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1. Johdanto 

Vuonna 2020 työeläkemaksun osuus työntekijän bruttopalkasta on 24,1 prosenttia ja 
työntekijän kokonaispalkasta 20,6 prosenttia1. Osuus on huomattava verrattuna muihin 
tuloveroihin, sillä esimerkiksi keskipalkkaisella työntekijällä kunnallisveron osuus brut-
totuloista on keskimäärin 16,2 prosenttia ja valtion tuloveron osuus 0,3 prosenttia 
(Veronmaksajain keskusliitto, 2018)2. Työeläkemaksu on tasavero, mikä tarkoittaa sitä, 
että veroaste on kaikille työntekijöille sama tuloista riippumatta. Tasaveroluonteensa 
johdosta työeläkemaksun rooli on suuri erityisesti pieni- ja keskipalkkaisten työntekijöi-
den vero-osuuksissa, sillä nämä ryhmät maksavat tavallisesti muita vähemmän kunnal-
lisveroa ja valtion tuloveroa. Työeläkemaksulla on myös merkittävä rooli kansantalouden 
näkökulmasta, sillä esimerkiksi vuonna 2018 pakolliset sosiaaliturvamaksut, joista suu-
rin osa koostuu työeläkemaksuista, muodostivat lähes 28 prosenttia valtion verotuloista 
(Suomen Virallinen Tilasto, 2019). 

Työeläkemaksu poikkeaa muista ansion perusteella pidätettävistä veroista myös hyvin 
keskeisellä tavalla siinä, että sen maksaminen kerryttää työntekijälle hänen oman hen-
kilökohtaisen työeläkkeensä määrää. Toisin sanoen työeläkemaksun maksaminen kas-
vattaa työntekijän tulevaisuudessa realisoituvien eläkkeiden määrää. Työeläkemaksulla 
on työn verotuksen näkökulmasta ikään kuin kaksi puolta: maksu, ja maksua vastaan 
kasvava eläkekertymä. 

Juuri eläkekertymän lisäys ja työeläkemaksun ns. ”tuotto”, tekevät työeläkemaksun 
efektiivisten, eli todellisten veroasteiden tutkimisesta mielenkiintoista. Siinä missä ni-
mellinen veroaste on sama kaikille työntekijöille, työeläkemaksun tuotto, ja siten todelli-
sesti maksetun työeläkemaksun veromäärä, voivat vaihdella työntekijästä riippuen. 
Mahdolliset vaihtelut voivat kertoa esimerkiksi työeläkemaksujärjestelmässä piilevistä 
verotuksellisista epätasapuolisuuksista. Tässä tutkielmassa lasketaan, kuinka työeläke-
maksun todelliset veroasteet vaihtelevat iän, sukupuolen ja odotetun eläkelajin mukaan. 
Saadut tulokset kertovat esimerkiksi siitä, kohteleeko työeläkemaksu työntekijöitä tasa-

                                                

1 Kokonaispalkalla tarkoitetaan työntekijän bruttopalkan ja työnantajan työeläkemaksun osuuden summaa. Työeläke-
maksu pitää sisällään työntekijämaksun 7,15% sekä keskimääräisen työnantajamaksun 16,95%. Tutkielmassa oletetaan, 
että työntekijä maksaa työeläkemaksun kokonaisuudessaan. Käytännössä ei ole väliä, maksaako maksun työntekijä vai 
työnantaja. Työntekijän työpanoksen arvo on työnantajan maksaman kokonaispalkan määrä. Lisää kohdassa 2.1.1. 
2 Keskipalkkainen on tässä 3 000 euroa kuussa (2019) tienaava. 
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puolisesti ja kuinka suuria erot maksetuissa veroissa ovat. Tulokset kertovat lisäksi työ-
eläkejärjestelmästä saatavasta tuotosta. Korkeat todelliset veroasteet kertovat siitä, että 
työntekijät eivät saa merkittävää vastinetta työeläkemaksulleen: maksu peritään heidän 
palkastaan, mutta sen vastineeksi syntyvä eläkkeitä lisäävä vaikutus on pieni suhteessa 
maksettuun määrään. Pienet, esimerkiksi lähellä nollaa olevat veroasteet tarkoittavat 
toisaalta sitä, että eläkkeiden lisäys vastaa suurin piirtein maksettua työeläkemaksua. 

Tutkielmassa käytetään termiä työeläkemaksun efektiivinen veroaste. Tämä tarkoittaa 
työeläkemaksun palkkaan suhteutettua todellista veroastetta, jossa työeläkemaksun 
eläkkeitä lisäävä vaikutus on otettu huomioon. Efektiivinen veroaste on aina pienempi 
tai korkeintaan yhtä suuri kuin nimellinen veroaste, sillä työeläkemaksun maksaminen 
ei voi vähentää työntekijän tulevia eläkkeitä. 

Suomessa eläkejärjestelmän tuottoja on tutkittu esimerkiksi Eläketurvakeskuksen 
(Risku, 2015) toimesta. Raportissa lasketut elinkaaren eläketulojen sisäiset reaalituotot 
vaihtelivat suuresti työntekijän syntymävuoden ja iän mukaan. Sisäinen tuotto tarkoit-
taa korkoa, jolla diskontatessa eläkkeiden nettonykyarvo olisi nolla. Laskelmissa sisäi-
nen reaalituotto oli vuonna 1940 syntyneille 6,5 prosenttia (naiset 7,9, miehet 5,8), kun 
vuoden 1970 jälkeen syntyneillä reaalituotto on vakiintunut noin 2,3 prosentin paikkeille 
(naiset 2,8, miehet 2,0). 1950-luvun alkupuolella ja sitä ennen syntyneille työeläkemak-
sun aiheuttamat elinkaaren eläke-etuudet ovat heidän maksamiaan eläkemaksuja suu-
remmat, mikä tarkoittaisi työeläkemaksun efektiivisten veroasteiden näkökulmasta sitä, 
että efektiivinen veroaste olisi negatiivinen. 1950-luvun alkupuolen jälkeen syntyneille 
elinkaaren eläke-etuudet ovat eläkemaksuja pienemmät, mikä tarkoittaa, että työeläke-
maksun efektiiviset veroasteet olisivat positiivisia. 

