voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen sektoriin, joilla 

molemmilla on omat työeläkelakinsa sekä eläkevaroja hoitavat eläkelaitokset. 

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän lakien yksityiskohdista neuvottelevat 

työmarkkinajärjestöt. (Barr 2013:17.) Vuoden 2005 eläkeuudistuksilla pyrittiin 

yhtenäistämään eri sektorien välisiä eläkekarttumia, joka pienensi aiemmin 

korkeampaa julkisen sektorin eläkekarttumaa (Barr 2013:20). 

Kokonaisuutena vuoden 2005 eläkejärjestelmään tehdyt uudistukset eivät ole 

vaikuttaneet toivotulla tavalla esimerkiksi työuran jatkumiseen tai järjestelmän 

rahoituksen kestävyyden paranemiseen, joten jo vuoden 2014 lopulla 

työmarkkinajärjestöt neuvottelivatkin vielä uusista vuonna 2017 voimaan tulevista 

järjestelmän muutoksista. Näiden uusien tulevien uudistusten pyrkimyksenä on taata 

riittävät eläkkeet ja osittain myös selkeyttää eläkejärjestelmän rakennetta. Esimerkiksi 

eläkkeen kertyminen selkeytyy siirtymäajan jälkeen tasaiseksi 1,5 prosentin 

vuosittaiseksi karttumaksi koko vakuutetun työuran ajalta aina 17 -vuotiaasta lähtien 

aina vanhuuseläkeiän ylärajaan saakka, jonka lisäksi porkkanana yli alimman 

vanhuuseläkeiän tarjotaan 0,4 % kuukausittainen lykkäyskorotus ja keppinä osittain 

varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävän henkilön eläkettä tarkistetaan 

varhennusvähennyksellä 0,4 % kuukausittain aina vähimmäiseläkeikään saakka 

(Eläketurvakeskus 2014a). Pysyvä varhennusvähennys yhdessä eläkeiän nostamisen 

kanssa helpottaa myös eläkejärjestelmän rahoitusta (Barr & Diamond 2006:25). 

Vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikäraja on vuodesta 2005 lähtien ollut joustava 63–68 

ikävuoden välillä. Telan (2010) tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa 

suomalaisista vastustaa eläkeiän nostamista, mutta tästä huolimatta tulevassa 

uudistuksessa lakisääteinen ikäraja tulee vähitellen vuoteen 2025 mennessä 

nousemaan 65 vuoteen. Jokainen työntekijä tulee myös tulevaisuudessa saamaan 

henkilökohtaisen tavoite-eläkeiän eli tiedon elinaikakertoimen eläkettä pienentävästä 

vaikutuksesta sekä sen minimoimiseksi tarvittavan työuran jatkamisen määrän. 

Siirtymäajan päätteeksi myös elinaikakertoimen eläkkeitä pienentävä vaikutus 

vähenee. Uudistus tulee sisältämään poikkeuksen vähintään 38 vuoden rasittuneisuutta 
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ja kuluneisuutta sisältäneen työuran tehneille, joille saatavilla on työuraeläke jo 63 

vuotiaana. (Eläketurvakeskus 2014a.) Muilla aikaisemmasta eläkkeelle jäännistä 

haaveilevilla on olemassa vapaaehtoisen säästämisen mahdollisuus. 

2.2 Vapaaehtoinen eläkesäästäminen Suomessa  

Suomessa lakisääteisen eläketurvan taso ja kattavuus ovat kansainvälisesti verrattain 

hyvällä tasolla, joten tarve vapaaehtoiselle yksityiselle eläkesäästämiselle on pienempi 

kuin maissa, joissa lakisääteinen eläkejärjestelmä ei ole yhtä vahva. Yleisesti tarve 

eläkeajan toimeentulolle koskettaa kaikkia, mutta vapaaehtoisen eläkeaikaan 

varautumisen tarve on yksilökohtainen. Vapaaehtoisen eläkesäästämisen suppein 

määritelmä kattaa vain verotuetut vapaaehtoiset eläkevakuutukset sekä 

pitkäaikaissäästämisen (PS) ratkaisut, mutta yhtälailla tulevaa eläkeaikaa varten voi 

kerryttää varallisuutta myös esimerkiksi arvopapereihin, kiinteistöihin tai 

talletustileille. (Tenhunen 2012:13–14.)  

Börsch-Supan (2005:64) suosittelee yksityisiä vapaaehtoisia eläkeratkaisuja julkisen 

säästämisen sijaan, jotta julkisen säästämisen aiheuttamat hyvinvointitappiot 

vähenisivät. Tosin hän myöntää, etteivät täysin ongelmattomia vapaaehtoiset 

yksilölliset tai ammatilliset eläkkeetkään ole. Esimerkkinä mahdollisiksi ongelmiksi 

voi nousta paitsi korkeat hallinnointikustannukset, järjestelmän väärinkäytökset ja 

puutteellinen rahoitusosaaminen myös vähäinen osallistumisaste tai korkea 

keskeytysaste. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on kuitenkin oiva vaihtoehto 

eläkeajan aloituksen myöhentämiselle pidempään työskentelemällä, kun mietitään 

vaihtoehtoja eläkkeiden heikennyksien eli esimerkiksi elinaikakertoimen vaikutusten 

minimoimiseksi. Suomen hallitus kuitenkin painottaa työskentelyn jatkamista 

vapaaehtoisen eläkesäästämisen sijaan. 

Kerryttämällä varallisuutta vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen tai PS-sopimukseen 

tarjoaa valtio oikeuden vähentää vapaaehtoiseen eläkkeeseen sijoitettuja maksuja 

vuosittain 5000 euron edestä pääomatuloverotuksessa. Tämän verovähennys oikeuden 

ehtona on varojen lunastus aikaisintaan voimassa olevan eläkelain mukaisesta 

lykätystä vanhuuseläkeiästä alkaen. Lunastettaessa koko säästetty varallisuus 

verotetaan pääomatulona, poikkeuksena ennen 2005 vuoden uudistusta avatut 



17 

 

eläkevakuutukset sekä työnantajan järjestämät lisäeläkkeet, jotka katsotaan 

ansiotuloverotuksen alaiseksi tuloksi. (Knuuti & Ritola 2014:25.) 

Yksilöllisen vapaaehtoisen eläkesäästämisen verohelpotusten toimivuus voidaan 

kuitenkin kyseenalaistaa. Vaikka valtio voi katsoa verohelpotusten palkitsevan 

yksityistä säästämistä, osoittavat OECD:n tutkimustulokset kuitenkin kustannusten 

ylittävän saadut hyödyt (Euroopan Komissio 2009:20). Yksilöllisen vapaaehtoisen 

eläkesäästämisen veroetuja voisi Barrin (2013:86) mielestä heikentää nykyisestä, sillä 

vapaaehtoisen eläkkeen kartuttaja on usein korkeammin koulutettu hyvin 

toimeentuleva henkilö. Barrin näkemystä vapaaehtoisesta eläkesäästäjästä tukee myös 

Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Kanadasta saadut tulokset, kun tarkasteltiin 

vapaaehtoiseen eläkesäästämisjärjestelmään osallistumista sekä maksutasoja 

(Euroopan Komissio 2009:21). 

Barr (2013:86) huomauttaa Suomessa vapaaehtoisen eläkesäästämisen tason olevan 

kansainvälisesti verrattain alhaisella tasolla, kun esimerkiksi vuonna 2010 kaikista 

eläkemaksuista käytettiin vain 7,1 % vapaaehtoisiin ammatillisiin ja yksilöllisiin 

eläkkeisiin. Suomea suurempi merkitys vapaaehtoisella eläkesäästämisellä on 

Euroopan alueella esimerkiksi Irlannissa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa sekä 

Tanskassa, joissa yksityisten eläkejärjestelmien osuus muodostaa jopa 20–30 

prosentin osuuden eläkeläisten tuloista. Yksityisten eläkejärjestelmien kansainvälistä 

vertailua haittaa kuitenkin yhtenäisten vertailuperusteiden puuttuminen, joka lisää 

tulosten virheellisyyttä. Lisäksi useissa Itä-Euroopan maissa on vapaaehtoinen 

eläkesäästäminen vielä alkutekijöissään, joten sen merkitys saattaa lisääntyä 

tulevaisuudessa järjestelmien vakiinnuttua. Huomattava kuitenkin on yksityisten 

järjestelmien merkityksen suuruus kokonaisuudesta, joka ilmentää osaltaan myös 

julkisen eläkejärjestelmän toimivuutta. (Euroopan Komissio 2009:8–9.) 

Myös Tenhusen (2012:33) tutkimus tukee näkemystä suomalaisten vähäisestä 

vapaaehtoisesta eläkesäästämisestä, sillä reilut kolme viidesosaa (61 %) 

Eläketurvakeskuksen kyselytutkimukseen vastanneista ilmoitti, ettei jo ole eikä 

myöskään tulevaisuudessa aio varautua eläkeaikaan vapaaehtoisesti säästämällä. 

Heistä puolet ilmoittivat taloudellisten mahdollisuuksien vähäisyyden varautumatta 

jättämisen taustatekijäksi. Barr (2013:86) puolestaan nostaa esille Suomen 
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lakisääteisen työeläkejärjestelmän katottomuuden eli eläkkeen määrän ylärajan 

puuttumisen yhtenä syynä verrattain vähäiselle säästämiselle. Muita mahdollisia syitä 

vähäiselle vapaaehtoiselle eläkesäästämiselle voi löytyä myös kuluttajien 

likinäköisyydestä, tulevan kulutuksen matalasta nykyarvosta tai yksinkertaisesti 

säästämismotivaation puutteesta (Ahonen 2008:11).  

Vähäisestä vapaaehtoisesta eläkesäästämisen tasosta huolimatta, joka kolmannes 

arvioi eläkeaikaisen toimeentulonsa melko huonoksi tai huonoksi, kun vastaavasti vain 

3 % arvioi tulevan eläkkeen tason hyväksi (Tenhunen 2012:37). Seuraavalla sivulla 

oleva taulukko 1 osoittaa kuitenkin yli 65-vuotiaiden kotitalouksien käytettävissä 

olevien tulojen kasvaneen merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Huomattavaa 

on paitsi kokonaisvarallisuuden kasvu tässä eläkeiän ylittäneiden joukossa, myös 

asuntovarallisuuden suuri osuus. Suomessa asuntosäästäminen on hyvin suosittu 

säästämisen muoto ja vaikka se harvoin nähdään juuri eläkesäästämisen keinona, on 

omistusasunnon vaikutus vanhuusiän toimeentuloon kuitenkin merkittävä (Ahonen 

2008:9). 

Taulukko 1. Yli 65-vuotiaiden henkilöiden varallisuuden kehitys vuosina 1988–2009 euroina 

kotitaloutta kohden. Euromäärät muokattu vuoden 2009 valuutan arvoon 

kuluttajahintaindeksillä. (Kotitalouksien varallisuus 2011, Tilastokeskus.) 

 1988 1998 2009 

Varallisuus yhteensä 75 560 111 440 193 740 

Asuntovarallisuus yhteensä 58 660 88 920 150 500 

Rahoitusvarallisuus 14 770 18 930 37 860 

Eläkevakuutukset - 150 1 030 

Yksityisvelat yhtensä 1 340 900 4 110 

Käytettävissä olevat tulot /vuosi 16 680 22 650 28 560 

Kotitalouksia (otoksessa) 398 899 (810) 500 531 (501) 605 794 (2042) 

Yllä oleva taulukko 1 ilmaisee yli 65- vuotiaiden kotitalouksien varallisuuden 

kehitystä kuluneiden vuosikymmenien ajalta. Taulukossa nähtävissä on myös 

vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa olevan varallisuuden kasvaminen ikäryhmässä, 

joka voi jo lunastaa varallisuutta kyseisistä vakuutuksista. Taulukon arvoista kuitenkin 

puuttuu vuonna 2010 markkinoille tulleiden pitkäaikaissäästämisen ratkaisujen eli niin 

kutsuttujen PS-sopimusten vaikutus vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehitykseen. 
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Tilastojen valossa PS-sopimusten alkutaipaleen voimakkaan kasvun kausi päättyi jo 

vuoden 2013 loppupuoliskolla, jolloin uusia sopimuksia avattiin enää vain kymmenen 

kappaletta koko maassa (Suomen Pankki 2014). PS-sopimusten mukana verotuettujen 

eläkesäästämisen keinojen piti monipuolistua, mutta sen sijaan vapaaehtoinen 

eläkesäästäminen verotuettuihin eläkesäästämisen vaihtoehtoihin näyttää hiipuneen. 

Ahonen (2008:12) nostaa kuitenkin esille mahdollisuuden, ettei eläkesäästämisen 

määrä kokonaisuudessaan välttämättä ole muuttunut, vaan on ennemminkin 

tapahtunut siirtymää toisiin säästämismuotoihin. 

Eläkejärjestelmä kokonaisuutena on muokkautunut suhteellisen lyhyen olemassa 

olonsa aikana ympäristöönsä paremmin sopivaksi ja vapaaehtoisen säästämisen rooli 

on jäänyt Suomessa melko pieneksi lakisääteisen eläketurvan kattavuuden 

lisääntyessä. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on yksi keino varautua 

eläkejärjestelmän tulevaisuuden muutoksia vastaan. Oman haasteensa 

eläkesäästämisen aloittamiselle aiheuttaa kuitenkin pitkä, jopa 20–30 vuoden 

säästämisen aikajänne, jonka aikana myös työkyky, työmotivaatio tai työpaikan 

olemassa olo voivat muuttua (Ahonen 2008:19). 

2.3 Eläkejärjestelmä ja työmarkkinat 

Työmarkkinat ja eläkejärjestelmä ovat Suomessa tiukasti liitoksissa toisiinsa. Pääosin 

jakojärjestelmään perustuvan työeläkejärjestelmän mukaisesti työntekijät paitsi 

kartuttavat omaa eläkettään, myös suurelta osin maksavat jo eläkkeellä olevien 

toimeentulon. Eläkejärjestelmän tavoitteiden mukaisen toiminnan voi osaltaan nähdä 

vaihtokauppana niin työmarkkinoiden tehokkuuden kuin myös kansantalouden 

säästämisen kanssa (Barr & Diamond 2006:22). Esimerkiksi useimmissa Euroopan 

Komission (2009:6) jäsenvaltioissa eläkkeiden keruu ja maksaminen on järjestetty 

julkisella sektorilla, joka heijastuu luonnollisesti myös julkisen talouden lukuihin. 

Eläkejärjestelmän vaikutus työmarkkinakannustimiin näkyy esimerkiksi työn 

tarjonnan kautta riippuen paitsi eläkemaksujen mieltämisestä veron luontoisiksi 

menoiksi myös lakisääteisestä eläkeiästä ja työnteon taloudellisesta kannattavuudesta 

vanhuusiässä (Tenhunen 2008:392–393). Eläkeläisten määrän suhteellinen kasvu 

yhdessä työikäisen väestön työllisyystilanteen vaihtelujen kanssa tuovat omat 

haasteensa eläkejärjestelmän kestävyydelle. 
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Eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaa talouden vanhuushuoltosuhde eli 

eläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen (15–64 -vuotiaat) väestöön. Alla oleva 

taulukko 2 näyttää ennusteet, joiden mukaan työikäisen väestön määrässä tapahtuu 

tulevaisuudessa vain pientä heilahtelua, mutta vanhushuoltosuhteen ennuste näyttää 

merkittävän 11,7 % kasvun jo 2025 vuoteen mennessä. Tämän lähivuosien nopean 

vanhushuoltosuhteen kasvun selittää henkilömäärällisesti työelämästä poistuvien 

määrä, joka ylittää merkittävästi työelämään vasta liittyvien lukumäärän.  

Väestörakenteen vanheneminen näkyy myös työpanoksessa ja työvoiman määrässä, 

jotka vaikuttavat oleellisesti talouskasvuun ja bruttokansantuotteen (BKT) 

muodostumiseen. Vanheneva kansantalous tarvitsisikin kasvua työikäisen väestön 

työvoimaosuuksissa tasoittaakseen ikärakenteen muutoksen vaikutuksia (Börsh-

Supan 2005:54). Taulukossa 2 esitetyssä ennusteessa havaitaan vuoden 2030 jälkeen 

työikäisen väestön määrän supistumisen vaihtuvan hitaaksi kasvuksi, joka osaltaan 

rauhoittaisi vanhuushuoltosuhteen kasvua. Alla esitetyt ennusteet sisältävät myös 

olettaman, että työllisen väestön määrä ei laske merkittävästi. Olettamasta huolimatta 

eläkkeensaajien suhteen työlliseen väestöön oletetaan lähes 10 prosenttia jo vuoteen 

2025 mennessä. (Risku ym. 2013: 22.) 

Taulukko 2. Ennuste väestön määrän, vanhushuoltosuhteen sekä työikäisen väestön 

työllisyysasteen kehityksestä vuosien 2012- 2050 välillä (Risku ym. 2013: 22, 28, 31). 

 2012 2020 2025 2030 2040 2050 

Väestön määrä yhteensä (tuhansia) 5427 5631 5748 5847 5985 6096 

Työikäinen väestö (tuhansia) 3516 3426 3418 3416 3496 3525 

Työllinen väestö (tuhansia) 2299 2385 2380 2382 2440 2469 

Vanhushuoltosuhde (%) 29,0 37,1 40,7 43,8 44,8 46,6 

Työllisyysaste (%) 68,1 72,2 72,2 72,2 72,2 72,3 

Työttömyysaste (%) 8,0 6,7 6,7 6,6 6,7 6,7 

Eläkkeensaajat/ työlliset (%) 59,2 64,4 68,7 72,4 73,3 74,7 

Taulukossa 2 on kuvattu ennuste tulevasta työttömyysasteesta, joka yhdessä 

väestöennusteen, työvoiman liittymis- ja poistumisasteiden kanssa toimii pohjana 

myös taulukossa esitettyihin kohorttimenetelmällä laskettuihin pitkänaikavälin 

työllisyysasteen ennusteisiin (Risku ym. 2013:26). Työllisyysasteen suurin kasvu ja 
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työttömyysasteen lasku odotetaan tapahtuvan jo kuluvana vuosikymmenenä, jonka 

jälkeen arvojen ennustetaan pysyvän likimain vakiona (Risku ym. 2013:27). Yllä 

olevia työttömyysasteen ennusteita voidaan kuitenkin pitää hyvin optimistisina, sillä 

Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2014 työttömyysaste oli keskimäärin 8,7 %, 

vaikka samaan aikaan työllisyysaste olikin noussut 0,5 % edellisvuodesta (Suomen 

virallinen tilasto 2015). Eläkkeelle jäännin aikaistaminen ei kuitenkaan toimi 

työttömyyttä pienentävä tekijänä (Barr & Diamond 2006:24). Työllisyyden vaikutus 

näkyy konkreettisesti myös yksilön eläkekertymässä, sillä kokonaiseläkkeestä suurin 

osa muodostuu ansiotuloihin perustuvasta työeläkkeestä. 

Ikääntyneelle työntekijälle kohdalle osuva työttömyys tuo mukanaan vaihtoehtoisen 

keinon siirtyä eläkkeelle hieman lakisääteistä eläkeikää aiemmin. Niin sanotulla 

työttömyysputkella turvataan ikääntyvän pitkäaikaistyöttömän toimeentulo, kun 

työttömyyspäivärahan ja työttömyysturvan lisäpäivien jälkeen henkilö voi siirtyä 

suoraan vanhuuseläkkeelle 62–65 vuotiaana. Yrityksille työttömyysputken olemassa 

olo on mahdollistanut ikääntyvän työvoiman sopuisan vähentämisen, mutta 

työttömyysputken käyttö varhaiseläkereittinä lisää työttömyysmenoja ja on haasteena 

työllisyystavoitteiden toteutumiselle. (Jauhiainen & Rantala 2011:12–13.)   

Tutkittaessa työttömyysputken alaikärajan nostojen vaikutusta ikääntyneiden 

työttömyyteen on huomattu työttömien osuuden kasvavan työttömyysputken 

alaikärajan kohdalla, joskin siirtymäosuuden kohoaminen on vähentynyt ikärajan 

noustessa (Jauhiainen & Rantala 2011:36–37). Hakola ja Määttänen (2009:12) tutkivat 

työntarjonta- ja eläkkeelle siirtymispäätöksiä kuvaavan elinkaarimallin avulla myös 

työttömyysputken poistamista politiikkatoimenpiteenä, jonka tavoitteena on 

myöhentää eläkkeelle siirtymistä ja vähentää sosiaaliturvan rahoitustarvetta lisäämättä 

tuloeroja. Tulokset esittivät työttömyysputken poistamisen lisäävän ikääntyneiden 

työllisyyttä ja parantavan julkisen talouden kestävyyttä negatiivisten 

tulonjakovaikutusten lisääntyessä. Kun tulevassa eläkeuudistuksessa nostetaan 

lakisääteistä vanhuuseläkeikää, herää huoli myös työttömyysputken käytön 

lisääntymisestä varhaiseläkereittinä (Lassila, Määttänen & Valkonen 2015:27).  

Tulevan eläkeuudistuksen vaikutukset työmarkkinoille on konkreettisesti 

havaittavissa vasta vuosien uudistusten voimaan tultua jälkeen. Mielenkiintoisia 
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tekijöitä uudistuksessa työmarkkinoiden kannalta on ainakin osittainen varhennettu 

vanhuuseläke sekä uusi työuraeläke, jotka olemassa olollaan mahdollistavat 

varhaisemman eläkkeelle jäännin. Uudistusten vaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida 

ja mallintaa jo etukäteen kuten myöhemmin osiossa 4.2 läpikäydään. 

2.4. Eläkejärjestelmät osana kansainvälistä taloutta 

Väestön muuttuvan ikärakenteen ja kasvavan eliniänodotteen myötä tarve 

eläkejärjestelmän uudistamiselle ei ole yksistään suomalainen ongelma. Voidaan 

väittää ettei yhdenkään kehittyneen maan eläkejärjestelmä ole erilinen toimija 

taloudesta, väestönkehityksestä tai jopa muiden maiden eläkejärjestelmistä (Halmosi 

2014:468). Eläkejärjestelmien varallisuuden hajautus kansainvälisille 

sijoitusmarkkinoille liittää myös talouden suhdannevaihtelut ja markkinoiden kriisit 

eläkejärjestelmään uhaten niiden toimivuutta. Erilaisten eläkejärjestelmien keinot 

reagoida järjestelmän tasapainoa horjuttaviin riskeihin tai niiden uhkiin ovat erilaiset, 

joten on hyödyllistä tarkastella eläkejärjestelmien toimintaa myös Suomen 

järjestelmän lisäksi myös laajemmalla kansainvälisellä näkökulmalla. 

Eläkejärjestelmän tavoitteet vanhuudenajan toimeentulon järjestämiseksi ovat eri 

maiden välillä yhtenevät, mutta järjestelmän toteutustavat vaihtelevat huomattavasti. 

Havainnollistetaan järjestelmien erilaisuutta vanhuusajan köyhyyden ehkäisemisen 

tavoitteen avulla. Seuraavan sivun taulukosta 3 nähdään tähän tavoitteeseen 

pyrkimisen keinoja useiden erilaisten järjestelmänominaisuuksien kautta esimerkiksi 

suunnattuna jakona, perustulona tai minimitoimeentulona. Suunnatussa jaossa 

(suunnattu) köyhemmät saavat parempituloisia suhteellisesti korkeammat etuudet kun 

lopulliseen etuuksien arvoon vaikuttaa kaikki henkilön saamat tulot sekä muu 

varallisuus. Minimitulojärjestelmä (minimi) huomio suunnatusta järjestelmästä 

poiketen vain muut eläketulot, kun taas puolestaan perustoimeentulon (perus) malli 

maksaa tasaisen etuuden kaikille eläkkeensaajille tulotasosta riippumatta. (OECD 

2013:120.) Jo yhden eläkejärjestelmän tavoitteen avulla huomataan laaja kirjo 

ominaisuuksia toisistaan poikkeaville maakohtaisille eläkejärjestelmillä. 
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Taulukko 3. Eräiden maiden eläketulon järjestämismallit sekä julkisen järjestelmän sisältämät 

ominaisuudet (OECD 2013: 121). 

Maa julkisen järjestelmän ominaisuus julkinen yksityinen 

 suunnattu perus minimi  järjestelmän malli 

Tšekki  x x DB  

Tanska x x   DC 

Viro  x  points DC 

Suomi   x DB  

Ranska   x DB +points  

Saksa x   points  

Kreikka   x DB  

Italia x   NDC  

Norja   x NDC DC 

Espanja   x DB  

Ruotsi   x NDC DC 

Iso-Britannia x x x DB  

Venäjä  x  NDC DC 

Taulukossa 3 on oikealla puolella kuvattu myös vaihtelua eri maiden pääsääntöisistä 

eläkejärjestelmistä. Yleinen suunta Euroopan Unionin jäsenmaissa on ollut 

maksuperusteisuuden kasvattaminen ja työmarkkinaosapuolten sekä yksittäisten 

kansalaisten aktivoiminen riittävän eläketurvan varmistamiseksi (Euroopan Komissio 

2009:4). Yleisin julkisen järjestelmän eläkejärjestelmämalli on etuusperusteinen 

järjestelmä (DB), kun puolestaan yksityisellä puolella yleisimpiä ovat 

maksuperusteiset järjestelmät (DC). Teoreettiset tilit (NDC, notional accounts) 

puolestaan ovat henkilökohtaisia tilejä, jolle yksilön eläkemaksut laskennallisesti 

tallentuvat ja kasvavat tuottoa. Pistejärjestelmä (points) on toinen laskennallinen malli, 

jossa työntekijän vuotuiset tulot muunnetaan karttuviksi pisteiksi, jotka eläkeajan 

alkaessa kerrotaan eläkepisteen rahallisella arvolla tasaiseksi eläketuloksi. (OECD 

2013:120.) 

OECD maiden eläkejärjestelmien uudistuksia on tarkasteltu niin kattavuuden, 

riittävyyden, kestävyyden, työnteon kannustimien kuin myös hallinnollisen 

tehokkuuden ja järjestelmien monipuolistamisen toimenpiteiden kautta (Halmosi 

2014:458). Kansainvälisesti tarkastellen eläkeiän nosto on ollut yksi yleisimmistä 

järjestelmän uudistuksista, jolla työuria on pyritty pidentämään sekä eläkejärjestelmän 

kestävyyttä parantamaan. Alla oleva kuvio 3 havainnollistaa virallisen eläkeiän 
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(vuonna 2012) sekä keskimääräisen todellisen eläkeiän (laskettu vuosien 2007–2012 

toteutumista) eroja eräissä OECD maissa (OECD 2013: 129). Kuviosta 3 esille nousee 

myös Suomen suhteellisen alhainen keskimääräinen todellinen eläköitymisikä 

verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin kuten Norjaan ja Ruotsiin. 

Kuvio 3. Keskimääräinen todellinen työmarkkinoilta poistumisikä (effective) ja virallinen 

eläkeikä (official) sukupuolten välillä jaoteltuna eräissä OECD maissa. (OECD 2013:129).  

Eri maiden eläkejärjestelmät poikkeavat myös useilta muilta ominaisuuksiltaan. 

Esimerkiksi vain neljällä (Tšekki, Suomi, Viro ja Portugali) 38:sta OECD maasta ei 

julkisen eläkejärjestelmän eläke-etuutta kartuttavalla tulolla ole ylärajaa eli niin 

kutsuttua järjestelmän kattoa, joka keskimäärin OECD maissa on 191 prosenttia 

keskimääräisistä tuloista vaihdellen Sveitsin 96 prosentista aina Slovakian 500 

prosenttiin (OECD 2013:125). Kansainvälinen eläkejärjestelmien vertaileminen 

pelkästään eläkejärjestelmien eri ominaisuuksia luettelemalla tai eläkeläisen tulotasoa 

tarkastelemalla ei kerro koko kuvaa eläkeläisen toimeentulosta tai eläkejärjestelmän 
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paremmuudesta, sillä myös muiden julkisten palveluiden kattavuus, esimerkiksi 

terveydenhuollon osalta tai asumisen omavaraisuus vaikuttavat myös osaltaan 

eläkeläisen toimeentuloon (OECD 2013:14). 

Vuoden 2008 finanssikriisi paljasti eläkejärjestelmien heikkouksia osana laajempaa 

sosiaaliturvajärjestelmää sekä taloutta, kun kriisin myötä markkinoille sijoitettujen 

varojen arvo laski sekä työttömyys kasvoi vähentäen järjestelmään tulevien maksujen 

määrää kasvattaen samalla haettujen etuuksien määrää. Silti monet valtiot päättivät 

jäädyttää sosiaaliturvajärjestelmien varallisuutta poliittisena vastapainona 

vallinneeseen kriisiin. (Konkolewsky 2009:1) Finanssikriisin vaikutusten analysointi 

löysi heikkouksia esimerkiksi useiden eläkejärjestelmien rahoituksen riippuvuudesta 

sijoitusmarkkinoiden tasaisiin korkeisiin tuottoihin ja siten myös havaintoja 

eläkevaroille sopivasta sijoitusportfolion sisällöstä. Analyysi huomioi myös riskinjaon 

epätasapainon valtion ja yksilön välillä niin rahastoivissa- kuin jakojärjestelmissäkin, 

kuten myös useiden järjestelmien heikon varautumisen tason mahdollisia uusia tulevia 

kriisejä varten. (Konkolewsky 2009:2.) 

Vuonna 2010 keskimäärin 11,3 % Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltioiden 

bruttokansantuotteesta meni eläkemaksuihin, muodostaen siten suuren osan 

julkisyhteisöjen menoista ja nykyisillä järjestelmillä 1,5 - 2 prosentin menojen kasvu 

vuoteen 2060 mennessä näyttää todennäköiseltä ilman merkittäviä uudistuksia 

(Halmosi 2014:457). Eläkejärjestelmät itsenäisesti maakohtaisesti järjestettyinä 

yksiköinä sisältävät tehokkuustappioita huomaten myös eri maiden väliset eläkkeiden 

laskennalliset ongelmat, jotka pahimmillaan voivat jopa rajoittaa työvoiman vapaata 

liikkumista EU-alueella. Viime aikoina onkin herännyt ajatus maiden välisen 

yhteistyön parantamisesta, jotta eläkejärjestelmät EU-alueella olisivat 

oikeudenmukaisia kaikille alueen palkansaajille sekä eläkeläisille. (Halmosi 

2014:461,468.)  

EU:n laajuisen yhteisen eläkejärjestelmän luominen maakohtaiset eroavaisuudet, 

kuten esimerkiksi nykyiset demografiset lähtökohdat huomioiden olisi hyvin vaativa 

toteuttaa optimaalisella, kaikkia miellyttävällä tavalla. Optimaaliselle 

eläkejärjestelmälle on kuitenkin yritetty määritellä tunnuspiirteitä joiden avulla 

kohdata ihmisten heikkouksia sekä pitkäikäisyyden lisääntymistä. Optimaalisen 



26 

 

eläkejärjestelmän ominaisuuksia voisi olla esimerkiksi automaattinen järjestelmään 

kuuluminen, mekanismi joka automaattisesti säätäisi yksilön maksut järjestelmän 

maksuvajeiden tai ylijäämien ilmentyessä, sitoisi eläkevarallisuuden sijoitusten 

sijoitusjakauman yksilön ikään ja mahdollisesti jopa ehdottaisi eläkkeelle jäännille 

yksilön kannalta oleelliset rajat (Ambachtsheer 2007: 22). 



27 

 

3 ELÄKEAJAN TOIMEENTULON JÄRJESTÄMINEN 

Eläkejärjestelmän tavoitteet pyrkivät takaamaan riittävän vanhuudenajan 

toimeentulon ja myös ehkäisemään vanhuudenajan köyhyyttä. Eläkejärjestelmän 

olemassa olo tuo mukanaan myös markkinoiden vääristymiä, mutta ne huomioiden 

voidaan kuluttajalle havainnollistaa niin optimaalinen varallisuuden jakaminen kuin 

eläkeikäkin. Jokaisen kuluttajan omat preferenssit ja riskit vaikuttavat optimaalisesta 

säästämiskäyttäytymisestä poikkeamiseen. Pohjana tässä tutkielmassa on 

elinkaarisäästämisen ajatus, jota sovelletaan niin yksilön omarahoitteiseen kuin myös 

perusteltuun julkisin varoin rahoitettuun eläkkeeseen. 

Eläkesäästämistä ja säästämistä yleisesti voidaan taloustieteessä mallintaa perinteisen 

elinkaarimallin kautta. Yksinkertaistetusti elinkaarimalli selittää nuoruuden olevan 

velkaantumisen aikaa, töihin siirryttyä maksetaan kertyneet velat ja säästetään 

tulevaisuutta varten ja työuran päätyttyä toimeentulo rahoitetaan työuran aikana 

kertyneillä säästöillä. Konkreettisimmillaan elinkaarisäästäminen näkyy esimerkiksi 

suomalaisessa asuntosäästämisessä, kun yleisesti nuorena ensiasunto rahoitetaan 

lainalla, jota lyhennetään työssä käydessä ja eläkkeellä ollessa nautitaan velattomasta 

asunnosta, joka mahdollisesti vaihdetaan pienempään lasten pois muutettua, jolloin 

varallisuutta usein vapautuu myös muuhun kulutukseen (Ahonen 2008:9). Empiiriset 

tutkimukset näyttävät kuitenkin säästämisen usein jatkuvan myös eläkeiässä ja 

kertyneen varallisuuden käyttämisen kulutukseen olevan vähäistä. Syitä perinteisestä 

elinkaarimallista poikkeamiseen on yritetty selittää niin perinnönjättömotiivilla kuin 

myös pahan päivän varalle säästämiselläkin. (Tenhunen 2012:13.) 

3.1 Elinkorot tasaisen eläketulon turvaajana 

Eläkkeelle jäädessä toimeentulon muodostuminen ja säilyminen koko jäljellä olevan 

elinajan nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Yaarin (1965) havainto elinkorkojen 

optimaalisuudesta elinkaarimallin mukaiselle kuluttajalle, jonka jäljellä olevaa 

elinaikaa ei tiedetä, on toiminut taloustieteessä uraauurtavana huomiona eläkeajan 

toimeentulon takaamisessa. Alkuperäinen Yaarin (1965) tutkimus sisälsi runsaasti 

oletuksia, kuten muun muassa kuluttajan olevan von Neumann-Morgenstern –hyödyn 

maksimoija, perintömotiivin puuttuvan sekä markkinoilla tarjolla olevien 
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elinkorkosopimuksen olevan aktuaarisesti reiluja. Myöhempi tutkimus on osittain 

lieventänyt Yaarin oletuksia muuttamatta kuitenkaan lopputulemaa elinkorkojen 

toimivuudesta eläkeajan toimeentulon järjestämisen muotona. (Yaari 1965 via 

Davidoff, Brown & Diamond 2005:1573.)  