Työeläkemaksun efektiivisiä veroasteita on tutkittu myös Yhdysvalloissa, jossa Feldstein 
ja Samwick (1992) tutkivat niiden vaihteluita työntekijöiden välillä Yhdysvaltojen eläke-
järjestelmässä. Heidän laskelmansa osoittivat, että työeläkemaksun tuotoissa oli suuria 
vaihteluita. Vaikka nimellinen maksun määrä oli kaikille sama, järjestelmä suosi van-
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hoja palkansaajia suhteessa nuoriin, naisia suhteessa miehiin sekä pienituloisia suh-
teessa keskituloisiin3. Efektiiviset veroasteet olivat suurimmillaan 11.2 prosenttia (ni-
mellinen veroprosentti) ja pienimillään -37.1 prosenttia – erot eläketuotoissa olivat siis 
suurehkoja, eivätkä työntekijät siten maksaneet työeläkemaksua todellisuudessa tasa-
puolisesti. (Feldstein & Samwick, 1992). 

Suomen työeläkejärjestelmän tasapuolisuus on ollut hiljattain esillä myös oikeudellisessa 
keskustelussa. Vuonna 2013 Korkein Oikeus lähetti Euroopan Unionin tuomioistuimelle 
ennakkoratkaisupyynnön siitä, liittyykö työeläkemaksuun ja täten työn verotukseen su-
kupuolten välistä epätasa-arvoa (Korkein oikeus, 2013). Kyse oli siitä, että keskimäärin 
naiset saavat työeläkemaksusta miehiä suurempaa tuottoa, sillä he elävät todennäköi-
semmin eläkkeellä miehiä pidempään. Euroopan Unionin tuomioistuin ratkaisi asian 
kuitenkin siten, että sukupuolten välillä ei tule olla erityiskohtelua tilastoihin perustu-
vien arvioiden perusteella (Euroopan Unionin tuomioistuin, 2014). 

Tässä tutkielmassa tutkitaan työeläkemaksun efektiivisiä veroasteita Suomen eläkejär-
jestelmässä. Laskelmissa käytetään samaa metodologiaa kuin aikaisemmin esitellyssä 
Feldsteinin ja Samwickin tutkimuksessa, mutta hyödyntäen Suomen eläkejärjestelmän 
kertymiä, prosentteja, kertoimia ja laskusääntöjä. Idea on laskea vuonna 2020 makse-
tulle työeläkemaksulle sen nykyarvoinen tuotto, vähentää tämä työeläkemaksun mää-
rästä ja verrata saatua nettomääräistä työeläkemaksua työntekijän kokonaispalkkaan. 

Luku 2 esittelee Suomen eläkejärjestelmän yleisiä piirteitä ja keskeisimpiä käsitteitä. 
Luku 3 havainnollistaa esimerkin avulla, miten työeläkkeen kertyminen lasketaan, sekä 
esittelee analyysissa käytetyn laskentamallin. Luku 4 käsittelee tutkimuksen keskeiset 
tulokset ja havainnollistaa niitä kaavioiden avulla. Luku 5 esittelee herkkyysanalyysin, 
jossa havainnollistetaan, kuinka paljon laskelmien tulokset muuttuvat, jos vaihdamme 
alun perin tehtyjä oletuksia. Raportin lopussa on yhteenveto.  

                                                

3 Alkuperäinen tutkimus on tehty vuoden 1989 järjestelmässä ja selviytymistilastoilla, ja nykyinen järjestelmä on voinut 
vaihtua. 
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2. Eläkejärjestelmä Suomessa 

2.1. Työeläke 

Työntekijällä on työuransa aikana mahdollisuus kasvattaa tulevaisuudessa ansaitse-
maansa eläkettä tekemällä työtä ja ansaitsemalla palkkaa. Palkan perusteella määräy-
tyvää eläkettä kutsutaan työeläkkeeksi, joka on suurin Suomessa maksetuista eläkela-
jeista. Eläketurvakeskuksen raportin (Eläketurvakeskus, 2019) mukaan vuonna 2018 
noin 62 prosenttia eläkeläisistä ansaitsi puhdasta työeläkettä, mikä tarkoittaa, että elä-
keläinen ansaitsee vain oman työnsä perusteella kertynyttä eläkettä ilman kansaneläk-
keitä tai takuueläkettä. Työeläkkeen kertymä lasketaan prosentuaalisena osuutena brut-
tona ansaitusta palkasta, joten suurempi palkka tarkoittaa myös suurempaa eläkettä. 
Työeläkemaksun efektiivisiin veroasteisiin ansiotasolla ei kuitenkaan ole väliä. Kaksi 
identtistä työntekijää saavat efektiivisiksi veroasteiksi saman tuloksen, vaikka ansiotaso 
olisikin eri. Todellisuudessa ansiotasolla voitaisiin ennustaa monia tekijöitä, kuten esi-
merkiksi eläkkeen veroastetta, tulevaa eläkelajia (esim. takuueläke) tai eliniän pituutta4 
5. Tutkielman malli ei kuitenkaan ota näitä tekijöitä huomioon. 

2.1.1. Työeläkevakuutusmaksu 

Työeläkevakuutusmaksu, tai työeläkemaksu, muodostaa sosiaaliturvamaksuista suu-
rimman osan. Maksu jaetaan työntekijän ja työnantajan osuuksiin, ja sen kokonaismäärä 
on vuonna 2020 keskimäärin 24,1 prosenttia6. Suurimman osan maksusta 16,95% mak-
saa työnantaja ja loput 7,15% maksaa työntekijä. Työntekijät, jotka ovat 53-62-vuotiaita, 
maksavat korotettua 25,6 prosentin työeläkemaksua. Työeläkemaksu pidätetään palkka-
tulon yhteydessä ja lasketaan työntekijän bruttoansiosta, johon ei olla laskettu etuuksia, 
kuten lounasetua. Huomioidaksemme työeläkemaksun molemmat maksuosuudet analyy-
sissä oletetaan, että työntekijä maksaa koko maksun. Se, kumpi maksun tosiasiallisesti 

                                                