Elinkorkosopimuksesta riippuen eläkeajan tasaisen kuukausittaisen tai vuosittaisen 

toimeentulon muodostaminen elinkorkojen avulla perustuu säästetyn pääoman ja sen 

koron yhdistelmään. Elinkorkosopimus on siis eräänlainen käänteinen henkivakuutus, 

joka hyödyntää yhdistettyä yksilöiden kuolevaisuusriskiä taatakseen tasaisen 

kulutusvirran elämän aikana (Sheshinski 2007:2). Huomioidessa pitkäikäisyysriskin 

(longevity risk) vaikutuksia markkinoiden tehokkuuteen nousee esiin kaksi pääkohtaa. 

Ensinnäkin se, että kuluttajan loppuelinkaaren toimeentulon turvaavia 

elinkorkosopimuksia on olemassa sekä toiseksi, että tieto kuluttajan jäljellä olevan 

elinajanodotteesta on myös elinkorkosopimuksen tarjoajan tiedossa. Molempien 

edellä mainittujen kohtien toteutuessa pitkäaikaisten elinkorkosopimusten markkinat 

voivat tarjota tehokkaan vakuutuksen jokaiselle selviytymisen riskiluokalle. 

(Sheshinski 2007:4.)  

Davidoff ym. (2005) tarkastelivat rationaalisen elinkaarimallin teorian pohjalta 

elinkorkojen ja yksilön hyvinvoinnin välistä suhdetta. Heidän päätelmiensä pohjana 

oli kuluttajan valinnan optimoiminen yhden vuoden pankkitalletuksen ja 

elinkorkosopimuksen välillä. Elinkorkosopimuksen erityisehtona oli maksun 

toteutuminen vain vakuutetun ollessa elossa maksuajankohtana. Lopputulemana 

elinkorkosopimus on vaihtoehtona tuottavampi hyötyä maksimoivalle kuluttajalle niin 

täydellisillä kuin epätäydellisilläkin markkinoilla, joskin jo lähtökohtaisesti 

elinkorkojen korko oli tutkimusasetelmassa määritelty reaaliarvoisesti talletuksen 

korkoa korkeammaksi. (Davidoff ym. 2005:1573.) 

Epätäydellisillä markkinoilla yksilön optimaalisen kulutuksen sekä elinkorkotulojen 

poikkeaminen muuttaa varojen optimaalisen jakauman kokonaisvaltaisesta 

elinkorkosopimuksesta vain osittaiseen varojen sijoittamiseen elinkorkosopimukseen. 

Optimaalisen kulutuksen sekä elinkorkotulojen epätasapaino voidaan saavuttaa 

esimerkiksi sallimalla yksilön hyödyn olevan riippuvainen aikaisemmasta totutusta 

kulutustasosta. (Davidoff ym. 2005:1574.) Esimerkiksi eläkkeelle jäädessä 
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optimaalisen tavoitellun kulutuspolun laskiessa voimakkaasti elinkorkosijoitusten 

rajoitteet sitovat kulutusta, jolloin elinkorkojen tuoma lisähyöty jää vähäisemmäksi. 

Kun tulevan kulutuksen summa on suhteessa pienempi elinkorkosijoitusten rajoitteet 

siirtävät saatavaa hyötyä myöhemmäksi aikajanalla. Kuluttajan tavoitellun 

kulutuspolun ollessa kumpumaisempi ja loivemmin laskeva, elinkorkosijoitusten 

rajoitteiden kulut jäävät matalimmiksi, jolloin elinkorkojen tuoma nettohyöty on 

korkeampi. (Davidoff ym. 2005:1585.) 

Tarkasteltaessa eläkeikään mennessä kertyneen varallisuuden ja elinkaaren tulojen 

suhdetta huomattiin toteumassa merkittävää vaihtelua eri ihmisten välillä. Riippumatta 

kuluttajan alkuperäisestä totutusta elämäntavasta sekä kertyneestä varallisuudesta, 

tasaisen kulutuksen päämäärään päästäkseen kuluttajan kannattaisi siirtää varansa 

reaalisiin elinkorkoihin, jonka avulla kuluttaja saisi korkeimman tuoton ilman 

likviditeettirajoitteita. Edellä mainittu päätelmä pätee myös tilanteessa, jossa 

kertyneen varallisuuden suhde totuttuun kulutukseen on pieni, joskin silloin 

optimaalinen varallisuuden elinkorko-osuus pienenee hieman. (Davidoff ym. 

2005:1587– 1588.)  

Scott (2008) vertaili pitkäikäisyyselinkorkojen (longevity annuity) ja perinteisten 

välittömien elinkorkojen (immediate annuity) eläkeläiselle tuomia hyödyn kasvun 

mahdollisuuksia, nojaten vakuutuksen tuoman lisäarvon teoriaan. Hänen 

määrittelemänsä pitkäikäisyyselinkorko eroaa selvästi perinteisistä elinkoroista, sillä 

vaikka elinkorkosopimus preemioineen toteutetaan molemmissa eläkkeelle jäädessä, 

alkavat tulot virrata kuluttajalle pitkäikäisyyselinkoroissa vasta myöhemmin sovittuna 

ajankohtana eläkkeellä jo ollessa, esimerkiksi 20:n eläkkeelläolovuoden jälkeen. 

Pitkäikäisyyselinkorkojen optimaalisuus, kun vain osa varallisuudesta siirretään 

elinkorkosopimukseen, on kiistaton, sillä jo 10–15 prosentin osuudella varallisuudesta 

pitkäikäisyyselinkoroilla saadaan kulutushyöty, joka vaatisi yli 60 prosentin 

sijoittamisen perinteiseen elinkorkosopimukseen. (Scott 2008:40–41.) 

Välitön elinkorko saattaa näyttää ilmeiseltä ratkaisulta pitkäikäisyysriskiltä 

suojautumiseen, mutta vaatimus varallisuuden luovuttamisesta elinkorkosopimuksen 

tarjoajalle vastineena säännöllisestä tulosta, ilman keinoa lunastaa se takaisin ei 

houkuttele eläkesijoittajia. Varallisuuden likviditeetin säilyttämiseksi on ehdotettu 
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myös portfolioyhdistelmää amerikkalaisista valtion takaamista inflaatiosuojatuista 

porrastetuista arvopapereista (TIPS- Treasury Inflation-Projected Securities) sekä 

laskennallisista elinkoroista (deferred annuity). Vertailustandardiksi ehdotetussa 

portfoliossa varallisuusosuudet sijoitetaan siten, että ensimmäinen saatava 

elinkorkotulo vastaisi viimeistä TIPS-tuottoa. (Sexauer, Peskin & Cassidy 2012:74.) 

Kuten yllä esitetyssä Scottin (2008) tutkimuksessa myös tässä malliportfoliossa 

elinkorkojen osuus jäisi pienehköksi noin 12 prosentin osuudellaan. Esitetty 

vertailustandardi on kuitenkin ennemmin vektorimuuttuja kuin vakio, koska 

esimerkiksi iän ja sukupuolen on havaittu vaikuttavan optimaaliseen osuuksien 

sijoitusjakaumaan (Sexauer ym. 2012:79). 

Ennalta sovitulla hinnalla takaisin lunastettavissa oleva elinkorkosopimus (refundable 

annuity) voisi myös osaltaan lisätä kuluttajan hyvinvointia. Vaikka lunastushinta 

kuluttajan iän myötä muuttuisikin, mahdollistaisi se kuitenkin kuluttajille aiempaa 

perinteistä elinkorkosopimusta joustavamman kulutuspolun elinkaarentuloihin tai 

jäljellä olevaan elinaikaan liittyvien muutosten varalta. (Sheshinski 2007:8.) 

Elinkorkosopimusten yksityiskohtaisilla ehdoilla näyttäisi olevan mahdollista 

rakentaa jokaiselle kuluttajalle optimaalinen ratkaisu, mutta tästä huolimatta 

elinkorkosopimusten vapaaehtoinen käyttö eläkeajan toimeentulon järjestämisessä ei 

ole yleistynyt. 

3.2 Elinkorkojen ja säästämisen mallintaminen 

Perusmallin mukaisessa taloudessa yksilön käytös on täysin rationaalista ja 

kilpailullisten elinkorko- ja henkivakuutusmarkkinoiden toimintaa rajoittaa vain 

informaation saatavuus. Tällaisessa taloudellisessa ympäristössä on tärkeää analysoida 

myös elinkorkojen kysyntää, jotta saadaan selkeä lähtötilanne, jota vasten useiden 

käytännön rajoitteiden vakuutuksia voidaan selkeämmin hahmottaa. (Sheshinski 

2007:3.) Tarkastelemme matemaattisesti Sheshinskin (2007) tutkimukseen perustuen 

kilpailullisen talouden tasaisen kulutuksen ylläpitämiseen tarvittujen osuuksien 

suuruutta työtuloista, kun eläkeajan kulutus rahoitetaan työssäoloaikana saadusta 

palkasta tehdyillä säästöillä ja kulutuksen rajoitteena on kuluttajan intertemporaalinen 

budjettirajoite, joka rinnastaa kulutuksen nykyarvon tulojen nykyarvoon. 

Yksinkertaistetun mallin tavoitteena on havainnollistaa pitkäikäisyyden, eläkeiän sekä 
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tasaisen eläkeajan kulutuksen ylläpitämiseksi tarvittujen säästöjen suhdetta 

(Sheshinski 2007:5). Esitetyt mallit ja niillä suoritetut laskemat ovat voimakkaita 

yksinkertaistuksia, eivätkä ne huomioi esimerkiksi osa-aikatyön mahdollisuutta tai 

eläkejärjestelmän kohtaamia epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi eläkeajan 

pituuden epävarmuutta.  

Eläkeajan toimeentulon rakentumista voidaan kuvata kuluttajan elinkaaren kulutuksen 

optimointiongelman avulla. Oletetaan taloudenpitäjän eli kuluttajan vuotuisen 

tulovirran olevan normeerattu vakioon 1 sekä eliniän olevan deterministisesti T:n 

mittainen. Muuttuja t on ajan jatkuva muuttuja. Hyötyfunktio )(cu määritellään olevan 

kasvava ja aidosti konkaavi sekä toteuttavan luontevat Inada-ehdot rajahyötyjen 

käyttäytymisestä ”nurkissa”: 


)('lim
0

cu
c

ja 0)('lim 


cu
c

. Työstä koituva 

haittafunktio (disutility of labor), )(tv , on puolestaan kasvava ja aidosti konveksi (eli 

0)('' tv ) sekä toteuttaa seuraavat ehdot rajahyötyjen käyttäytymisestä ”nurkissa”: 
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c
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. Kuluttajan aikapreferenssin astetta merkitään  :lla. 

Olettaen vielä ettei mitään eläkejärjestelmä ole olemassa ja eläkkeelle jäämisen 

ajankohta R on vapaasti valittavissa oleva päätösmuuttuja, voidaan kuluttajan 

elinkaaren hyödyn maksimointiongelma kirjoittaa muotoon 

 ∫ 𝑒
𝑇

0
t {𝑢[𝑐(𝑡)]}𝑑𝑡 − ∫ 𝑒 t  𝑣(𝑡)𝑑𝑡

𝑅

0
   (1) 

jota rajoittaa elinajan budjettirajoite vielä ilman erillistä eläkettä 

∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑇

0
𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒−𝑟𝑡 𝑤(𝑡)𝑑𝑡.

𝑅

0
                       (2) 

Oletetaan koron r olevan vakio sekä henkilön kulutuksen alkavan jo nuorena iässä t, 

esimerkiksi 20- vuotiaana, jolloin t saa arvon nolla. Henkilön työura alkaa iässä M (M 

≥ 0) ja jatkuu katkeamatta eläkeikään R (R ≥ M) saakka. Kulutuksen tason oletetaan 

olevan tasainen c henkilön töissä ollessa ja taso 𝛽c eläkkeellä. Muuttuja β kuvaa 

tulojen korvaussuhdetta (replacement ratio) eli saadun eläkkeen suuruutta henkilön 

aikaisempiin työtuloihin. (Sheshinski 2007:12–14.)  Nyt budjettirajoitus voidaan 

kirjoittaa myös muotoontason muu 
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𝑐 ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑅

0
 𝑑𝑡 + 𝛽𝑐 ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑇

𝑅
= ∫ 𝑒−𝑟𝑡 𝑑𝑡

𝑅

𝑀
.        (3) 

 Kaava (3) voidaan kirjoittaa myös muotoon (4), jolloin selkeämmin havaitaan koko 

elinkaaren kulutuksen muodostuvan työuran aikaisista ansioista:  

𝑐[ 1 −  𝑒−𝑟𝑅 + 𝛽(𝑒−𝑟𝑅 − 𝑒−𝑟𝑇)] = 𝑒−𝑟𝑀 − 𝑒−𝑟𝑅  (4) 

Mallista (3 & 4) voidaan johtaa myös kulutuksen ja säästämisen suhde sekä eläkeajan 

tasaisen kulutuksen ylläpitämiseen vaadittu varallisuuden W suhde tuloon eläkkeelle 

jäädessä: 

𝑊 = ∫ 𝑒𝑟𝑡𝑅

𝑀
𝑑𝑡 − 𝑐 ∫ 𝑒𝑟𝑡𝑅

0
𝑑𝑡 =

1

𝑟
[𝑒𝑟𝑅 − 𝑒𝑟𝑀 − 𝑐(𝑒𝑟𝑅 − 1)] (5) 

Alla olevissa taulukoissa 4 ja 5 on esitetty kaavojen (4) ja (5) avulla laskettuja 

vertailukohtia korvaussuhteen 𝛽 muutoksen vaikutuksesta niin tulojen jakamisesta 

kulutuksen c ja säästöjen 1-c välillä, kuin myös eläkeikään mennessä säästöistä 

kertyneen varallisuuden W suhteesta eläkettä edeltäneeseen tulotasoon. Laskelmat 

havainnollistavat eläkesäästämisen tarpeellisuuden ja vaaditun kulutuksen 

sopeutumisen tason suhteessa eläkeiän tai korkotason muuttumiseen. Edeltävien 

tekijöiden lisäksi myös yksilön ajankäytön preferenssien on havaittu olevan tärkeä 

tekijä määriteltäessä optimaalista eläkeikää elinkaaren pidentyessä (Sheshinski 

2007:5). 

Taulukko 4. Vertailulaskelma perustilanteen kulutuksen c ja säästöjen 1-c sekä eläkeikään 

kertyneen varallisuuden W määrästä suhteessa edeltäneeseen tulotasoon eri korvaussuhteilla 𝜷. 

𝛽 c 1-c W 

0,05 0.8303 0.1697 7,13 

0,10 0.8211 0.1789 7,80 

0,25 0.7948 0.2052 9,72 

0,50 0.7544 0.2456 12,66 

0,66 0.7298 0.2702 14,46 

0,75 0.7180 0.2820 15,32 

Esimerkkilaskelmissa (perustilanne, case 1,2 & 3) oletetaan M=5, koska 

kouluttautuminen ja/tai perheen perustaminen usein myöhentää työelämään 

siirtymistä. Peruslaskelmassa (taulukko 4) eläkeikä R=45, joka vastaa 65 vuotta eli 

tulevaa lakisääteistä eläkeikää, eläkkeellä oloajaksi on määritelty 20 vuotta eli T=65 
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ja korkotaso r=0,02. Case 1 havainnollistaa alemman eläkeiän ja hieman lyhyemmän 

38 vuoden työuran vaikutusta, kun peruslaskelmasta poiketen R=43. Case 2 

havainnollistaa eliniän pidentymisen vaikutusta viidellä vuodella kun T =70. Case 3 

puolestaan poikkeaa peruslaskelmasta hieman korkeammalla korkotasolla kun r=0,04. 

Taulukko 5. Esimerkkilaskelmia kulutuksen c ja säästöjen 1-c suhteesta sekä eläkeikään 

kertyneen varallisuuden W määrästä suhteessa edeltäneeseen tulotasoon eri korvaussuhteilla 𝜷. 

 Case 1 Case 2 Case 3 

𝛽 c 1-c W c 1-c W c 1-c W 

0,05 0.8243 0.1757 6,72 0.8285 0.1715 7,26 0.7786 0.2214 22,42 

0,10 0.8138 0.1862 7,43 0.8176 0.1824 8,05 0.7744 0.2256 22,95 

0,25 0.7839 0.2161 9,47 0.7866 0.2134 10,31 0.7621 0.2379 24,50 

0,50 0.7385 0.2615 12,55 0.7399 0.2601 13,72 0.7424 0.2576 26,99 

0,66 0.7112 0.2555 14,42 0.7117 0.2883 15,78 0.7298 0.2702 28,58 

0,75 0.6983 0.3017 15,31 0.6984 0.3016 16,75 0.7236 0.2764 29,36 

Verrattaessa taulukossa 4 aiemmin esitettyjä osuuksia taulukon 5 osuuksiin huomataan 

korkotason muutoksen (case 3) vaikutuksen kulutuksen ja säästöjen suhteeseen 

pienenevän korvausasteen kasvaessa. Kun matalalla 0,05 korvausasteella 

korkeammalla korkotasolla säästettävä osuus on huomattavasti perustilannetta 

korkeampi, muuttuu tilanne jopa päinvastaiseksi korvausasteen ylittäessä 0,66. 