4 Esimerkiksi pienet ansiotulot kasvattavat todennäköisyyksiä sille, että myös työntekijän eläkekertymä on pieni. Pieni 
eläkekertymä tarkoittaa, että eläkkeen veroprosentti on pienempi. Jos eläkekertymä on tarpeeksi pieni, työntekijä voi tulla 
ansaitsemaan tuettuja eläkkeitä, kuten kansaneläkettä.  
5 Yhdysvalloissa Chetty ja muut (Chetty, Stepner, & Abraham, 2016) tutkivat tulojen ja eliniänodotteen yhteyttä ja havait-
sivat, että vuosina 2001-2014 5 prosenttipisteen ero tuloissa vastasi keskimäärin 0,7 ja 0,9 vuoden eliniänodotteen eroa 
miehillä ja naisilla. Suomessa Tarkiainen ja muut (Tarkiainen, Martikainen, Peltonen, & Remes, 2017) havaitsivat, että 
ero alimman 20% ja ylimmän 20% tuloryhmien eliniänodotteissa oli miehillä 9,9 vuotta ja naisilla 4,9 vuotta. 
6 Työnantajan osuus työeläkemaksusta voi vaihdella esimerkiksi työeläkeyhtiön antamien alennusten mukaan. Tässä tut-
kielmassa oletetaan, että työnantaja maksaa aina keskimääräisen määrän. 
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maksaa, ei ole väliä7. Työnantajan maksuosuus työeläkemaksusta on työntekijän näkö-
kulmasta palkkaa, minkä vuoksi laskelmissa efektiivinen veroprosentti lasketaan koko-
naistulosta bruttotulon sijaan. Alle 59,36 euroa kuukaudessa tienatusta bruttotulosta ei 
makseta työeläkemaksua. Työeläkemaksuun voi sisältyä alasta riippuen ylimääräisiä 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuja, mutta nämä jätetään analyysissa huo-
miotta. 

2.1.2. Työeläkkeen kertymäprosentit 

Työeläkkeen kertymä lasketaan kertomalla työntekijän vuoden aikana ansaittu brutto-
palkka työeläkkeen kertymäprosentilla. Vuonna 2017 voimaan tulleet ns. siirtymävai-
heen kertymäprosentit ovat 1,5 prosenttia alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille työnteki-
jöille sekä 1,7 prosenttia 53-62-vuotiaille työntekijöille. Ikärajat ovat samat kuin työelä-
kemaksussakin, mikä tarkoittaa, että korkeampaa työeläkemaksua maksavat 53-62-vuo-
tiaat saavat vastineeksi korotetun kertymän. Kertymä ei vähennä palkkaa. Se on vain 
laskennallinen määrä, joka allokoidaan työntekijän tuleviin eläkkeisiin. Saatu euromää-
räinen eläkekertymä voidaan jakaa kahdellatoista, jolloin saadaan eläkelisäyksen kuu-
kausittainen määrä. Jos vuosiansiot ovat esimerkiksi bruttomääräisesti 10 000 euroa, 
eläkettä karttuu 0,015*10 000/12 = 12,5 euroa/kk tämän vuoden ansioiden perusteella. 
Tutkielmassa eläkekertymiä analysoidaan vuositasolla. Kertymäprosentilla on olennai-
nen osa eläkkeiden muodostuksessa, ja pienikin muutos voi vaikuttaa tuloksiin selkeästi. 

Esimerkiksi korotettu 1,7 prosentin kertymä kerryttää eläkkeitä 1,7%
1,5%

− 1 = 13,4% suu-

remmalla määrällä verrattuna kertymän tavalliseen tasoon 1,5 prosenttia. 

2.2. Kansaneläke ja takuueläke 

Kansaneläkkeen vanhuuseläke on Kansaneläkelaitoksen maksama eläke, jonka tarkoi-
tus on tukea eläkeläisen mahdollisesti pieneksi jäänyttä työeläkettä. Kansaneläkkeitä 
ovat myös esimerkiksi työkyvyttömyyseläke ja varhennettu vanhuuseläke, mutta tässä 
tutkielmassa käsittelemme vain ns. normaalia vanhuuseläkettä, jossa työntekijä jää 
eläkkeelle eläkeiässään. Kansaneläkkeen maksimimäärä on 678,85 euroa vuonna 2020, 

                                                

7 Voidaan ajatella, että työnantajan todellisuudessa maksama kokonaispalkka (työntekijän bruttopalkka x 1,1695) on työn-
antajan arvostus työntekijän tekemälle työlle. Mikäli työeläkemaksu poistuisi, työntekijä voisi pyytää 16,95 prosentin pal-
kankorotuksen bruttopalkkaansa. 



6 

 

joka on mahdollista saada työeläkkeen jäädessä alle 55,54 euron kuukaudessa8 
(Kansaneläkelaitos, 2019). Työeläkkeen määrän ylittäessä 55,54 euroa jokainen ansaittu 
työeläke-euro laskee kansaneläkkeen määrää 50 sentillä. Kansaneläkkeen vanhuuseläk-
keestä käytetään tästedes nimitystä kansaneläke, sillä tutkielmassa ei huomioida muita 
kansaneläkkeen lajeja. Eläketurvakeskuksen raportin (Eläketurvakeskus, 2019) mukaan 
vuonna 2018 1,54 miljoonasta eläkeläisestä noin 38 prosenttia ansaitsi joko täyttä tai 
osittaista kansaneläkettä. 

Vuonna 2011 käyttöön otetun takuueläkkeen tarkoituksena on turvata kohtuullinen 
eläkkeen määrä henkilöille, joiden eläke jää kansaneläkkeenkin jälkeen pieneksi. Ta-
kuueläkkeen raja on vuonna 2020 827,84 euroa kuukaudessa, ja tämän alittaneille mak-
setaan takuueläkettä siten, että loppusummaksi tulee 834,52 euroa kuukaudessa. Mikäli 
työtekijä odottaa ansaitsevansa työuransa jälkeen takuueläkettä, jokainen ansaittu työ-
eläke-euro pienentää kansan- ja takuueläkkeiden yhteismäärää eurolla, jolloin todellinen 
eläkkeen määrä ei muutu. 

Muita eläkkeitä ja lisäeläkkeitä ovat mm. perhe-eläke, joka turvaa eläkkeen leskelle tai 
lapselle perhehuoltajan kuoltua, työuraeläke, joka turvaa aikaisemman eläkkeen kulut-
tavaa työtä tehneelle työntekijälle sekä työkyvyttömyyseläke, joka turvaa eläkkeen työ-
kykynsä menettäneelle työntekijälle. Nämä eläkelajit jätetään analyysissa huomiotta. 

2.3. Eläkeikä 

Eläkeiällä tarkoitetaan lakisääteistä alinta mahdollista vanhuuseläkeikää, eli ikää, jol-
loin palkansaaja voi siirtyä eläkkeelle ilman vanhuuseläkkeen vähennyksiä. Vuoden 
2017 eläkeuudistuksen myötä eläkeikä määritellään vuodesta 1965 lähtien syntyneille 
elinajanodotteiden kehitykseen pohjautuen. Mallissa oletetaan, että työntekijät siirtyvät 
eläkkeelle alimmassa mahdollisessa vanhuuseläkeiässään. Vanhuuseläkeikä on eri asia 
kuin tavoite-eläkeikä9. Taulukko 1 ja Taulukko 2 esittävät eläkeiät syntymävuoden mu-
kaan. Taulukot perustuvat Työntekijän eläkelain puitteissa tehtyihin arvioihin, jotka pe-

                                                

8 Luku koskee yksin asuvaa eläkeläistä. Parisuhteessa asuvan kansaneläkkeen maksimimäärä on 591,79 euroa. 
9 Tavoite-eläkeikä tarkoittaa työntekijän tiettyä myöhäistettyä eläkeikää, jonka kohdalla eläköitymisen myöhäistämisen 
eläkettä suurentava vaikutus kumoaa elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen. Tässä pisteessä eläkekertymä 
vastaa eläkelaskelmassa esitettyä kuukausieläkettä eläkkeelle siirryttäessä. 
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rustuvat tämänhetkisiin väestölaskelmiin (Työntekijän eläkelaki, 2016). Sosiaali- ja ter-
veysministeriö vahvistaa alimman vanhuuseläkeiän vuonna, jolloin työntekijä täyttää 61 
vuotta. Laskelmissa eläkeikä vaikuttaa siihen, kuinka aikaisin eläkkeiden nykyarvoja 
aletaan laskea. Kahden muutoin identtisen työntekijän tilanteessa etu olisi sillä, jonka 
eläkeikä on varhaisemmin – eläke-etuus realisoituisi tällöin aikaisemmin ja paremmalla 
todennäköisyydellä10. 

Syntymävuosi Eläkeikä 
1955 63,3 
1960 64,5 
1965 65,2 
1970 65,7 
1975 66,2 

Taulukko 1. Syntymävuosi ja vanhuuseläkeikä, 
1955-1975 syntyneet. 

Syntymävuosi Eläkeikä 
1980 66,7 
1985 67,1 
1990 67,4 
1995 67,8 
2000 68,2 

Taulukko 2. Syntymävuosi ja vanhuuseläkeikä, 
1980-2000 syntyneet. 

2.4. Elinaikakerroin 

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuonna 2010, tarkoituksenaan rauhoittaa eläkejärjes-
telmän kasvavia kustannuksia väestön eläessä jatkuvasti eliniänodotteitaan pitempään 
(Myrskylä, 2010). Elinaikakertoimen tarkoituksena on ”tarkistaa” eläkkeelle siirtyvien 
eläkkeet, mikä tarkoittaa käytännössä eläkkeiden määrän pienentämistä. Elinaikaker-
roin oli vielä vuonna 1947 syntyneille 1, mikä tarkoitti, että he saivat eläkkeensä täysi-
määräisenä. Sittemmin elinaikakerroin on käytännössä laskenut jokaisen ikäluokan koh-
dalla. Sosiaali- ja Terveysministeriön vuosittain vahvistama elinaikakerroin määritetään 
jokaiselle ikäluokalle erikseen viimeistään sitä vuotta edeltävänä vuonna, jolloin elinai-
kakerroin astuu voimaan (Työntekijän eläkelaki, 2016). Uusin vahvistetuista elinaika-
kertoimista on vuonna 1957 syntyneiden kerroin 0,95722. Tämän tutkielman osalta ana-
lysoidaan vain 60-vuotiaita ja nuorempia, joten vahvistettujen elinaikakertoimien sijaan 
joudutaan käyttämään ennustettuja elinaikakertoimia. Elinaikakertoimella on yksinker-
tainen eläkkeitä laskeva vaikutus: esimerkiksi 0,9 elinaikakerroin pienentää eläkkeitä 
10 prosentilla. 

                                                

10 Joskin oikeasti mallissa tämä ei olisi mahdollista, sillä kaikki samana vuonna syntyneet jäävät eläkkeelle samana 
vuonna. 
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2.5. Palkkakerroin 

Elinaikakertoimen lisäksi eläkettä korjataan eläkkeelle siirryttäessä palkkakertoimella, 
jonka on tarkoitus ottaa huomioon työuran aikana tapahtuneet yleisen ansiotasoindeksin 
muutokset ja kuluttajahintaindeksin muutokset. Indeksoiminen tapahtuu 80/20-periaat-
teella, jossa palkkakehitykselle annetaan 80 prosentin paino ja kuluttajahintojen kehi-
tykselle 20 prosentin paino. Analyysissä oletetaan vuosittaisen palkkakehityksen olevan 
3 prosenttia ja inflaation 1,5 prosenttia, jolloin saamme palkkakertoimeksi 0,8 ∗ 3 + 0,2 ∗

1,5 = 2,7 eli noin 2,7 prosenttia yhden vuoden osalta. Parametreihin liittyvistä oletuksista 
lisää kohdassa 4.4. 

Vuosittainen palkkakertoimen muutos korotetaan potenssiin työuraa jäljellä olevien vuo-
sien määrällä, josta saadaan lopullinen palkkakerroin. Esimerkiksi 60-vuotiaan eläkeikä 
on 64 vuotta, mikä tarkoittaisi palkkakerrointa 1,0244 = 1,112. Huomaamme, että jäljellä 
olevan työuran ollessa pitkä, palkkakertoimen vaikutus voi kasvaa suureksi. 

2.6. Työeläkkeen indeksikerroin 

Maksussa olevien eläkkeiden ostovoimaa tarkistetaan vuosittain työeläkkeen indeksiker-
toimella. Indeksin pääasiallinen tehtävä on suojata jo maksussa olevia eläkkeitä kulut-
tajahintojen kasvulta eli inflaatiolta. Kerroin toimii samalla 80/20-periaatteella kuin ai-
kaisemmin esitelty palkkakerroin, mutta 80% painotus on tällä kertaa kuluttajahintain-
deksin kehityksellä ansiotasoindeksin kehityksen sijaan. Edellä mainituilla inflaatio- ja 
palkkakehitysoletuksilla 1,5 ja 3 prosenttia saamme yhden vuoden työeläkkeen indeksi-
kertoimeksi 0,8 ∗ 1,5 + 0,2 ∗ 3 = 1,8. 