Työuran lyhenemisen vaikutus (case 1) oletetusti nostaa hieman säästettävän osuuden 

määrää. Varallisuuden (W) arvoja tarkasteltaessa puolestaan korkotason kasvun (case 

3) vaikutus korostuu huomattavasti pienellä 0,05 korvausasteella, sillä korkotason 

nouseminen näkyy jopa kolminkertaisena varallisuutena. Lyhyemmän työuran (case 

1) vaikutuksen havaitaan laskevan varallisuutta vain hieman. Eläkkeellä olo ajan 

pidentyminen (case 2) nostaa säästämisastetta 1-c lähes saman verran kuin työuran 

lyhentäminen (case 1) mutta säästettävän varallisuuden W tarve kasvaa hiukan.  

Edellä esitetyt esimerkkilaskelmat (taulukot 4 ja 5) antavat pohjaa kulutuksen ja 

säästämisen suhteelle eri tilanteissa, mutta jo 20–30 prosentin osuuden säästäminen 

tuloista eläkeaikaa varten vaikuttaa melko korkealta säästämistavoitteelta. Vaikka 

aiemmin esitettyihin laskelmiin sisältyy voimakkaita rajoituksia, voidaan jo näillä 

laskelmilla kuitenkin huomata eläkejärjestelmien tekijöihin liittyvien epävarmuuksien 

vaikuttavan niin optimaaliseen säästämisasteeseen kuin myös kertyneeseen 
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varallisuuteen tai jopa optimaaliseen eläkeikään. Yksinkertaisen elinkaarimallin avulla 

havaitaan eliniän pidentymisen nostavan optimaalista eläkeikää, joskaan nousu ei ole 

riittävä tasaisen kulutuksen tason ylläpitämiseksi (Sheshinski 2006:355). 

3.3. Julkinen eläkejärjestelmä ja elinkorot 

Useissa maissa sosiaaliturva sekä etuusperusteiset eläkejärjestelmät hyödyntävät 

elinkorkosijoitusten tuottavuutta, mutta hyvin harva yksittäinen kuluttaja kuitenkaan 

vapaaehtoisesti muuttaa eläkesäästönsä edes osittain saataviksi elinkoroiksi (Davidoff 

ym. 2005:1588). Se pieni osa kuluttajista, joka hyödyntää elinkorkojen tehokkuutta 

suosii nimellistä elinkorkoa eli vakuutusta, jossa maksut jatkuvat ennalta sovittuun 

rajaan asti myös vakuutetun kuoleman jälkeen. Tämän kaltaiset vakuutukset ovat 

kuitenkin verrattain kallis varojen säilytysmuoto, sillä ne myös vähentävät 

elinkorkojen kuluttajalle tuomia hyötyjä. (Diamond 2004:6.) 

Elinkorkosijoitusten vähäistä jopa olematonta suosiota markkinoilla on yritetty selittää 

muun muassa perinnönjättömotivilla ja julkisen järjestelmän olemassa ololla. 

Tarkemmat laskelmat osoittavat kuitenkin elinkorkosijoitusten puutteen 

satunnaistavan perintöä niin ajallisesti kuin määrällisestikin, jota jo osittaisella varojen 

sijoittamisella elinkorkoihin voidaan vähentää (Davidoff ym. 2005:1589). 

Vapaaehtoiset elinkorkosopimukset olivat saatavilla kauan ennen julkisten 

järjestelmien syntyä saavuttamatta kuitenkaan laajamittaista suosiota väestön 

keskuudessa, joten julkisten järjestelmien poistaminen tuskin merkittävästi vaikuttaisi 

vapaaehtoisten elinkorkosopimusten vähäiseen suosioon eläkeajan toimeentulon 

järjestämisessä. Epäsymmetrinen informaatio (asymmetric information) kuluttajan ja 

elinkorkojen järjestäjän välillä osaltaan nostaa hintaa haitallisen valikoitumisen kautta, 

siten ollen myös yksi mahdollinen elinkorkojen vähäisen suosion selittäjä. (Diamond 

2004:6.)  

Osassa maista eläkejärjestelmät ovat sidoksissa työnantajaan. Ammatillisten 

eläkejärjestelmien olemassa oloa on selitetty esimerkiksi pääoma- ja työmarkkinoiden 

epätäydellisyydellä, jolloin paitsi verotus myös erilaiset riskit kuten palkkariski, 

pitkäikäisyysriski, elinkorkojen hinnan vaihtelun riski, tai työnantajan konkurssiriski 

vaikuttavat niin työnantajan kuin työntekijänkin päätöksen tekoon. (McCarthy 
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2006:58–59). Työnantajaan sidoksissa olevien eläkkeiden on kuitenkin havaittu 

vähentävän työvoiman liikkuvuutta, joka osaltaan lisää myös työnantajan riskiä 

palkatessa uutta työvoimaa (McCarthy 2006:62). 

Julkisen eläkejärjestelmän olemassa ololle johon osallistuminen on automaattista 

löytyvät omat puolesta puhuvat perustelunsa. Diamond (2004) perusteli Arrow-

Debreu ympäristössä verotuloin rahoitetun, elinkorkona jaetun, progressiivisesti 

määräytyvän eläkkeen toimivuutta. Elinkorkojen kautta saatava etuus voidaan nähdä 

tulevan kulutuksen hinnan alenemisena, kun vastineena luovutaan yksilön kuoleman 

jälkeisistä maksuista. Tämä pätee ainakin Arrow-Depreu mallin mukaisilla 

täydellisillä markkinoilla, kun kuluttajan oletetaan hieman sietävän varojen 

epälikvidisyyttä ja laki turvaa jokaiselle yksilölle elinkorkomuotoisen eläke-etuuden, 

jonka saaminen puolestaan riippuu yksilön elossa olosta eikä perintömotiivia 

huomioida. (Diamond 2004:5.) 

Julkisen järjestelmän tulisi tarjota yksilöille se vaihtoehto, jonka luulemme heidän 

valitsevan ollessaan hyvin perillä asioista. Kehittyneiden maiden 

sosiaaliturvajärjestelmät soveltavat edeltävän lauseen sanomaa jakaessaan etuudet 

joko hinta-, palkka- tai niiden yhdistelmäindeksiin sidottuna elinkorkona. Julkisen 

toimijan valinta tarjota eläke-etuus tasaisena elinkorkona tai kertakorvauksena 

voidaan nähdä oletusvalintana, jonka kuluttaja voisi halutessaan vaihtaa toiseksi 

ostamalla henkivakuutuksen tai elinkorkojen yksityisiltä markkinoilta. Vaihdon 

toteuttaminen tosin sisältää omat kulunsa sekä vaatii kuluttajalta aikaa ja vaivaa 

tapahtuakseen. (Diamond 2004:6 –7.) 

Julkisen toimijan etuna on yksityisiä markkinoita matalampi kulutaso 

elinkorkomuotoista eläke-etuutta tarjotessaan. Skaalaetujen lisäksi matalampaa 

kulutasoa selittää myös myyntikulujen puuttuminen sekä hallinnollisten kulujen 

vähyys suhteessa yksityiseen järjestelmään. (Diamond 2004:7.) Suhteuttamalla etujen 

korvausaste progressiivisesti elinkaaren tuloihin voi julkinen järjestelmä myös tarjota 

korkeamman korvausasteen matalatuloiselle henkilölle verrattuna korkeampituloiseen 

henkilöön ja siten osaltaan lieventää tuloeroja eläkeläisten keskuudessa, johon 

yksityinen järjestelmä ei samalla tavoin kykene (Diamond 2004:11–12). Julkinen 

järjestelmä tuo yksilölle myös turvaa pitkäikäisyysriskiltä suojautumisen keinona. 
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Julkista sosiaaliturvajärjestelmää usein kritisoidaan sen aiheuttaminen työntarjonnan 

vääristymien vuoksi. Julkinen elinkorkojärjestelmä yhtenäisellä hinnoittelulla 

vääristää kyllä työntarjontaa verrattuna idealiseen tilanteeseen, mutta verrattuna 

esimerkiksi elinkorkotulon puuttumiseen julkisen järjestelmän olemassa olon tuoma 

hyvinvoinnin lisäys on merkittävä. (Diamond 2004:14.) Korkea julkisen 

eläkejärjestelmän korvausaste aiheuttaa työntarjonnan vääristymiä epäsuorasti 

korkean verotuksen kautta sekä suorasti riippuen työmarkkinoiden sääntelystä etenkin 

iäkkäämmälle työvoimalle (Verbic & Spruk 2014:290). 

Julkisen eläkejärjestelmän tavoittelema ja mahdollistama korvaustaso on monen eri 

tekijän summa. Kasvava eliniänodote sekä inhimillinen pääoma aiheuttavat pitkällä 

aikavälillä korvausasteen nousun lievittäen osaltaan vanhuusajan köyhyyden riskiä. 

Korkean korvausasteen ylläpitäminen kuitenkin aiheuttaa julkisen talouden 

kestävyydelle paineita, joita esimerkiksi efektiivisen eläkeiän nouseminen tai 

kokonaissyntyvyyden lisääntyminen voisivat lievittää. Nettokorvausasteen on havaittu 

korreloivan voimakkaasti julkisten eläkemenojen kanssa, sillä estimointien mukaan 

korvausasteen kasvaessa myös julkiset eläkemenot lisääntyvät. Väestörakenteellisten 

muutosten on havaittu olevan taloudellisia selittäjiä voimakkaampi tekijä julkisten 

eläkemenojen kasvun selittämisessä, joka osaltaan hankaloittaa nykyisten ja tulevien 

poliittisten päätösten tekoa. (Verbic & Spruk 2014:289,307,311.) 

Julkisin varoin järjestetyn eläkejärjestelmän olemassa olo vaikuttaa osaltaan yksilön 

kulutus-, säästämis-, työntarjonta- ja eläkkeelle jäämisen päätökseen. 

Työntarjontapäätökseen merkittävästi vaikuttavana tekijänä on pakollisen 

eläkejärjestelmän laajuus sekä verotettujen tulojen ja saatujen etuuksien välinen 

korvausaste (Diamond 2004:13). Sheshinski (1978) mallinsi kilpailullisen talouden 

julkisin varoin rahoitetun eläkejärjestelmän houkutinvaikutusta eläkkeelle jäännin 

aikaistajana sekä järjestelmän olemassa olon epäsuoria vaikutuksia eliniän säästöihin 

eliniän hyötyä maksimoivalle rationaaliselle kuluttajalle. 

3.4 Elinkorkojen mallintaminen eläkejärjestelmän olemassa ollessa 

Kun ”mannaa taivaasta” – tyyppisen eläketurvajärjestelmän maksama eläke-etuus 

𝑏(𝑡) riippuu yksilön aiemmista kiinteistä palkkatuloista 𝑤(t), olettaen w(t)>b(t) 
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kaikilla periodeilla sekä eläkkeellejäämisiästä, on kuluttajan päätöksenä eläkkeelle 

siirtymisen ajankohdan R (T≥R≥0) valinta. (Sheshinski 1978:339.) Budjettirajoitus 

saa silloin muodon: 

∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑅

0
 𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑅

0
𝑤(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑒−𝑟𝑡 𝑏(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

𝑅
  (6) 

Joka oletukset huomioon ottaen integroimalla ja kertaalleen supistamalla saadaan 

muotoon: 

𝑐(1 − 𝑒−𝑟𝑇) − 𝑤(1 − 𝑒−𝑟𝑅) − 𝑏(𝑒−𝑟𝑅 − 𝑒−𝑟𝑇) = 0  (7) 

Oletetaan seuraavassa, että sekä palkka (w) että eläke (b)ovat vakioita. Koska malli on 

osittaistasapainomalli, oletamme koron ja aikapreferenssin asteen olevan yhtä suuria. 

Koska kuluttaja elää äärellisen ajan, voidaan hänen ongelmansa ratkaisua luonnehtia 

Lagrangen funktion, )(L , avulla. 
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  .   (8) 

Edellä   on Lagrangen kerroin luonnolliselle aikarajoitteelle TR  . Ensimmäisen 

kertaluvun ehdot optimille ovat 

rtt ecue    )('  for t                         (9i) 

0)()()(    RbeRweRve rRrRR
.                              (9ii) 

Lisäksi pätee mm. ehto 0)(  RT . Osoittautuu (ks. alla Kuvio 4), että 

optimaalinen eläkkeellejäämisaika on pienempi kuin T , joten 0 . Ehto (9ii) on 

johdettu Leibnitz’in säännöllä (Salo 1994:175–176). Koska oletettiin, että r , 

saadaan (9i):stä, että kulutus on vakio. Käyttämällä (9i):tä, voidaan (9ii) kirjoittaa 

muotoon 

  )())((')()( RRHSbwcuRvRLHS                      (10) 
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Kokonaisdifferentioimalla (7) kulutuksen ( c ) ja eläkkeellejäämisiän ( R ) suhteen, 

saadaan 

       dRbwredRrberwedce rRrRrRrT )(1  
.                (11) 

Tästä nähdään, että 0




R

c
. Tämän perusteella saadaan yhtälöstä (10):

 0)()('')(' 



 bw

R

c
cuRRHS                      (12) 

Näin ollen voidaan piirtää yhtälön (10) vasen ja oikea puoli kuvioon 4, josta nähdään 

optimaalisen eläkeiän määräytyminen. 

             

Kuluttajan optimaalisessa eläkeiässä etuudet ja eläkkeen kulut tasapainottuvat. 

Oletetaan kuluttajan saavan eläkkeellä ollessaan kiinteän hyödyn v, eläköitymisiästä 

riippumatta ja eläkkeelle jäädessä kuluttajan tulon menetys on w-b. Kun kulutuksen 

rajahyöty vielä oletetaan kulutuksen tasolle käänteiseksi, on eläköitymisiän 

myöhentämisestä johtuva hyödyn menetys  

 
𝑑𝑈

𝑑𝑅
= 𝑐−1(𝑤 − 𝑏) − 𝑣    (13) 

joka kuluttajan optimaalisessa eläkeiässä R saa arvon 0.  

R 

Kuvio 4.  

 

Optimaalisen eläkeiän määräytyminen.  

LHS 

RHS 

LHS 

RHS 

R* 
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Eläkejärjestelmän monimuotoisuuden yksinkertaistamiseksi oletetaan jokaisen 

sukupolven eläke-etuuksien nykyarvon olevan eläkejärjestelmän rahoituksen 

ylläpitämiseen vaadittujen kuluttajan bruttopalkasta ŵ tehtävien vähennyksien Θ 

nykyarvo, joten eläkejärjestelmän budjettirajoite on siten:  

Θŵ ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑅

0
 𝑑𝑡 = 𝑏 ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑇

𝑅
𝑑𝑡   (14) 

Määriteltäessä kilpailullisen talouden tasapaino eläkeikä R* ja kulutus c* annetulla 

etuustasolla b, huomataan vastauksen (R*, c*) olevan alla oleva toisen asteen yhtälö 

(8) muuttujalle Φ =(1 − 𝑒−𝑟𝑇)/(1 − 𝑒−𝑟𝑅): 

𝛽Φ𝟐 −  Φ + 𝑣 = 0     (15) 

 Kun vastaus (R*, c*) riippuu vain korvausasteesta β, yllä esitetyllä kaavalla (8) on 

sekä paikallisesti vakaa että epävakaa ratkaisu:  

Φ =
1

2𝛽
±

√1−(4𝛽𝑣)

2𝛽
                          (16) 

Merkittävää talouden kannalta on tasapainoeläkeiän sekä -kulutuksen jäävän 

matalammiksi, julkisen eläkejärjestelmän olemassa ollessa kuin mitä yhteisen julkisen 

toimijan puuttuessa. (Sheshinski 1978: 340–341.) Esimerkiksi jo 20 prosentin 

korvausaste enemmän kuin puolittaa valitun eläköitymisiän ja vaatii jopa 12 % 

veroasteen, verrattuna tilanteeseen jossa sosiaalietuutta ei ole saatavilla. Kuitenkin jos 

eläkeajan hyöty v oletetaan vakion sijaan joustavasti kasvavan eläkeiän R nousun 

kanssa, niin eläkeiän pieneneminen, kuin kompensoiva veron nousukin reagoivat 

huomattavasti lievemmin iän tippuessa vain kymmenyksellä ja veronkin jäävän vain 

2,5 prosenttiin. (Sheshinski 1978: 343–344.) 

Aiemmin tässä työssä keskityttiin vain eläkejärjestelmän substituutiovaikutuksiin. 