2.7. Muut tutkielmassa käytetyt tärkeät termit 

2.7.1. Verotuksen nettovaikutus 

Eläke-etuudet ovat veronalaista tuloa, mikä tarkoittaa, että eläkkeestä maksettava vero 
vähentää eläkeläisen eläkkeestä saamaa hyötyä. Kuten ansiotuloverotuksessa, eläkkeen 
veroprosentti määräytyy eläkkeen mukaan progressiivisesti, eli suuremman eläkkeen 
keskimääräinen veroaste on pienempää eläkettä korkeampi. Vuonna 2019 alle 11 000 eu-
ron vuosieläkkeistä ei tarvinnut maksaa veroa, kun taas keskieläkkeestä 19 872 euroa 
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joutui maksamaan veroa noin 15,3 prosenttia11. Yli 3000 euroa kuukaudessa eläkettä an-
saitsevat, eli suurituloisimmat 7%, maksoivat veroa 28,3 prosenttia (Veronmaksajain 
keskusliitto, 2018). 

Työeläkemaksulla on ansiotuloverotuksen näkökulmasta myös verohyötyjä, mikä tekee 
verotuksen kokonaisvaikutuksen arvioimisesta monimutkaisemman. Työeläkemaksut 
ovat ansiotuloverotuksessa verovähennyskelpoisia ja työnantajan maksuosuus työeläke-
maksusta on työntekijälle verovapaata ansiota. Työeläkemaksuihin ja eläkkeisiin liitty-
vien hyötyjen ja haittojen vuoksi tutkielmassa käytetään termiä verotuksen nettovaiku-
tus. Todellisen verotuksen nettovaikutuksen määrää on vaikea arvioida, sillä vaikka ve-
rohyödyt ovat tiedossa, eläkkeen veroaste riippuu koko työuran aikana kerrytetyn eläk-
keen määrästä – ei vain vuonna 2020 ansaitusta palkkatulosta. Yksinkertaistamiseksi 
oletamme verotuksen nettovaikutuksen olevan yleisesti nolla, mikä tarkoittaa, että eläk-
keen verotuksen haitat kumoutuvat täydellisesti työeläkemaksusta saatavilla vero-
hyödyillä. Verotuksen nettovaikutuksesta lisää kohdassa 5.4. 

2.7.2. Vuositasoinen selviytymistodennäköisyys iän mukaan 

Odotusarvojen laskemisessa käytettävät selviytymistodennäköisyydet perustuvat Tilas-
tokeskuksen kuolemanvaaralukuihin, joissa kunkin ikäluokan todennäköisyyksiä kuolla 
kussakin iässä on arvioitu väestötilastojen perusteella (Suomen Virallinen Tilasto, 2019). 
Selviytymistodennäköisyydet on johdettu kuolemanvaaraluvuista yksinkertaisen lasku-
toimituksen avulla. Jos kuolemanvaara on seuraavana vuonna 1% ja sitä seuraavana 
vuonna 2%, on selviytymistodennäköisyys kahden vuoden päähän 0,99 ∗ 0,98 = 0,9702.  
Esimerkiksi 50-vuotiaan naisen todennäköisyys selvitä eläkeikään 65 vuotta on noin 95 
prosenttia. 100 on ikävuosi, jolloin Tilastokeskuksen datassa on oletettu 100 prosentin 
kuolemanvaara. 

Kuolemanvaaralukuihin liittyy epävarmuutta ja ne ovat käytännössä aina aliarvioineet 
eliniän todellista kehitystä (Myrskylä, 2010). Lisäksi luvut ovat sitä epätarkempia, mitä 
vanhempaa henkilöä tarkastellaan, sillä hyvin vanhoista henkilöistä on vähemmän da-
taa, jonka perusteella kuolemanvaaralukuja voitaisiin laskea. Epätarkkuus onkin syy 

                                                

11 Keskieläke vuoden 2018 keskieläkkeen tasossa. 
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sille, että kuolemanvaaralukuja ei ole saatavilla yli satavuotiaille. Tasoittaakseni korkei-
den ikävuosien epätarkkuuksia käytän vuoden 2018 kuolemanvaaralukujen sijasta vuo-
sien 2014-2018 keskiarvoa, kuten tuloluokkien välisiä eliniänodotteita tutkineet Tarkiai-
nen ja muut (Tarkiainen, Martikainen, Peltonen, & Remes, 2017), jotka käyttävät neljän 
vuoden keskiarvoja. Kappale 5.3 esittelee kuolemanvaaralukujen yleiseen kehitykseen 
liittyvän herkkyysanalyysin tuloksia. 

2.7.3. Diskonttokorko 

Diskonttokorko tulkitaan nimelliseksi riskittömäksi vuosituotoksi, jolla palkasta makse-
tut työeläkemaksut voitaisiin sijoittaa työeläkemaksun maksamisen sijaan. Diskonttoko-
ron avulla laskelmassa voidaan ottaa huomioon rahan aika-arvo, jonka mukaan nykyhet-
kellä vastaanotettu euro on vuoden päästä vastaanotettua euroa arvokkaampi. Diskont-
taus vähentää eläkkeiden arvoa sitä enemmän, mitä korkeampaa riskitöntä tuottoa saa-
daan, ja mitä kauempana eläkkeet ovat tulevaisuudessa. Diskonttauksen perusteella saa-
tua arvoa kutsutaan nykyarvoksi, joka tarkoittaa aikakorjattua arvostustamme tulevai-
suuden eläkelisäyksestä. Se, mikä on oikea diskonttokorko, voi riippua tilanteesta ja 
käyttäjästä. Esimerkiksi Tilastokeskuksen laskelma (Suomen Virallinen Tilasto, 2018) 
Suomen työeläkejärjestelmän eläkevastuiden määrästä käyttää kolmen prosentin reaa-
lista diskonttokorkoa. Tässä tutkielmassa tulokset esitellään nimellisillä diskonttoko-
roilla 1, 2, 3 ja 4 prosenttia. 
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3. Metodologia 

Tämä luku esittelee tutkielmassa käytetyn laskentamallin sekä esimerkin siitä, kuinka 
eläke lasketaan Suomen eläkejärjestelmässä. Laskentamalli on Suomen eläkejärjestel-
mään sovellettu versio Feldsteinin ja Samwickin (1992) käyttämästä mallista, jonka 
ideana on 1) arvioida työeläkemaksua vastaan saadun eläkelisäyksen nykyarvo eli ns. 
eläketuotto, 2) laskea nettomääräisesti maksettu työeläkemaksu vähentämällä eläkeli-
säyksen nykyarvo maksun alkuperäisestä määrästä sekä 3) verrata nettomaksua koko-
naispalkkaan, jolloin saadaan työeläkemaksun efektiivinen veroaste. Efektiiviset veroas-
teet lasketaan eri työntekijäprofiileille iän, sukupuolen ja odotetun eläkelajin mukaan.  

3.1. Eläkemallin toiminta 

Työeläkemaksun efektiivinen veroaste saadaan vertaamalla nettomääräisesti maksettua 
työeläkemaksua kokonaispalkan määrään. Malli laskee ensin vuonna 2020 ansaitun 
palkkatulon vaikutuksen eläkekertymään, minkä jälkeen jokaiselta eläkevuodelta laske-
taan yksitellen eläkelisäyksen odotusarvo ja nykyarvo selviytymistodennäköisyyksien, 
diskonttokoron ja mallin kertoimien perusteella. Vaikutus työntekijän elinkaaren eläk-
keisiin saadaan, kun kunkin vuoden eläkelisäyksen odotusarvot lasketaan yhteen. Saatu 
summa on kokonaismäärä, jonka työntekijä voi ajatella saavansa ”vastineeksi” maksa-
mastaan työeläkemaksusta. 

Kun eläkelisäyksen nykyarvo on laskettu, saadaan nettomääräisesti maksettu työeläke-
maksu vähentämällä eläkelisäys alun perin maksetusta työeläkemaksusta. Seuraavaksi 
nettomääräistä maksua verrataan kokonaispalkkaan, jolloin saadaan työeläkemaksun 
efektiivinen veroaste. Esimerkkinä: palkansaaja maksaa 100 euron kokonaisansioistaan 
21% eläkemaksun 21 euroa, mutta palkan aiheuttaman eläkelisäyksen nykyarvo on 10 
euroa. Nettomääräinen työeläkemaksu tällöin 11 euroa. Tässä tapauksessa työeläkkeen 
efektiivinen veroaste on 11%, josta huomataan, että työeläkemaksun eläkkeitä lisäävä 
vaikutus on pienentänyt efektiivistä veroastetta 10 prosenttiyksikköä nimellisesti mak-
setusta 21% prosentista. Näin ollen hieman yli puolet nimellisen työeläkemaksun mää-
rästä on työntekijälle veroa. Seuraavaksi käydään läpi tarkempi esimerkki eläkkeen 
määräytymisestä yhden työntekijän osalta.  
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3.2. Esimerkki eläkekarttuman laskemisesta 

Palkan ansaitseminen kasvattaa työntekijän tulevien eläkkeiden määrää. Vuoden 2020 
eläkekertymäprosentti on 1,5 prosenttia vuodessa työntekijän bruttopalkan määrästä 
alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille työntekijöille ja 1,7 prosenttia 53-62-vuotiaille työn-
tekijöille12. Laskemme esimerkissä eläkekertymän 50-vuotiaalle työntekijälle, jonka 
bruttopalkka on 36 000 euroa. Työeläkemaksua maksetaan 36 000 euron bruttopalkasta 
24,1 prosenttia, eli 8 676 euroa vuodessa ja 723 euroa kuukaudessa. Tätä maksua vastaan 
eläke kasvaa 1,5 prosenttia bruttotulosta, mikä tarkoittaa 540 euroa vuodessa ja 45 euroa 
kuukaudessa. On tärkeää huomata, analyysissa olemme kiinnostuneita vain tämän vuo-
den (2020) työeläkemaksun eläkkeitä lisäävästä vaikutuksesta – aikaisemmin kerty-
neillä eläkkeillä ei ole näissä laskelmissa merkitystä. Malli keskittyy siihen 540 euron 
eläkekertymän lisäykseen, joka on syntynyt työntekijän ansaitseman 36 000 euron an-
sion seurauksena. 

Kerrytetyt eläkkeet alkavat realisoitua siinä vaiheessa, kun työntekijä saavuttaa alim-
man vanhuuseläkeikänsä ja aloittaa eläke-etuuksien nostamisen. Vuonna 2020 50-vuoti-
aan henkilön eläkeikä on 65 vuotta13, mikä tarkoittaa, että työntekijä jatkaa työuraansa 
vielä 15 vuotta ja jää eläkkeelle vuonna 2035. Työntekijän ansaitsema 540 euron eläkeli-
säys indeksoidaan työuraa jäljellä olevan 15 vuoden osalta palkkakertoimella, joka ottaa 
huomioon vuosina 2020-2035 tapahtuneen ansiotulojen yleisen kasvun sekä inflaation. 
Jos palkkakerroin olisi esimerkiksi 2% joka vuosi, saisimme indeksikorjatuksi eläkeli-
säykseksi 540 → 727 euroa (540€ ∗ 1,0215). 

Työntekijän jäädessä eläkkeelle eläkkeen määrää korjataan elinaikakertoimella, jonka 
on määrä huomioida eliniänodotteiden jatkuva kasvu ja laskea eläkkeiden määrää sen 
mukaisesti (lisää kohdassa 2.4). 50-vuotiaalle työntekijälle arvio elinaikakertoimesta on 
0,91, jolloin saamme esimerkissämme elinaikakertoimen jälkeiseksi eläkekertymäksi 727 
* 0,91 = 661 euroa. 

                                                

12 Kertymä lasketaan vuosipalkasta, minkä jälkeen se voidaan jakaa kahdellatoista, jos halutaan tarkastella kuukausiker-
tymän määrää. 100 000 euron vuosipalkasta kertymä on 1 500 euroa, eli 125 euroa kuukaudessa. Tässä tutkielmassa 
kaikki laskelmat tehdään vuositasolla. 
13 Malli olettaa henkilöiden jäävän eläkkeelle vuonna, jona he täyttävät alimman vanhuuseläkeiän. 
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Esimerkissä saatu 661 euroa on se rahamäärä, jolla vuonna 2020 ansaittu 36 000 ansio-
tulo kasvattaa laskennallista yhden vuoden eläkettä ennen diskonttausta tai maksussa 
olevien eläkkeiden indeksointeja. Tätä rahamäärää käytetään kunkin vuoden odotusar-
voisten vuosilisäysten laskemisessa, joista tarkemmat kuvaukset kohdissa 3.3 ja 3.4. 