Jakojärjestelmän eli sukupolvien välisen tulonjaon salliminen muuttaa edellisen 

kappaleen tilannetta hieman erilaiseksi, sillä muuttujaksi lisätään myös väestön 

kasvuvauhti. Yleisesti korvaustason nostamisen optimaalista eläkeikää pienentävä 
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vaikutus on sitä suurempi mitä pienempi väestön kasvuvauhti on, koska matalalla 

kasvuvauhdilla etuuden kasvu vaatii suhteellisen suuren verotuksen lisäyksen, mikä 

puolestaan aiheuttaa aikaisemman eläkkeelle jäännin. Annetulla korvausasteella 

korkeampi väestön kasvuvauhti johtaa tasapainoeläkeiän nousemiseen, koska 

korkeammat kasvuvauhdit merkitsevät väestörakenteen siirtymää kohti nuorempia 

ikäryhmiä, joka mahdollistaa verotusasteen pienenemisen etuuden tason pysyessä 

vakiona. Edellä kuvattu vaikutus on suhteellisen pieni matalilla korvausasteilla, mutta 

muuttuu erittäin merkittäväksi korvausasteen noustessa. (Sheshinski 1978:351–352.)  

Kotamäki (2013) käytti limittäisten sukupolvien yleistä dynaamista tasapainomallia 

havainnollistaakseen, kuinka vakaassa tilassa oleva yhteiskunta on paremmassa 

asemassa täysin rahastoidulla eläkejärjestelmällä kuin esimerkiksi jakojärjestelmän tai 

sekajärjestelmän omaavat yhteiskunnat. Monet taloudet ovat pohtineet 

eläkejärjestelmien rahastoitujen osuuksien hyödyntämistä vastauksena ikääntyvän 

väestön mukana tuomaan eläkemaksujen nostopaineeseen. Kuitenkin järjestelmien 

välisen siirtymävaiheen aikaisten hyvinvointitappioiden huomiotta jättäminen voi 

potentiaalisesti johtaa väärin arvioituihin poliittisiin toimenpiteisiin. (Kotamäki 

2013:56.) 

3.5 Säästäminen julkisen eläkejärjestelmän toimiessa 

Julkisen järjestelmän olemassa olo vaikuttaa yksilön säästämiskäyttäytymiseen. 

Yleisesti vaikutukset voivat sisältää esimerkiksi perinnönjättömotiivin ja 

eläköitymisvaikutuksen, jolloin yksilöt saattavat aikaistaa eläköitymispäätöstään 

verrattuna tilanteeseen jossa julkista järjestelmää ei olisi. Kolmas konkreettinen 

säästämiskäyttäytymiseen vaikuttava tekijä on varallisuuden substituutiovaikutus, 

jolloin yksilöt säästävät vähemmän varallisuutta kuin julkisen järjestelmän puuttuessa. 

(Kotamäki 2013:57.) Valtuutus maksaa veroja ja saada etuuksia luonnollisesti 

vaikuttaa yksityiseen säästämiseen myös ilman marginaalisia vääristymiä. Veroja kun 

täytyy maksaa myös niinä aikoina, jolloin säästäminen olisi syystä tai toisesta jäänyt 

tekemättä. Myös varallisuuden uudelleenjako sukupolvien sisäisesti sekä välisesti 

vaikuttaa yksityiseen säästämiseen tulovaikutuksena substituutiovaikutuksen sijaan. 

(Diamond 2004:14.) 
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Julkisen järjestelmän olemassa ololla on vaikutusta myös kansallisen pääomaan. Nämä 

vaikutukset eivät kuitenkaan aiheuta sellaista varsinaista vääristymää, joka 

taloustieteellisen määritelmän mukaisesti estäisi Pareto-optimaalisuuden toteutumisen 

muutoin perus hyvinvointiteorian täyttävässä taloudessa. Julkisella 

sosiaaliturvajärjestelmällä ei esimerkiksi ole vaikutusta rajasäästöasteen 

muuttumiseen, kun etuudet eivät ole riippuvaisia kansantalouden tuloista. (Diamond 

2004:14.) Yksinkertaisen elinkaarimallin avulla voidaan havainnollistaa eliniän 

pidentymisen nostavan vakaan talouden kokonaissäästämisastetta. Säästämisen 

kasvun suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kyseessä olevan talouden 

väestörakenne sekä optimaalisen eläkeiän joustavuus eliniän pidentyessä. (Sheshinski 

2006: 353.) 

Tarkastellaan vielä kuluttajan eläkeikään mennessä kartuttamaa optimaalista tulo-

varallisuus suhdetta 𝑆𝑃 oletuksella ettei eläke-etuuden määrä ole riippuvainen 

eläkeiästä. Jos kuluttaja töissä käydessään säästää joka periodilla osuuden w-c aina 

eläkeikään R saakka ja säästöjen oletetaan kerryttävän korkoa korolle r, saadaan 

lopputuloksena kaava 

𝑆𝑃 = ∫ (𝑤 − 𝑐)𝑒𝑟𝑡𝑑𝑡 =
𝑅

0
 
(𝑤−𝑐)

𝑟
(𝑒𝑟𝑅 − 1)   (17) 

jolloin puolestaan eläkeiän varallisuus 𝑠𝑃 on kertyneiden säästöjen 𝑆𝑃 suhde 

bruttotuloon ŵ: 

𝑠𝑃 =
𝑆𝑃

ŵ
=  

(1)

𝑟
(1 − 𝑒−𝑟(𝑇−𝑅))(

1

𝛷
−  𝛽)   (18) 

Kaavoista (10) ja (11) voidaan varmistaa tasapainossa 
1

𝛷
> 𝛽 kaikilla positiivisilla 

korvausasteilla, joten myös eläkeiän varallisuuden tulee olla positiivinen. (Sheshinski 

1978:347–348.) 

Taulukossa 6 on esitetty kaavojen (15) ja (18) avulla suoritettuja esimerkkilaskelmia 

korvaustason 𝛽 muuttumisen vaikutuksesta niin veroasteeseen Θ kuin myös 

optimaaliseen eläkeiän varallisuuteen sP. Laskelmien vertailukelpoisuuden 

mahdollistamiseksi R on vakioitu arvoon 45 ja T vastaavasti arvoon 65. Koron r 
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oletetaan olevan 0,02. Tällöin muuttuja Φ=1.225869588. Kaavoista (8) ja (9) seuraa 

muuttujan Φ ollessa vakio, vapaa-ajan eli eläkeiän arvostuksen v tulee laskea 

korvausasteen 𝛽 noustessa. 

Taulukko 6. Esimerkkilaskelmia korvaustason 𝛃 vaikutuksesta veroasteeseen 𝚯 sekä 

optimaaliseen tulovarallisuusasteeseen  𝐬𝐏. 

𝛽 Θ 𝑠𝑃 

0,05 0.0113 12,62 

0,10 0.0226 11,80 

0,25 0.0565   9,33 

0,50 0.1129   5,20 

0,66 0.1506   2,46 

0,75 0.1694   1,08 

Vaikka työssä käytetyt laskentamallit ovat voimakkaita yksinkertaistuksia, huomataan 

tarkasteltaessa taulukoiden 4 ja 6 sisältöä kuitenkin julkisen järjestelmän tuomia etuja. 

Veroaste Θ jää kaikilla korvausasteilla huomattavasti pienemmäksi kuin taulukossa 4 

esitetty säästämisaste 1-c. Myös eläkeiän optimaalinen varallisuus on huomattavasti 

pienempi julkisen järjestelmän toimiessa. Toisin kuin taulukossa 4 kuvattu 

varallisuuden taso W optimaalinen tulo-varallisuusaste sP pienenee korvausasteen 

kasvaessa, jonka voidaan loogisesti ajatella johtuvan julkisen eläkejärjestelmän 

tuottamasta korkeasta elintasosta, jolloin kuluttaja ei tarvitse kovinkaan suurta 

varallisuutta. 

Eläkeiän varallisuuden tasapainon muutos johtuen korvausasteen 𝛽 noususta voidaan 

matemaattisesti määritellä olevan 

𝑑𝑠𝑃

𝑑𝛽
=

1

𝑟
(

1−𝛽𝛷

1−2𝛽𝛷
) [𝑒−𝑟(𝑇−𝑅∗)(1 − 𝑒−𝑟𝑅∗) − 2(𝑒−𝑟𝑅∗ − 𝑒−𝑟𝑇)]𝑒𝑟𝑅∗ (19) 

varallisuuden tasapainon muutoksen (19) etumerkki on yleisesti määrittelemätön ja 

riippuu etenkin alkuperäisen tasapainotilan vakaudesta. Syy etumerkin 

määrittelemättömyydelle on selvä, sillä korvaussuhteen kasvu suoraan vähentää 

tarvetta rahoittaa eläkeajan kulutus säästöistä. Kun taas eläkeiän alentuminen 

kasvattaa eläkeaikaa ja tämä vaatii suuremman varallisuuden tason eläkkeelle 

jäädessä, jotta kulutuksen taso voidaan säilyttää. (Sheshinski 1978:348–349.). Tulo-
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varallisuussuhteen vaihtelua voidaan lieventää sallimalla eläke-etuuksien olla 

riippuvainen eläköitymisiästä (Sheshinski 1978: 338). 

Elinkorkomuotoinen eläke on teoreettisesti katsottuna hyvä keino eläkeajan 

toimeentulon rakentamiseksi. Julkisen järjestelmän olemassa ollessa myös kuluttajat 

pääsevät nauttimaan elinkorkojen eduista, joiden yksityinen kysyntä on jäänyt 

vähäiseksi. Elinajan pidentyessä eläkeajan toimeentulon pysyvyys ja riittävyys on yhä 

merkittävämpi tekijä. Vaikka eläkeajan toimeentulo saattaa muodostua useista eri 

tulolähteistä on useissa maissa julkisesta eläkejärjestelmästä saatava etuus kuitenkin 

se ensisijainen toimeentulon lähde. 
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4 TULOTASON KEHITYS SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ 

Eläkejärjestelmät pyrkivät turvaamaan yksilön tulotason eläkeajaksi. Näkemykset 

vaihtelevat siitä, minkä suuruisen tulotason eläkejärjestelmien tulisi mahdollistaa. Osa 

eläkejärjestelmistä takaa vain minimitoimeentulon, kun taas osassa eläkejärjestelmistä 

tavoitteena on ennalta työtulojen mukaan määritelty korvaustaso. Eläkejärjestelmän 

kattama tulotaso on kuitenkin jokaisen eläkeläisen hyvä hahmottaa jo ennen eläkkeelle 

jääntiä, jotta yksilölle jää mahdollisuus kasvattaa eläkettä tahtomalleen tasolle 

esimerkiksi pitempään työskentelemällä tai vapaaehtoisesti eläkesäästämällä. 

Eläkeajan toimeentuloa kuvaavana mittarina on usein esitetty korvausasteen käsite. 

Yksinkertaisimmillaan kyseessä on saatavan eläkkeen suhde sitä edeltäneeseen 

palkkatuloon. Korvausastetta laskettaessa teoriat olettavat usein eläkkeelle siirtymisen 

tapahtuvan välittömästi työelämästä, mutta todellisuudessa työelämästä poistuminen 

voi olla pidempikin prosessi (Rantala & Suoniemi 2010:8). Korvausasteen 

käyttäminen eläkeajan toimeentulon kuvaajana ei kuitenkaan välttämättä kerro koko 

kuvaa eläkeläisen toimeentulosta, sillä korvausaste yleensä lasketaan vain kerran heti 

eläkeajan alkaessa, eivätkä perinteiset korvausasteen laskelmat sisällä esimerkiksi 

indeksointia, joka taas ajan mittaan voi merkittävästi vaikuttaa saatavaan etuuteen ja 

sen todelliseen ostovoimaan (OECD 2013:46). 

Korvausasteen tulkinnassa täytyy kiinnittää huomiota etenkin laskennan perusteena 

käytettyyn palkkaan, joka saattaa olla esimerkiksi keskiarvo eläkettä edeltäneiltä 

lähivuosilta, eläkettä edeltänyt välitön tulo, pelkkä eläkettä edeltänyt ansiotulo, 

hypoteettinen ansiotulo tasaisella kasvuprosentilla tai eläkkeen laskun perustana oleva 

eläkepalkka (Rantala & Suoniemi 2010:30). Korvausasteen laskennassa käytetyn 

palkan vaihtelu vaikuttaa oleellisesti asteen suuruuteen ja siten hankaloittaa 

tieteellisten tutkimusten välisten tietojen vertailua. Kansainvälisen korvausasteen 

vertailujen tekemistä hankaloittaa paitsi korvausasteen vaihtelevat laskutavat myös 

yhteisen tilastollisen lähteen puuttuminen (Verbic & Spruk 2014:301).  

Tulotasoon eli eläkeläiselle konkreettisesti tulevaan eläkkeen määrään liittyy monia 

epävarmuus tekijöitä. Pitkä aikajänne työelämään tulon ja eläkkeelle siirtymisen 

välillä on yksi epävarmuutta lisäävä tekijä, kuten myös yksilön todellisen eliniän 
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ennalta määrittelemättömyys. Eläke-etuuksien laskeminen ei ole yksiselitteistä 

etuuksien riippuessa yksilön koko aikaisemmasta työurasta ja etuuksien 

määräytymisen sääntöjen monimuotoisuuden ja muutosten takia (Maunu 2007:7). 

Eläkejärjestelmän uudistukset ovat kuluneen vuosikymmenen aikana tulleet tutuiksi ja 

lisää eläkejärjestelmän sopeuttamistoimia on jo tiedossa. Eläkejärjestelmiä 

suunniteltaessa usein oletetaan yksilöiden ymmärtävän järjestelmän toiminnan 

perusteet ja laskevan itselleen optimaalinen eläkkeelle jäänti aika perustuen 

järjestelmän sisältämiin kannustimiin, mutta tutkimukset paljastavat kuluttajien 

tietojen tulevista eläke-etuuksista olevan vajavaisia, joten optimaalisen päätöksen 

tekeminen on haastavaa (Maunu 2007:23).  

Ennen vuoden 2005 eläkejärjestelmän muutoksia Suomen eläkejärjestelmän 

tavoitteena oli 60 prosentin korvaustaso vakituisesta palkasta (Maunu 2007:9). 

Tutkimus yksilöiden tulevan eläkkeen korvaustason arvioista paljasti laajaa vaihtelua 

arvioiduissa korvaustasoissa yksilöiden, vaikka arvioiden korkein huippu oli kuitenkin 

lähellä 60 prosenttia. Verrattuna Eläketurvakeskuksen rekistereistä saatuun todellisiin 

ansaittuihin eläkeoikeuksiin, korvausasteen yliarviointi oli aliarviointia 

todennäköisempää. Selityksenä yliarvioinnille esitettiin matalan työtulon omaavien 

korkeaa tietoisuutta minimitoimeentulon takaavasta vähimmäiseläkkeestä sekä 

vastaajien rationaalisuutta, eli oletusta eläkeoikeuksien vielä kasvavan ennen 

eläkkeelle jääntiä esimerkiksi pidemmän työuran ja/tai palkan kehityksen myötä. 

Tutkimus havaitsi myös arvion eläkeajan toimeentulosta paranevan eläkeiän 

lähestyessä. (Maunu 2007:18 –20.) 

Guiso, Jappelli & Padula (2013:1057) tutkivat Italialaista sijoittajista koostuvan 

otoksen avulla eläkkeisiin liittyvää epävarmuutta käyttäen jokaisen koehenkilön 

yksilöllistä korvausasteen jakaumaa yhteenvetoindikaattorina koetusta eläkkeen 

epävarmuudesta. Vaikka Italian eläkejärjestelmä eroaa suomalaisesta järjestelmästä 

voimakkaasti muun muassa maksuperusteisuudellaan, olivat tulokset samansuuntaisia 

aiemmin esitettyjen Maunun (2007) tulosten kanssa. Italialaisten arvioidun 

korvausasteen jakaumassa havaittiin merkittävää heterogeenisyyttä, jakauman 

keskiarvon ollessa 67 prosenttia. Korvausasteen epävarmuus oli korkeampi nuorilla 

työntekijöillä sekä muutoin epävarmemmat tulot omaavilla henkilöillä kuten 

esimerkiksi yrittäjillä. (Guiso ym. 2013:1058.) Maksuperusteisessa järjestelmässä 
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havaittiin myös väestörakenteen kehittymisen sekä yksilön kokonaistyötulon 

arvaamattomuuden lisäävän eläke-epävarmuutta (Guiso ym. 2013:1065). 

Epävarmuus tulevasta eläkkeestä heijastuu myös muuhun yksilön käyttäytymiseen. On 

havaittu yksilön, joka kokee tulevan eläkkeen kovin epävarmana, pyrkivän 

suojautumaan varmuuden vuoksi myös muilta epävarmuuden lähteiltä esimerkiksi 

terveyden heikkenemisen varalta. Tulevaan eläkkeeseen liittyvä epävarmuus saattaa 

vaikuttaa siis myös yksilön kokonaisriskille altistumisen määrään. (Guiso ym. 

2013:1078.) 

Yksilön riittävänä kokema korvausaste on subjektiivinen käsite. Amerikkalaisessa 

kyselytutkimuksessa (Tannahill 2015) havainnollistettiin vielä työelämässä sekä jo 

eläkkeellä olevien näkemyksiä riittävästä eläkkeen korvaustasosta. Tutkimuksen 

lopputuloksena oli, ettei eläkeajan tyytyväisyyden saavuttamiseksi välttämättä tarvita 

kovin korkeaa korvausastetta, sillä eläkeaikana suurelta osalta eläkeläisiä kulutus 

luonnollisesti vähenee. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä voidaan tosin hieman 

kyseenalaistaa, kun vastanneet eläkeläiset ilmoittivat tulotasonsa olevan keskimäärin 

66 prosenttia edeltävästä työtulosta, joka puolestaan voidaan nähdä jo melko korkeana 

korvausasteena. Eläkeläisten korvausasteen taso oli yhdistelmä eri lähteistä kertyvistä 

tuloista, joissa yhden lähteen osuus oli jokaisella alle puolet. Tärkeimpänä tulojen 

lähteenä niin työssä olevat kuin eläkeläisetkin kokivat kuitenkin julkisrahoitteisen 

sosiaalitukijärjestelmän. (Tannahill 2015:54.)  

Eläkeläisten taloudellista hyvinvointia on tutkittu myös suomalaisessa 

kyselytutkimuksessa, jossa pyrittiin profiloimaan subjektiivisen kokemuksen ja 

objektiivisesti havaitun eläkeajan toimeentulon riittävyyden välistä yhteyttä. Terveys 

nousi esiin toimeentulokokemukset erottavana tekijänä, kun hyväkuntoiseksi itsensä 

mieltäneet arvioivat toimeentulonsa helpommaksi kuin heikompi kuntoiseksi itsensä 

arvioineet. Toimeentulo-ongelmia ilmeni etenkin terveytensä heikoksi kokevilla 

pienituloisilla eläkeläisillä. Heikompikuntoisten riski kohdata 

toimeentulohankaluuksia on tutkimustulosten mukaan noin kolminkertainen parempi 

kuntoiseksi itsensä mieltäviin verrattuna ja pienituloisten riski on kaksinkertainen 

keskituloisiin verrattuna. (Kautto, Palomäki, Rantala & Tuominen 2009:297–298.) 
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Kuten edellä kuvattiin ihmisten arviot ja toiveet liittyen tulevaan eläkkeeseen 

vaihtelevat kuten myös näkemykset riittävästä tasosta. Tannahillin (2015) tutkimus 

toimii esimerkkinä myös ihmisten sopeutumiskyvystä eläkeajan toimeentulon jäädessä 

alle aikaisempien odotusten. Ikäihmisen tyytyväisyyttä objektiivisesti heikompaan 

tilanteeseen voi selittää ikääntymisen mukana tuomien toimintarajoitteiden lisäksi 

myös elämäntilanne tai kohortin nuoruuden taloudelliset kokemukset (Kautto ym. 

2009:297). Jokainen eläkejärjestelmä on omanlaisensa, joten on syytä tarkastella 

lähemmin Suomen eläkejärjestelmän mahdollistaman toimeentulon kehitystä. Koska 

näköpiirissä on jo uusia järjestelmän uudistuksia, avataan osion lopussa myös näiden 

ennusteiden vaikutusta eläkeläisten tuleviin tulotasoihin.  

4.1. Suomalaisten eläkeläisten tulotason kehitys 

Suomen eläkejärjestelmä on historiassaan läpikäynyt useita uudistuksia, joiden avulla 

esimerkiksi eläkkeiden riittävyyttä sekä järjestelmän kestävyyttä on pyritty 

parantamaan. Vuoden 2005 uudistus muutti merkittävästi niin eläkkeiden karttumista 

kuin laskentatapaakin. Muutoksissa muun muassa työeläkkeen karttuminen laajeni 

18–68 ikävuoden väliseksi ja siirryttiin tarkistamaan kertyneitä eläkeoikeuksia 

palkkojen ja hintojen muutososuuksiin perustuvalla palkkaindeksillä maksuun 

pantaessa sekä lanseerattiin myös lopullisen eläkkeen suuruuteen vaikuttava 

elinaikakerroin (Hietaniemi 2007:150). Erilaisten muutosten vaikutukset 

eläkejärjestelmässä näkyvät kokonaisuudessaan kuitenkin vasta ajan saatossa ja 

kattavan sekä luotettavan tutkimusmateriaalin saamiseen liittyy myös muita haasteita. 

Todellista toteutunutta eläkkeelle jääneiden tulotasoa vuosina 1999–2003 on tutkittu 

Tilastokeskuksen väestöaineistosta erotetulla paneeliaineistoilla. Muutokset 

henkilöiden tuloissa sekä tulotasossa eläkkeelle siirryttäessä näkyvät vasta pidemmillä 

ajan jaksoilla, joten empiirisesti havaittua korvausasteen tasoa voidaan pitää edelleen 

jossain määrin suuntaa antavana. (Rantala & Suoniemi 2010:7.) Aineistosta 

havaittujen tulosten mukaan korvausasteen mediaani oli 60 prosenttia, vaikka vaihtelu 

yksittäisten henkilöiden välillä oli suurta aina 20 prosentin korvausasteesta yli 200 

prosenttiin. Ammattiryhmistä yrittäjien korvausasteen nousevat esiin mediaania 

pienempinä ja vastaavasti maatalousyrittäjien mediaania korkeampina korvausasteina. 

(Rantala & Suoniemi 2010:9.) 
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Hieman laajemmalla 1992–2005 ajanjaksolla suomalaisten eläkeläisten 

bruttotulotason reaalista kehitystä tarkasteltaessa havaittiin vanhuuseläkkeiden 

reaaliarvon kasvaneen yli 40 prosenttia, kun keskimääräistä kokonaiseläkettä 

tarkasteltaessa reaalinen nousu oli vain noin viidennes (Tuominen, Kannisto & Nyman 

2006:53,63). Vanhuuseläkekannan vaihtuvuus ja työeläkekannan kypsyminen 

selittävät osaltaan eläketason nousua ajanjaksolla. Yksi tarkasteluajanjakson 

merkittävimpiä järjestelmä muutoksia oli kansaneläkkeen muuttuminen kokonaan 

työeläkevähenteiseksi vuonna 1996, joka odotetusti pienensi kansaneläkkeen 

merkitystä eläkeajan toimeentulossa. (Tuominen ym. 2006:59–61.) Eläkkeensaajien 

keskimääräisen kokonaiseläkkeen suhde työssä olevien keskiansioon pysyi 

tutkimusajanjakson ajan tasaisena noin 50 prosentissa, joka paljastaa eläketason 

nousseen likipitäen samaa tahtia ansiokehityksen kanssa (Tuominen ym. 2006:68).  

Suomen eläkejärjestelmä näyttää toimivan vanhuusiän tuloeroja tasaavana tekijänä, 

sillä vertailtaessa henkilöiden bruttotuloja huomattiin eläkettä edeltävien tulojen 

perusteella alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien henkilöiden bruttotulojen 

keskimäärin nousevan eläkkeelle jäädessä, kun keski- ja suurituloisten tulot sen sijaan 

laskivat (Rantala & Suoniemi 2010:63). Bruttotulojen kehityksessä havaittiin myös 

vaihtelua työssä ja työttömänä olevien välillä. Työstä eläkkeelle lähteneiden 

bruttotulot kasvoivat työnteon päättymiseen saakka ja laskivat selvästi eläkkeelle 

siirryttäessä. Työttömänä olleiden tulojen havaittiin vähenevän eläkkeelle jäämisen 

hetkeen ja puolestaan nousevan hieman eläkeajan koittaessa. (Rantala & Suoniemi 

2010:37.)  

Absoluuttisen köyhyyden käsite perustuu ajatukseen tietystä varallisuuden tasosta, 

joka mahdollistaa elintason, jolla toimeentulee maassa. Absoluuttisen köyhyyden 

kynnystä mitataan yleensä kotitalouksien käytössä olevalla varallisuudella. (OECD 

2013:63.) Suomessa eläkeajan köyhyysriskin on havaittu olevan korkeampi alle 55- 

vuotiailla työkyvyttömyyseläkeläisillä, yli 75- vuotiailla naisilla sekä yksin asuvilla 

eläkeläisillä. Tarkasteltaessa kokonaiskuvaa suomalaisesta köyhyydestä huomataan 

eläkeläisten joukossa köyhyyden olevan yhtä yleistä kuin muussakin väestössä, vaikka 

pelkästään tuloista riippuva tulo-köyhyys sisältääkin lukumäärällisesti paljon 

eläkeikäisiä. (Kautto ym. 2009:290.)  
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Lakisääteisten eläkejärjestelmien palkkasidonnaiset sekä resursseihin perustuvat 

etuudet muodostavat tärkeän lähes 60 prosentin osan eläkeläisten toimeentulosta 34 

OECD maassa. Suomessa eläkeläisten toimeentulosta yli 80 prosenttia tulee 

lakisääteisistä eläkejärjestelmistä. (OECD 2013:70.) Suomalaisten eläkeläisten 

toimeentulo muodostuu pääosin siis pakollisesta työeläkkeestä, jota pienituloisilla 

täydentää myös julkisrahoitteiset kansaneläke ja takuueläke.  

Taulukossa 7 on kuvattu OECD:n laskelmiin perustuvia tuloksia suomalaisten 

eläkeläisten toimeentulosta. Taulukossa ilmoitetut suhteelliset eläketasot on ilmoitettu 

prosentteina keskiarvotulosta ja korvausaste eläkkeen tason osuutena yksilön työuran 

keskimääräisistä tuloista (OECD 2013:250). Tulojen jakauman kehitystä hyödyntäen 

on havaittu vuoden 2005 uudistusten laskeneen eläkeläisten bruttokorvausastetta, eli 

ansaittujen bruttoeläkeoikeuksien sekä eläkettä edeltäneiden tulojen suhdetta. 

Bruttokorvausasteen lasku oli kuitenkin vähäisempää pienituloisimpien 15 prosentin 

osalla, joka osaltaan selittyy kansaneläkkeen sekä takuueläkkeen olemassa ololla 

(OECD 2013:42). Tarkasteltaessa suomalaiselle mediaani palkansaajalle laskettua 

suhteellista eläketasoa huomataan sen jäävän laskettua korvausastetta matalammaksi. 

Kun yksilön tulot keskiarvon kertoimena ilmoitettuna jäävät alle 1 ovat luvut 

lähempänä mediaani palkansaajan arvoja, joten voidaan päätellä eläkkeen jakauman 

olevan poikkeavan normaalijakaumasta 

Taulukko 7. Tuloksia suomalaisten eläkeläisten toimeentulon tasosta (OECD 2013:250). 

 %  mediaani 

palkansaaja 

yksilön tulot keskiarvon kertoimena ilmoitettuna 

(naisten arvo jos poikkeava) 0,5 0,75 1 1,5 

suhteellinen bruttoeläketaso 49.3 32.1 41.1 54.8 82.1 

suhteellinen netto eläketaso 57.5 41.5 49.5 62.8 86.6 

bruttokorvausaste 54.8 64.1 54.8 54.8 54.8 

nettokorvausaste 62.4 71.3 61.7 62.8 62.8 

bruttoeläkevarallisuus 9.5(11.2) 11.1(13.1) 9.5(11.2) 9.5(11.2) 9.5(11.2) 

nettoeläkevarallisuus 7.7(9.1) 10.0(11.8) 8.0(9.4) 7.6(9.0) 7.0(8.3) 

Eläkevarallisuudella voidaan kartoittaa elinajanarvo koko eläkeajan etuuksien virralle. 

Eläkevarallisuus havainnollistaa korvausastetta hieman laajemman kuvan sillä se 

huomioi myös eläkeiän, indeksoinnin sekä elinajanodotteen (OECD 2013:131). 

Eläkevarallisuus voidaan nähdä vaihtoehtoisesti myös suuruudeltaan pakollisesta 

eläkejärjestelmästä saatavan eläketulon tuottavan elinkorkojen ostamiseen 

tarvittavana kertamaksuna (OECD 2013:146). Nettoeläkevarallisuus näyttää eläke-

etuusvirtojen nykyarvon huomioiden myös liittyvän verotuksen sekä eläkemaksujen 
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tason. Taulukosta 7 voidaan havaita suomalaisen nettoeläkevarallisuuden 9.5 (11.2) 

varallisuuden olevan hieman OECD maiden keskiarvojen 8.1 (9.3) yläpuolella. Eroa 

sukupuolten välisessä varallisuudessa voidaan selittää toisistaan poikkeavilla 

eliniänodotteilla. (OECD 2013:148.)   

Suomessa eläkejärjestelmän mahdollistama tulotaso näyttää kansainvälisesti 

tarkasteltuna keskiarvoa paremmalta, joskin myös laskennalliset kulut ovat hieman 

keskiarvoa korkeammat. Painotettu keskimääräinen eläketaso Suomessa on 58,4 

prosenttia OECD maiden keskiarvon ollessa hieman matalampi 55,9(55,2). Painotettu 

keskimääräinen eläketaso kuvaa keskimääräisen eläkeajan tulotason, joka ottaa 

huomioon myös eri tulotasojen osuudet väestössä. Painotettu keskimääräinen 

eläkevarallisuus, eli eläketulojen rahoittamiseksi tarvittava kokonaissumma, saa 

Suomessa arvon 9.5(11.3), joka on hieman OECD maiden keskiarvoa 9.5(10.9) 

korkeampi. (OECD 2013:156–167.)  

Eläkeajan toimeentulon voidaan suppeasti ajatella riippuvan vain konkreettisesti 

kuukausittain saatavan eläkkeen suuruudesta. Laajemmalla näkökulmalla 

tarkasteltuna myös esimerkiksi oman asunnon omistamisella on havaittu olevan 

negatiivinen korrelaatio eläkeläisten köyhyysasteen kanssa. Suomessa asumisen 

omavaraisuusaste yli 65- vuotiaiden henkilöiden kotitalouksissa on melko korkea, sillä 

noin 80 prosenttia asuu omistusasunnossaan. (OECD 2013:77–78.) Merkittävä tekijä 

asuntovarallisuuden kanssa on kuitenkin sijainti, sillä matalatuloisempien vanhusten 

on todennäköisempää omistaa kiinteistö syrjäisemmistä kaupunginosista tai maalta, 

jolloin arvon nousun mahdollisuudet ovat rajallisemmat (OECD 2013:80). 

Omistusasunnon arvoa osana eläkeajan toimeentuloa voidaan hahmottaa tarkemmin 

esimerkiksi laskennallisen vuokran määrittelemisellä. Laskennallinen vuokra voidaan 

määritellä usealla eri tavalla esimerkiksi vuokrana jota ei tarvitse maksaa, 

kiinteistösijoituksena osakemarkkinoiden sijaan tai jopa puhtaina arvioina vastaavan 

asunnon vuokratasosta. (OECD 2013:82.) Asuntovarallisuus voidaan toki oikeilla 

välineillä muuttaa myös konkreettiseksi eläkeajan lisätoimeentuloksi. Elinikäinen 

kiinnitys eli käänteinen annuiteetti asuntolaina voi olla muodoltaan niin vyöryvä, 

kiinteän takaisinmaksun kuin korkoa maksava kiinnityskin. Edellä mainitut muodot 

eroavat toisistaan niin koron maksu ajassa kuin tavassakin, kuitenkin yhteistä kaikilla 
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muodoilla ettei yhtäkään tarvitse takaisin maksaa ennen kuin lopulta jättää kotinsa 

lopullisesti. Talon omistaja voi vaihtoehtoisena keinona vapauttaa pääomaa myös 

myymällä osan tai kokoasunnon säilyttämällä kuitenkin asumisoikeuden itsellään. 

Myyntihinta on tällöin markkinahintaa alhaisempi, sillä se huomioi niin 

diskonttokoron kuin alkuperäisen omistajan eliniänodotteenkin. Myyjä kuitenkin saa 

joko tasaisen elinkorkotulon, kertakorvauksen tai edellisten yhdistelmän vastineena 

asuntonsa omistuksen luovuttamisesta. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 

kiinteistövarallisuuden käyttäminen konkreettisena eläkeajan lisätulona on kuitenkin 

hyvin vähäistä. OECD maissa vuonna 2012 oli yli 24 miljoonaa eläkeläistä asunnon 

omistajaa, mutta vain 2-3 prosentilla oli käänteinen asuntolaina. (OECD 2013:88.) 

Eläkeikään mennessä säästetyn varallisuuden määrän voisi olettaa vaikuttavan myös 

eläkkeellejääntipäätökseen, sitä aikaistavana tekijänä. Yksilön tasolla tilastollisesti on 

havaittavissa negatiivinen riippuvuus varallisuuden ja eläkeiän välillä, mutta 

huomioidessa muiden molempiin muuttujiin vaikuttavien tekijöiden kuten 

koulutuksen, palkkatason tai sosioekonomisen aseman vaikutus riippuvuuteen on 

muiden tekijöiden tutkimusasetelmasta pois rajaaminen vaikeaa (Valkonen & 

Määttänen 2010:78). Varallisuuden ja eläkkeellejääntipäätöksen välistä suhdetta on 

yritetty selvittää niin kyselytutkimuksilla, tilastotarkasteluilla kuin numeerisilla 

simulointimalleillakin. Kyselyyn vastanneet ilmoittivat varallisuuden suuruuden 

olevan merkittävä tekijä eläkkeelle jäänti päätöksen teossa, mutta eläkeiän valinnassa 

tämä ei kuitenkaan näkynyt.  Sekä varallisuuden kartuttamisen että eläkkeelle 

siirtymisen voidaan ajatella olevan yksilön suunnittelemia päätöksiä, joihin 

yhteiskunta pystyy vaikuttamaan verotuksella tai eläkejärjestelmän säännöillä. 