3.3. Kuolemanvaaraluvut ja eläkelisäyksen odotusarvo 

Odotusarvoinen eläkelisäys lasketaan kultakin vuodelta yksitellen kertomalla lisäyksen 
määrä todennäköisyydellä selvitä kyseiseen eläkevuoteen. Kaavio 1 havainnollistaa 50-
vuotiaan vuosittaisia selviytymistodennäköisyyksiä, jotka on laskettu Tilastokeskuksen 
kuolemanvaaralukujen avulla (Suomen Virallinen Tilasto, 2019). Eläkkeet alkavat reali-
soitua työntekijän jäädessä eläkkeelle eläkeiässään, joka on esimerkkihenkilön kohdalla 
65 vuotta. Esimerkkihenkilön ollessa nainen, todennäköisyys selvitä eläkeikään 65 on 
noin 95 prosenttia, jolloin ensimmäisen eläkevuoden eläkkeen odotusarvo on 0,95 * 661 = 
628,4 euroa. Sama laskutoimitus toistetaan kunkin vuoden osalta ikävuoteen 100 asti, 
jolloin kuolemanvaaraluvut olettavat 100 prosentin kuolleisuuden. Varsinaiset laskelmat 
eroavat esimerkistä sen verran, että tulevat eläketulot 1) indeksoidaan työeläkkeen in-
deksointisääntöjen mukaan (lisää kohdassa 2.6), ja 2) muutetaan valitun diskonttokoron 
avulla nykyarvoiseksi. Elinkaaren eläketuotto saadaan, kun nykyarvoiset eläkelisäykset 
summataan eläkevuosien osalta yhteen – tässä tapauksessa ikävuosilta 65-100.  

Kaavio 1. Selviytymistodennäköisyys henkilön 50-vuotissyntymäpäivästä lähtien, vuoden välein tarkistettuna. 
X-akselilla ikä ja Y-akselilla todennäköisyys selviytyä.   
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3.4. Laskentamalli 

Seuraavaksi laskennassa käytetty laskentamalli esitellään tarkemmin. Malli soveltaa 
vuoden 2020 eläkejärjestelmän laskutapoja, prosentteja, kertoimia ja indeksejä. 

Malli koostuu kahdesta osasta. Kaava 1 laskee työeläkemaksun aiheuttaman elinkaaren 
eläkelisäyksen sen nykyarvossa: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃. Kaava 2 laskee työeläkemaksun efektiivisen 
veroasteen vertaamalla nettomääräisesti maksettua työeläkemaksua kokonaispalkkaan. 

Kaava 1: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃 = 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖(1 + 𝛿𝛿𝑤𝑤,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖ä(1− 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖)� 𝑃𝑃(𝑛𝑛
𝑁𝑁

𝑛𝑛
|𝐢𝐢𝐢𝐢ä)

(1 + 𝜇𝜇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑤𝑤)𝑛𝑛−𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖
 

jossa: 

 𝑊𝑊𝑖𝑖 = työntekijän bruttopalkka 
 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 = työeläkkeen kertymäprosentti (2.1.2) 
 𝛿𝛿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑤𝑤 = palkkakerroin (2.5) 
 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 = elinaikakerroin (2.4) 
 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖 = nettoveroprosentti (2.7.1) 
 𝑃𝑃(𝑛𝑛|𝐢𝐢𝐢𝐢ä𝑖𝑖) = selviytymistodennäköisyys ikään n (2.7.2) 
 𝑛𝑛 = summaindeksi. Saa arvot eläkeiästä oletetun varman kuoleman ikään 100 
 𝑟𝑟 = diskonttokorko, jolla tulevaisuuden etuudet muutetaan nykyarvoon (2.7.3) 
 𝜇𝜇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑤𝑤 = maksussa olevan työeläkkeen vuosi-indeksi (2.6) 

 
Kaava 1 voidaan jakaa kahteen osaan. Summaoperaattorin ulkopuolella oleva osa laskee 
eläkekertymän euromääräisen vuosilisäyksen (kuten luvun 3.2 esimerkki, jossa tulos oli 
661 euroa). Summaoperaattorin sisäpuolella oleva osa laskee selviytymistodennäköisyyk-
sien, maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksien sekä diskonttauksen vaikutuksen 
yksittäisten vuosien osalta ja summaa nämä yhteen. Kertomalla osat keskenään saamme 
tulokseksi nykyarvon siitä, kuinka suuri työeläkemaksun aiheuttama elinkaaren eläke-
lisäys on odotusarvoisesti: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃. 

Kaava 2: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝐸𝐸𝑃𝑃 =  
𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘,𝑖𝑖
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jossa: 

 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘,𝑖𝑖 = työntekijän kokonaispalkka (bruttopalkka + työnantajan osuus työ-

eläkemaksusta) 
 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 = työeläkemaksuprosentti (2.1.1) 

Kaava 2 vertaa osoittajassa olevaa nettomääräisesti maksettua työeläkemaksua nimittä-
jässä olevaan kokonaispalkkaan, jolloin tulokseksi saadaan työeläkemaksun efektiivinen 
veroaste. Nettomääräinen työeläkemaksu tarkoittaa alkuperäistä nimellistä työeläke-
maksua, josta on vähennetty eläkelisäyksen eläkkeitä kasvattava vaikutus sen nykyar-
vossa. Kokonaispalkka tarkoittaa ansiota, jossa on työntekijän bruttopalkan lisäksi on 
huomioitu työnantajan osuus työeläkemaksusta. 

Kohdat 3.4.1 ja 3.4.2 käyvät tarkemmin läpi summaoperaattorin ulkopuolella ja sisäpuo-
lella olevat osat ja niiden toiminnan.  

3.4.1. Eläkekertymän vuosilisäys 

Kaavassa 1 summaoperaattorin ulkopuolella oleva osa: 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖�1 + 𝛿𝛿𝑤𝑤,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�
𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖ä�1− 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖� 

Laskee palkan aiheuttaman vuosittaisen lisäyksen eläkkeeseen. 

Termi: 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 

Kertoo työntekijän 𝐸𝐸 bruttopalkan 𝑊𝑊𝑖𝑖 työntekijän iästä riippuvalla kertymäprosentilla 
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖, joka saa arvot 1,5% alle 52-vuotiaalla ja yli 62-vuotiaalla tai 1,7% 53-62-vuotiaalla. 