Kuitenkin säästämishalukkuudesta riippumatta eroavaisuudet yksilöiden välisissä 

elinajan työllisyys- ja palkkaurissa, muuttavat kertyneen varallisuuden määrää. 

Varallisuuden likvidiyden lisääntyessä, yksilöiden on helpompi hyödyntää 

varallisuutta mahdollisen aikaisemman eläkkeelle jäännin aikana, joten yksityisen 

varallisuuden lisääntyminen tekee eläkeikään vaikuttamisen lakisääteistä eläkeikää 

nostamalla hieman vaikeammaksi (Valkonen & Määttänen 2010:9–13.)  

Julkisen järjestelmän palveluiden laajuus vaikuttaa vanhuuden ajan toimeentuloon ja 

hyvinvointiin. Tutkimuksissa on havaittu etenkin julkisen järjestelmän järjestämien 

terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palveluiden lisäävän pienempituloisten 
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eläkeläisten hyvinvointia suurempituloisia enemmän. Osassa OECD maista julkisen 

järjestelmän eläkeläisille tarjoamat palvelut sisältävät myös muita sosiaalipuolen 

palveluita kuten ilmaisen liikkumisen julkisilla liikennevälineillä tai osallistumisen 

erilaisiin kulttuuritapahtumiin. (OECD 2013: 105.) 

Eläkeajan toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä on useita kuten myös keinoja mitata 

eläkeläisten toimeentuloa. Lakisääteiset eläkejärjestelmät perustuvat voimassa oleviin 

lakeihin, joiden säätäminen ja muuttaminen voi olla sarja hyvinkin pitkiä ja aikaa 

vieviä prosesseja. Tulotason kehityksen tarkastelu toteutuneista tilastollisista 

aikasarjoista avaa kyllä historiallisessa mielessä eläkejärjestelmän toimintaa ja 

tehtyjen järjestelmämuutosten vaikutuksia, mutta ei varsinaisesti helpota järjestelmän 

kestävyyden tai riittävyyden tavoitteita. Suurempi merkitys uudistuksia 

suunniteltaessa onkin erilaisilla mallinuksilla suunniteltujen järjestelmämuutosten 

vaikutuksista. 

4.2. Ennusteita eläkeläisten tulotason tulevaisuudesta 

Ennusteiden ja erilaisten käyttäytymistä mallintavien kaavojen käyttäminen on yleistä 

taloustieteellisen näkökulman kuvaamisessa ja esille tuomisessa. Erilaisia malleja on 

kuitenkin useita ja niihin liitetyt käyttäytymistä rajoittavat olettamukset osittain 

rajoittavat saatujen tulosten yleistettävyyttä. Ennusteet ja mallinnukset ovat tärkeä 

apuväline pitkän aikavälin poliittisia päätöksiä tehtäessä, koska esimerkiksi erilaisten 

eläkejärjestelmämuutoksien testimielessä kokeileminen on käytännössä mahdotonta 

toteuttaa vaikutusten selvittämiseksi. Suunnitellut eläkejärjestelmän muutokset 

vaikuttavat usealla eritavalla niin suoraan eläkkeentasoon kuin välillisesti 

työmarkkinoiden kautta. Aluksi on hyvä hieman hahmottaa ennusteita eläkeläisten 

tulevaisuuden tulotasosta nykyisen lainsäädännön eli vuoden 2005 uudistusten 

voimassa ollessa, jotta eroavaisuudet vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista 

eläkeläisten toimeentuloon voidaan selkeämmin havaita. 

Vuoden 2005 uudistusten vaikutuksia on arvioitu esimerkiksi stokastisen 

elinkaarimallin avulla. Uudistusten vaikutusten arvioitiin olevan vähäisiä työelämään 

vasta siirtyneiden kuukausittaisen eläkkeen keskimääräiseen tasoon kun 

elinaikakertoimen pienentävä vaikutus kompensoidaan aikaisempaa anteliaammalla 
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eläkeoikeuksien indeksoinnilla sekä työurien pidentymisellä. Uudistuksen kuitenkin 

arvioitiin pienentävän heidän elinajan eläkkeiden kokonaissummaa eläkkeelle 

siirtymisen myöhentyessä. Keski-ikään ehtineiden keskimääräistä kuukausieläkettä 

uudistuksen nähtiin mallin mukaisesti nostavan eläkkeelle siirtymisen myöhentyessä 

mutta elinaikakertoimen vaikutuksen jäädessä nuorempia ikäluokkia vähäisemmäksi. 

(Hakola & Määttänen 2007:5–6.) 

Yksilötason tilastotietoihin 32–36 vuoden työuralla sekä muihin pitkäaikavälin 

kehitykseen tehtyjen oletusten valossa vuoden 2005 uudistusten vaikutuksen on myös 

arvioitu nostavan työeläkkeiden reaaliarvoa 50 prosentilla vuoteen 2025 sekä 

reaaliarvon jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Korvausasteen 

alenemisen nähtiin alkavan vasta vuoden 1960 syntyneen kohortin eläköidyttyä. 

Keskimääräisen työeläkkeen suhde palkkatasoon tulee nousemaan 2020 luvulle 

saakka, josta 2040 luvulle päästäessä sen kuitenkin odotetaan laskevan nousua 

edeltävälle tasolle. Elinaikakertoimenvaikutus oletettuun korvausasteiden ja 

suhteellisen eläketason alentumiseen tulkittiin keskeiseksi tekijäksi. (Hietaniemi, 

Risku, Ritola, Salonen & Uusitalo 2006:3.) 

Eläketurvakeskuksen lakisääteisten eläkkeiden kehitystä kuvaavien pitkän aikavälin 

laskelmien ennusteita on esitetty alla olevassa taulukossa 8. Ennusteiden mukaan 

ansiotason nousu johtaa myös keskimääräisen eläkkeen ostovoiman kasvamiseen, 

eläkkeenkarttumaprosenttien sekä indeksoinnin välityksellä. Eläkkeiden 

prosentuaalisen suhteen keskipalkkaan nähdään pienenevän tulevaisuudessa lähinnä 

juuri elinaikakertoimen vaikutuksesta johtuen. (Risku ym. 2013:30.)  

Taulukko 8. Ennusteita keskieläkkeen ja keskiansion kehityksestä ennen tulevia eläkeuudistuksia 

(Risku ym. 2013:31). 

 2012 2020 2025 2030 2040 2050 

Keskiansio €/kk 2973 3204 3527 3852 4523 5324 

Keskieläke €/kk 1486 1687 1788 1872 2035 2263 

josta työeläke €/kk 1317 1540 1639 1718 1865 2077 

% keskipalkasta 50,0 52,7 50,7 48,6 45,0 42,5 

2010–2020 luvuilla alkavien eläkkeiden tasoa yksityisillä aloilla on arvioitu myös 

Työolot 2008- aineiston avulla soveltaen laskentamallia haastatteluaineistoon. Saadut 

tulokset olivat hieman taulukossa 8 esitettyjä arvioita korkeammat kun mediaani 

eläkkeeksi saatiin vajaa 1700 euroa ja keskimääräinen työeläke oli noin 1800 euroa 
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kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan ajanjaksolla eläkkeelle siirtyvien eläkkeen tason 

nähtiin olevan hyvä. Tutkimuksessa käytetyn regressiomallin huomattiin selittävän yli 

70 prosenttia eläketason vaihtelusta kun muuttujina käytettiin muun muassa 

vuosiansioita, koulutusta ja työuran suhteellista kestoa. (Karisalmi & Tuominen 

2011:17–20.) Elinaikakertoimen vaikutus havaittiin eri ikäluokkien välisten erojen 

pienuudessa, sillä elinaikakertoimen vaikutuksen poistaminen paljasti eläkkeiden 

kasvavan hieman nuoremmilla ikäluokilla vanhempiin ikäluokkiin verrattuna 

(Karisalmi & Tuominen 2011:11). 

Alustavasti vuonna 2014 sovitussa eläkejärjestelmän uudistuksessa eläkeläisten 

tulotasoon merkittävästi vaikuttavia tekijöitä on useita. Uudistuksella arvioidaan 

olevan vaikutusta niin eläkkeen karttumiseen, eläkkeelle siirtymiseen kuin eri 

sukupolvien väliseen tulonjakoonkin. Tulevien uudistusten vaikutus konkreettisesti 

voidaan havaita vasta vuosia eläkeuudistuksen jälkeen, mutta niitä voidaan koettaa 

mallintaa ja ennustaa jo etukäteen.  

Tiivistetysti suunnitellut eläkeuudistukset sisältävät esimerkiksi alimman 

vanhuuseläke ikärajan nousemisen kahdella vuodella vuoteen 2025 mennessä, 

eläkkeelle jääntiajan kuitenkin säilyessä yhä joustavana. Eläkkeen karttumiseen 

vaikuttavia uudistuksia ovat niin eläkkeen perusteena olevien ansioiden kasvaminen, 

kun työntekijän maksuosuuden vähentäminen lopetetaan kuin myös 

eläkkeenkarttumisprosentin selkeytyminen 1,5 prosenttiin. Konkreettisia eläkkeen 

suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat lakisääteisestä vanhuuseläkkeen alimmasta 

ikärajasta poikkeamisen myötä kuvioon mukaan tulevat kuukausittaiset varhennus- tai 

lykkäyskorotukset. Myös elinaikakertoimen vaikutusta suunnitellaan lievennettävän 

lakisääteisen vanhuuseläkeikärajan saavuttaessa 65 vuotta. (Eläketurvakeskus 

2014b:6.) Elinaikakertoimen nykyiselleen jättäminen sekä alimman lakisääteisen 

eläkeiän nostaminen ovat molemmat automaattisia eläkejärjestelmän 

sopeutusmekanismeja elinajan pidentymiseen, mutta yhdessä niiden vaikutus alentaisi 

kuitenkin eläkeajan toimeentuloa siirtymäajan lähellä eläkkeelle siirtyvillä 

merkittävästi. (Eläketurvakeskus 2014b:17). 

2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia on etukäteen arvioitu muun muassa 

Eläketurvakeskuksen PTS-laskentamallin avulla. Mallin peruslaskelman oletukset 
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noudattavat tässä työssä aiemmin taulukossa (2) ja (8) esitettyjä ennusteita ansiotason 

ja väestön sekä työllisyyden kehittymisestä. Laskelmat eivät huomioi 

eläkejärjestelmään liittyviä epävarmuustekijöitä esimerkiksi kuolevuuden, eläkkeiden 

alkavuuden, ansiotason kehityksen tai eläkevarojen tuoton osalta, mutta niiden tavoite 

onkin toimia lähinnä poliittisen päätöksenteon tukena kuin tarkkana tulevaisuuden 

kuvauksena. (Eläketurvakeskus 2014b:6.) 

Suunniteltujen muutosten vaikutukset eläketasoon niin suoraan etuuden 

määräytymissääntöjen kuin epäsuorasti työurien pidentymisen kautta ovat 

kahdensuuntaisia, joten todellisen muutoksen arvioiminen vaatii ikäryhmä 

kohtaisempaa tarkastelua. Tarkasteltaessa keskieläkkeen kehittymistä suhteessa 

keskipalkkaan arvioidaan suunnan olevan nouseva vielä 2020-luvun alkupuolella, 

johtuen työeläkejärjestelmän kypsymisestä ja siten myös keskieläkkeiden aikaisempaa 

korkeammasta tasosta. Nojaten lähinnä uudistuksen mukaisiin eläkkeen 

määräytymissääntöihin sekä oletukseen työurien pidentymisestä keskieläkkeen 

suhteen laskun nähdään lieventyvän jo 2030 luvulta lähtien. (Eläketurvakeskus 

2014b:19.) 

Eri ikäryhmien välisiä sukupolvivaikutuksia voidaan tarkastella niin keskieläkkeen 

kuin eläkepääoman eli koko eläkkeellä oloajan saatavien eläketulojen summan 

muutoksen kannaltakin. Huomioidessa eläkepääoman lisäksi myös järjestelmään 

maksetut eläkemaksut voidaan kattavammin arvioida uudistusten yhteisvaikutusta 

tulotasoon. Laskelmat näyttävät muutosten lisääntyvästi parantavan eläketasoa 1960 -

luvulla syntyneistä ikäluokista lähtien, siten että 1990- luvun kohorteilla etuustaso olisi 

yli 15 prosenttia nykytilanteen ennustetta korkeampi. Eläketason nousu on seurausta 

oletetusta eläkkeelle siirtymisiän myöhentymisestä. Tarkasteltaessa kohorttien 

maksamien eläkemaksujen ja eläke-etujen pääoma-arvon muutosta, huomataan 

kuitenkin 1960- ja 1970-luvuilla syntyneiden nettopääoma-arvojen laskevan 

uudistusten seurauksena. Selitys pääoma-arvon pienenemiselle löytyy esimerkiksi 

eläkeajan lyhentymisestä. Eläkepääoman kannalta katsottuna 1980-luvulla ja sen 

jälkeen syntyneet hyötyvät suunnitellusta uudistuksesta.(Eläketurvakeskus 2014b:24–

26.) 
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Eläkeuudistuksen tulevia vaikutuksia on arvioitu myös kahdella muulla 

simulointimallilla, stokastisella elinkaarimallilla sekä dynaamisella yleisen tasapainon 

FOG-mallilla. Mallien avulla on pyritty havainnollistamaan eläkeuudistuksen 

seurauksia niin suuren yksilöjoukon työvoiman tarjontakäyttäytymisen sekä tulonjaon 

muutoksien kuin myös eri sukupolvien välisten käyttäytymismuutoksien kautta, joiden 

vaikutukset ulottuvat eläkejärjestelmän lisäksi myös kansantalouteen sekä julkisen 

talouden tasapainoon. Saadut tulokset näyttävät alimman eläkeiän nostamisen 

pidentävän keskimääräisiä työuria jos vuoteen 2025 mennessä noin 5kk, parantavan 

julkisen talouden kestävyyttä sekä ajan myötä myös suurentavan saatavia 

kuukausieläkkeitä ja tasoittavan tuloeroja. Vaikutusten suuruudet kuitenkin 

vaihtelevat yksilöntasolla esimerkiksi iän, syntymäkohortin, tulotason ja aiemman 

työuran seurauksena. (Lassila ym. 2015:8.) 

Lassilan ym. (2015) tutkimuksen stokastisella elinkaarimallilla sekä limittäisten 

sukupolvien FOG-mallilla saadut tulokset ovat hyvin pitkälle samansuuntaisia 

aiemmin esitettyjen Eläketurvakeskuksen PTS-mallin laskelmien kanssa. 2000-luvun 

alussa syntyneiden eläkkeiden reaalisen arvon nähdään nousevan jopa yli 

kaksinkertaisiksi verrattuna vuosien 1943–1947 välillä syntyneiden työeläkkeiden 

tasoon vuosina 2013–2017. Kasvua voidaan selittää esimerkiksi oletuksena olevilla 

tulevaisuuden korkeammilla palkoilla. Tarkasteltaessa eläkkeiden suuruutta osuutena 

saman alan työntekijöiden keskipalkkaan samana aikana, huomattiin ensimmäisten 

eläkevuosien työeläkkeiden tason olevan lähes puolet palkoista, mutta suhteen 

laskiessa eläkkeellä oloajan pidentyessä. Eliniän pitenemisen seurauksena 

lakisääteisen eläkkeentaso suhteessa palkkoihin voi muuttua monelle uudistuksen 

myötä matalaksi. Pienenemistä selittää osaltaan etuuden indeksointi, sillä reaalisesti 

eläkkeet kohoavat, mutta reaalipalkkoja hitaammin. Sukupolvittaisia vaikutuksia 

tarkasteltiin työeläkejärjestelmän työeläkemaksuille antamaan tuoton kautta. 

Vaikutusten havaittiin olevan melko pieniä, joskin kestoltaan pitkäaikaisia. Eniten 

hyödyn kasvua runsaat 0.1 prosenttia vuotuisteen kasvuun kohdistuu 1990 -luvun 

lopun jälkeen syntyneille ikäluokille, sillä heidän maksutaso jää matalammaksi ja 

uudistuksen myötä pitenevien työurien takia aikanaan saatavien eläkkeiden taso 

kuitenkin kasvaa. (Lassila ym. 2015:37–39.) 
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Mallinnettaessa tulevaisuuden tilanteita jää malleihin usein todellista elämää 

yksinkertaistavia oletuksia ja rajoituksia. Esimerkiksi Lassila ym. (2015:27) 

tutkimuksessa huomautettiin saatujen eläkeuudistusten vaikutusten riippuvan pitkälti 

mallin perustilaan tehdyistä preferenssioletuksista. Yksi tallainen koski työntarjonnan 

kasvua tulevaisuudessa. Huomattiin eläkeuudistuksen pidentävän työuria vain 

tilanteessa, jossa ne luonnollisesti ilman uudistustakin pitenisivät, kun taas tilanteen 

muuttuessa julkisen talouden kannalta epäsuotuisammaksi, jäisivät pelkällä 

eläkeuudistuksella aikaan saatavat vaikutukset suhteellisen pieniksi. Eläkeiän 

nostamisen työuria pidentävä vaikutus voidaan nähdä myös luottorajoituksena, joka 

pakottaa liian vähän säästöjä kartuttaneet jatkamaan työelämässä pidempään 

hyvinvointivaltion rahoittamisen nimissä (Määttänen 2015:75). 

Eläkeiän noston vaikutusten arviointi esimerkiksi työurien pitenemiseen ei ole täysin 

yksiselitteistä. Tilanne olisi huomattavasti selkeämpi jos todellisuudessa kaikki 

työskentelisivät lakisääteiseen vanhuuseläkeikään saakka, sillä silloin vuoden nosto 

eläkeiän alarajassa näkyisi täysimääräisesti myös työurien pidentymisenä. Merkittävä 

osa työikäisestä väestöstä kuitenkin poistuu työelämästä jo ennen alaikärajan 

saavuttamista. (Määttänen 2015:73.) Tuleva eläkeuudistus pyrkii vaikuttamaan myös 

varhaiseläkkeelle jäämisen kannustimiin.  Eläkkeellejäämisen ajankohta vaikuttaa 

merkittävästi eläkkeen suuruuteen, joten korvausasteen sijaan eläkejärjestelmän 

kannustinvaikutusten mittaamiseksi on hyvä verrata eläkkeen suuruuden muutoksia 

eläkkeelle jäämispäätöstä tehtäessä vaihtoehtoisissa eläkkeelle jäämisen ajankohdissa.  

Yksi keino eläjerjestelmän kannustinvaikutuksien mittaamiseen on esimerkiksi 

implisiittisen marginaaliveroasteen laskeminen eli eläkepääoman pienenemisen 

havainnollistaminen eläkkeelle siirtymisikää lykättäessä. (Talouspolitiikan 

arviointineuvosto 2015:81–82.) 

Eläkeiän nosto on kuitenkin varteen otettava keino vahvistaa eläkejärjestelmän ja 

julkisen talouden rahoitusta vähentämättä liiaksi suuren joukon hyvinvointia, sillä 

vaihtoehtona nimittäin voidaan esittää esimerkiksi kuukausittaisten eläkkeiden 

leikkauksia tai jopa luopumista osasta eläke-etuuksien muodoista. Usein kuitenkin 

unohtuu että eläkejärjestelmä on myös keino saada heikosti tuottavat yksilöt pois 

työelämästä. Osalla työntekijöistä tuottavuus laskee iän myötä ja palkkojen heikon 
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joustavuuden vuoksi eläkeiän nostamista voi seurata työn tuottavuuden aleneminen 

suhteessa palkkatasoon (Määttänen 2015:75 –76.)  

Niin edellä esitettyjen Eläketurvakeskuksen kuin Lassilan ym. (2015) tekemien 2017 

eläkeuudistuksen vaikutusarvioiden tulokset ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. 

Elinkaarimallia kritisoidaan esimerkiksi yksipuoliseksi vain palkansaajan näkökulman 

huomioivaksi osittaisanalyysiksi, joka ei kykene huomioimaan esimerkiksi alimman 

eläkeiän signaalivaikutusta tai muita mahdollisesti olemassa olevia vaikutuskanavia 

(Oksanen 2015:61). Myös pääoma-arvo laskelmien hyötyä voidaan hieman 

kyseenalaista, sillä ettei suomalaisessa eläkejärjestelmässä ole varsin selkeää 

ansaittujen eläkeoikeuksien määräytyminen tai konkreettisen pääoma-arvon 

vaikutuksen hahmottaminen (Oksanen 2015:65). 

Suomalainen eläkejärjestelmä on ajansaatossa muovautunut melkoisen kalliiksi 

järjestelmäksi, joka rasittaa niin julkista taloutta kuin eläkemaksujen kautta myös 

yksittäisiä kuluttajia (Oksanen 2015:57). Hyvä kysymys onkin ovatko vuoden 2014 

alustavan eläkeuudistuksen muutokset riittäviä, nykyisen kaltaisen järjestelmän 

toimivuuden ylläpitämiseksi? Esimerkiksi kasvunäkymien loiventuessa ja siten 

reaalipalkkojen alentuessa, arviot eläkemaksujen riittävästä tasosta nousevat.  Yksi 

mahdollinen tulevaisuuden eläkemaksujen tasoa nostava tekijä löytyy myös 

väestöennusteen maahanmuuttoa koskevien näkymien muuttumisessa. (Oksanen 

2015: 69.)  

Eläkejärjestelmää koskevilla poliittisilla päätöksillä on seuraamuksia, jotka toteutuvat 

useiden vuosikymmenten ajan. Näiden poliittisten päätösten merkittävänä tukena 

voidaan hyödyntää taloustieteen ennusteiden esille tuomia päätelmiä. Järjestelmä 

muutosten aiheuttamien eri skenaarioiden hahmotteleminen on yksi taloustieteen 

haastavimmista tehtävistä. Erilaisten tutkimustapojen kehittäminen sekä 

tutkimustulosten päivittäminen saatavilla olevien tietojen avulla onki tärkeää myös 

jatkossa eläkejärjestelmien moniulotteisessa ja jatkuvan muutoksen alaisessa 

ympäristössä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Suomalainen eläkejärjestelmä on sen yli 50 olemassaolonsa aikana nähnyt ja kokenut 

paljon kaikenlaista. Aikanaan eläkejärjestelmät suunniteltiin hyvin erilaiseen väestön 

ikäjakaumaan ja elinajanodotteeseen. Niin nopea väestörakenteen muutos kuin 

eliniänodotteen kasvaminenkin ovat osa tämän päivän taloudellista kehitystä. 

Eläkejärjestelmästä on tullut pysyvä osa myös laajemmassa talouden palapelissä, ollen 

osa niin työmarkkinoita kuin isompia kansainvälisiä pääomamarkkinoitakin. 

Eläkejärjestelmän muutokset ovat tulleet tutuiksi kuluneena vuosikymmenenä ja lisää 

kehitysvaiheita on jo tiedossa. Tämän tutkielman mielenkiinnon kohteena on kuitenkin 

eläkeläisten toimeentulo ja etenkin tulotason muuttuminen työstä eläkkeelle jäädessä. 

Myös tulevan eläkeuudistuksen arvioituja vaikutuksia, on pyritty havainnollistamaan, 

jotta jokaisella kuluttajalla olisi mahdollista nauttia ansaituista eläkepäivistään 

riittäväksi kokemallaan tulotasolla. Työn tavoitteena on avata eläkeajan toimeentuloa 

niin korvausasteen kuin myös laajemman näkökulman kautta. 

Suomen eläkejärjestelmä on monipuolinen yhdistelmä erilaisia ratkaisuja kansalaisten 

vanhuudenajan toimeentulon turvaamiseksi. Eläkejärjestelmän päätavoitteena voidaan 

pitää eläkeajan kulutuksen ja toimeentulon mahdollistamista. Kuitenkin tähän 

tavoitteeseen pyrkimisen keinoina on olemassa toisistaan hyvin erilaisia 

järjestelmäratkaisuja, joista Suomen eläkejärjestelmä on vain yksi esimerkki. Erilaiset 

järjestelmät erilaisine ominaisuuksineen huomioivat toisistaan poikkeavilla tavoilla 

päätavoitteen lisäksi järjestelmälle asetetut mahdolliset muut tavoitteet sekä olemassa 

olevat riskitekijät. Suomalaisessa eläkejärjestelmässä merkittävän roolin toimeentulon 

näkökulmasta saa lakisääteinen työeläkejärjestelmä, jota voidaan täydentää 

minimitoimeentulon osalta kansaneläkkeen ja takuueläkkeen yhdistelmällä sekä 

korkeampi tuloisten kohdalla vapaaehtoisella eläkesäästämisellä. Lakisääteisen 

eläkejärjestelmän osuuden eläkeläisten toimeentulosta on havaittu olevan korkea sillä 

vapaaehtoinen eläkesäästäminen on väestössä verrattain vähäistä. Eläkejärjestelmän 

olemassa olo vaikuttaa myös osana työmarkkinoita niin eläkkeiden kartuttamisen 

keinona kuin ikääntyneiden työntarjonta päätökseen vaikuttavana tekijänä. 

Työssä esitetty teoreettisen katsauksen lähtökohtana on elinkaaren tulovirtojen 

tasaisuus, johon paneuduttiin erilaisia yksityiskohtia sisältävien elinkorkosopimusten 
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kautta. Vaikka elinkorkosopimuksen hyödyt on useissa tutkimuksissa havaittu 

merkittäviksi, ei niiden käyttö yksityisen säästämisen muotona ole yleistynyt. Syitä 

yksityisten ihmisten elinkorkosopimusten vähäiseen käyttöön voi olla niin varojen 

likvidiyden menettäminen, ihmisten lyhytnäköisyys kuin erilaiset 

perinnönjättömotiivitkin. Useat julkiset eläkejärjestelmät ovat kuitenkin huomanneet 

elinkorkosopimuksiin liittyvät hyödyt etenkin pitkäikäisyysriskin pienenemisen osalta 

ja hyödyntävätkin elinkorkojen periaatteita eläke-etuuksien jaon järjestämisessä. 

Yksinkertaisilla esimerkkilaskelmilla havaittiin julkisen eläkejärjestelmän veroasteen 

jäävän huomattavasti omarahoitteisen eläkkeen säästämisastetta matalammaksi. 

Julkisen järjestelmän skaalaedut sekä riskinjakamisen keinot verrattuna yksityiseen 

säästämiseen tukevat ajatusta julkisen eläkejärjestelmän puolesta.  

Eläkejärjestelmän tuottaman eläkeajan tulotason oikean tason määrittely on haastavaa 

sillä pohjimmiltaan hyvä ja riittävä toimeentulo on hyvin subjektiivinen käsite. 

Yksilöiden omiin arvioihin riittävästä toimeentulontasosta on havaittu vaikuttavan niin 

lähtötilanteen, terveyden, elämäntilanteen kuin perheen sekä yksilön preferenssienkin. 

Tulotasoon vaikuttavat yksilön preferenssit voivat liittyä esimerkiksi vapaa-ajan 

tärkeyteen, kulutuksen ja säästäväisyyden suhteeseen kuin erilaisiin riskeihin 

varautumiseenkin. Erilaiset taustatekijät voivat auttaa yksilöä sopeutumaan 

matalampaan tulotasoon, mutta saattavat tilanteiden vaihdellessa myös vaatia 

lisäresursseja toimeentulon säilymisen näkökulmasta. Riittävyyden kokeminen voi 

muuttua myös eläkkeellä olon aikana. Suomessa havaittiin eläkeläisten tulojen tulevan 

yli 80 prosenttisesti lakisääteisestä eläkejärjestelmästä, jota kansainvälisesti katsottuna 

voidaan pitää suhteellisen korkeana tasona. Mielenkiintoisena voidaan pitää syitä 

muiden tulojen suhteelliselle vähyydelle, sillä varallisuustutkimukset näyttävät 

eläkeläisten varallisuuden tason kuitenkin nousseen merkittävästi kuluneina 

vuosikymmeninä. Lakisääteisten eläkkeiden korkeaa osuutta eläkeläisten tuloista, 

voidaan ehkä jossain määrin pitää myös osoituksena lakisääteisen eläkejärjestelmän 

mahdollistaman eläketason riittävyydestä, kun ihmisillä näyttäisi olevan vähäinen 

tarve säästää lakisääteistä eläkejärjestelmää enemmän vanhuudenajan toimeentulon 

varmistamiseksi.  

Tulotason muutosta eläkkeelle jäädessä kuvataan usein korvausasteen avulla. 

Korvausasteen määritelmään liittyy kuitenkin monitulkintaisuutta ja tulokset erilaisten 
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tutkimusten välillä vaihtelevat. Syitä vaihtelulle löytyy esimerkiksi saatavilla olleista 

tutkimusaineistoista, joissa saattaa olla keskiarvoja sekä muita yleistyksiä niin 

todelliseen palkkaan kuin eläkkeeseenkin liittyen. Yleistykset saattavat esimerkiksi 

liittyä työuran jatkuvuuteen tai kestoon, työttömyyteen, koulutustasoon tai 

elinaikakertoimen sekä indeksointien vaikutuksiin. Koska todelliseen eläkkeen 

määrään vaikuttavia tekijöitä on useita, voi todellinen yksilöllinen korvausaste poiketa 

aineistojen avulla arvioiduista luvuista merkittävästi. Tulotaso voi myös muuttua 

eläkkeelle jäänti hetkestä ajan myötä, joten korvausaste kertoo vain osa totuuden 

eläkeajan tulotasosta. 

Tämän tutkielman perusteella suomalaisten eläkeläisten toimeentulon voisi sanoa 

olevan verrattain hyvällä tasolla. On kattava lakisääteinen eläkejärjestelmä, korkea 

asumisen omavaraisuus, kasvanut varallisuuden taso sekä julkisen järjestelmän kautta 

saatavilla kattavia terveydenhuoltopalveluita. Tutkielmassa on käsitelty laaja kirjo 

eläkelaisten toimeentuloa käsitelleitä julkaisuja, joiden avulla on pyritty laajentamaan 

tietoa eläkeläisten tulotasosta, aikaisemmat tutkimukset muodostavat osatuloksia tälle 

tutkielmalle, joten päätelmät tukevat aikaisempia havaintoja. Julkisen 

eläkejärjestelmän olemassa ololla on hyvät puolensa esimerkiksi järjestelmän 

olemassa olon mahdollistama kattavuuden sekä riskinjaon laajeneminen. Suomalaisen 

eläkejärjestelmän ylläpitäminen myös tulevaisuudessa vaatii kuitenkin uudistuksia, 

joiden myötä eläkeläisten suhteellinen tulotaso voi myös alentua. Kuitenkin 

tulevaisuudessa häämöttäviin tulotason alenemisiin voidaan varautua jo nyt 

esimerkiksi yksilöiden eläkkeelle jäänti päätöksien suunnitelmissa mahdollisella 

vapaaehtoisen eläkesäästämisen lisäämisellä. Tutkielman tavoitteena on nostaa 

huomiota eläkeuudistuskeskusteluissa eläkeläisille konkreettisempaan asiaan 

toimeentulon tasoon, johon liittyvien muutosten huomioiminen voisi vähentää 

esimerkiksi tarkoituksetonta tuloerojen kasvua tai vanhusten köyhyyden lisääntymistä. 

Eläkejärjestelmiä koskevien tutkimusten tulosten yleistettävyyteen sekä 

luotettavuuteen liittyvät tutkimuskeinoihin sisältyvät oletukset sekä rajoitukset. 

Esimerkiksi toimeentuloon liittyvien tulosten yleistettävyys on ongelmallista, sillä 

yksilöiden välinen toimeentulon vaihtelu saattaa olla hyvinkin suurta ajan kuluessa. 

Tutkimuksien tuloksina olevien ennusteiden luotettavuus jää yleensä tehtyjen 

olettamusten takia vajavaiseksi. Tutkimuksiin sisältyy usein olettamuksia ihmisen 
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käyttäytymisen rationaalisuudesta tai talouteen vaikuttavien ulkoisten tekijöiden pois 

rajaamisesta. On myös olettamuksia kuten epävarmuus tulevasta, joiden poistaminen 

tutkimusasetelmasta on hankalaa. Tutkittavien käsitteiden väliset päällekkäisyydet 

sekä korrelaatiot heikentävät osaltaan tulosten luotettavuutta. Kuitenkin tässä 

tutkielmassa on pyritty läpikäymään laaja kirjo eri olettamuksilla tehtyjä tutkimuksia, 

jotka yhdessä voivat paljastaa eläkeläisten toimeentulontasoa nyt ja tulevaisuudessa 

tulevien eläkeuudistusten tultua voimaan. 

Eläkejärjestelmä on osa laajempaa talouden infrastruktuuria. Erilaisia 

eläkejärjestelmän toimintaan ja toimivuuteen liittyviä tekijöitä on runsaasti. Jo pelkkä 

ajan kuluminen saattaa muuttaa eläkeläisten tyytyväisyyttä tulotasoonsa sukupolvien 

vaihtuessa, joten jatkotutkimusten tekemiselle on perusteltua tarvetta. Tulevaisuuteen 

liittyvien erilaisten epävarmuuden kohteiden kuten eliniän pitenemisen tai työurien 

kehityksen vaikutusta yksilöiden säästämiskäyttäytymiseen sekä eläkeajan 

toimeentuloon voidaan myös tulevaisuudessa tarkastella jatkotutkimusten avulla. 

Alustavasti sovittujen vuoden 2017 eläkeuudistusten toteutuminen, tuo myös tarpeen 

lisätutkimuksille, jotta ennusteiden piirtämää kuvaa voidaan tarkentaa myös tulevia 

päätöksiä ajatellen.  

Poliittiset päätökset eläkejärjestelmästä ovat haastavia, sillä tuskin kukaan haluaa 

vapaaehtoisesti luopua saavutetuista tai edes teoreettisesti saatavilla olevista eduistaan. 

Eläkejärjestelmien toiminnassa on kyse hyvin pitkästä aikajänteestä, jolloin 

järjestelmän selkeys ja toiminnan selkeä ymmärrettävyys ovat tärkeitä tekijöitä. Myös 

järjestelmää koskevien tutkimusten pitäisi pyrkiä selkokielisyyteen, jotta päätösten 

vaikutukset avautuisivat myös yksilön tasolla ilman pitkäaikaista perehtyneisyyttä 

politiikan ja eläkejärjestelmän maailmaan.  
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