Termi: 

�1 + 𝛿𝛿𝑤𝑤,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�
𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 

On nimeltään palkkakerroin (2.5), joka riippuu keskimääräisen ansiotason kehityksestä 

sekä kuluttajahintaindeksin kasvusta. Termi korotetaan potenssiin 𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃𝐸𝐸𝑘𝑘ä𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑘𝑘ä𝑖𝑖, joka 
tarkoittaa käytännössä vuosien määrää jäljellä eläkeikään. Palkkakertoimen vaikutus 
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kertautuu työuran aikana eläkeikää edeltävien vuosien ajalta, mutta ei enää eläkkeelle 
siirtymisen jälkeen. 

Termi: 

𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖ä 

On työntekijän iästä riippuva elinaikakerroin, josta lisää kohdassa 2.4. 

Termi: 

1 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖 

On työntekijän verotuksen nettovaikutus, josta lisää kohdassa 2.7.1. Tämä oletetaan ana-
lyysissä yleisesti nollaksi. 

Todetaan, että 50-vuotiaan henkilön 𝐸𝐸 36 000 euron vuositulot lisäävät eläkekertymää 
seuraavasti: 

𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟𝐸𝐸𝑇𝑇𝑣𝑣ä = 0,015 ∗ 36 000€ ∗ 1,0265−50 ∗ 0,91 ∗ �1 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖� 

𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟𝐸𝐸𝑇𝑇𝑣𝑣ä = 661€ 

missä 0,015 on kertymäprosentti, 1,0215 on palkkakerroin viidentoista vuoden ajalta, 0,91 
on arvioitu elinaikakerroin. 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖  on nettoveroprosentti, jonka oletamme tässä olevan 

nolla14. 

3.4.2. Summaoperaattori ja tekijät 

Mallissa summaoperaattorin sisäpuolella oleva osa: 

� 𝑃𝑃(𝑛𝑛
𝑁𝑁

𝑛𝑛
|𝐢𝐢𝐢𝐢ä)

�1 + 𝜇𝜇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑤𝑤�
𝑛𝑛−𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖
 

                                                

14 Eläkettä verotetaan eläkkeen kokonaismäärästä riippuvalla prosentilla. Nettoveroprosentissa otetaan huomioon kuiten-
kin se, että työeläkemaksut ovat verovähennyskelpoiset ansiotuloverotuksessa sekä se, että työnantajamaksun osuus pal-
kasta on verovapaata ansiota. 
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laskee selviytymistodennäköisyyksien, työeläkkeiden indeksointien ja diskonttauksen 
yhteisvaikutuksen kullekin eläkevuodelle ja summaa nämä tekijät yhteen. 

Summaoperaattori: 

�( )
𝑁𝑁

𝑛𝑛

 

summaa sen sisältämien tekijöiden yhteisvaikutukset summaindeksin 𝑛𝑛 arvoilla. Sum-
maindeksi alkaa työntekijän eläkeiästä ja päättyy varman kuoleman iässä 𝑁𝑁 = 100. 

Termi: 

𝑃𝑃(𝑛𝑛|𝐢𝐢𝐢𝐢ä) 

kertoo työntekijän todennäköisyyden selviytyä nykyisestä iästä summaindeksin ikään 𝑛𝑛. 
(2.7.2). 

Termi: 

�1 + 𝜇𝜇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑤𝑤�
𝑛𝑛−𝑒𝑒𝑒𝑒ä𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 

on työeläkkeen indeksikerroin (2.6), joka riippuu kuluttajahintaindeksin kehityksestä ja 
palkkojen kehityksestä. Indeksikerroin korotetaan potenssiin 𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑃𝑃ä𝑘𝑘𝑃𝑃𝐸𝐸𝑘𝑘ä𝑖𝑖, mikä tarkoit-
taa vuosia, jotka on kulloinkin vietetty eläkkeellä summaindeksin 𝑛𝑛 kohdalla. Näemme, 
että työeläkkeen indeksikertoimen vaikutus alkaa kertautua eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen. 

Termi: 

(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛−𝑖𝑖𝑖𝑖ä𝑖𝑖 

tarkoittaa diskonttokoron vaikutusta. Siinä valitsemamme diskonttokorko 𝑟𝑟 korotetaan 
potenssiin 𝑛𝑛 − 𝐸𝐸𝑘𝑘ä𝑖𝑖, mikä tarkoittaa summaindeksin 𝑛𝑛 kohtaan jäljellä olevia vuosia ny-
kyhetkestä katsottuna. Nähdään, että diskonttokoron vaikutus kertautuu jokaisen las-
kennassa käytetyn vuoden ajan. 
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Summaoperaattori laskee todennäköisyyden selviytyä kuhunkin ikään, laskee indeksiko-
rotuksen vaikutuksen sekä diskonttokoron vaikutuksen. Esimerkiksi 1% työeläkkeen in-
deksikertoimella ja 3% diskonttokorolla: 

� 𝑃𝑃(𝑛𝑛
100

𝑛𝑛=65
|𝟓𝟓𝟓𝟓)

1,01𝑛𝑛−65

1,03𝑛𝑛−50
 

Summasta saamme tulokseksi 8,77. Elinkaaren eläkelisäys saadaan kertomalla tämä 
aiemmin lasketulla rahamääräisellä eläkkeen vuosilisäyksellä 661 euroa, josta saamme: 

8,77 ∗ 661€ = 5 800€. 

Nettomääräisesti maksettu työeläkemaksu saadaan vähentämällä eläkelisäyksen nyky-
arvo työeläkemaksusta. Lopuksi efektiivinen veroaste saadaan jakamalla nettomaksu ko-
konaispalkalla: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝐸𝐸𝑃𝑃 =  
36 000€ ∗ 0,241− 5 800€

36 000€ ∗ 1,1695
 

missä kerroin 1,1695 ottaa huomioon työnantajan osuuden työntekijän kokonaispalkassa, 
0,241 on työeläkemaksuprosentti bruttopalkasta ja 4830€ on eläkelisäyksen nykyarvo. 
Työeläkemaksun efektiiviseksi veroasteeksi saadaan: 

8 676€− 5 800€
42 102€

= 6,83% 

3.5. Mallin rajoitukset ja yleistettävyys 

Mallin keskeiset rajoitukset liittyvät ennen kaikkea 1) pitkän aikavälin oletuksiin, jotka 
vaikuttavat tulosten luotettavuuteen ja 2) työeläkejärjestelmän mahdollisiin tuleviin 
muutoksiin, jotka vähentävät tulosten yleistettävyyttä muille vuosille. Keskeinen tulok-
siin vaikuttava tekijä on myös laskelmissa käytetty diskonttokorko, joka voi oletuksista 
poiketen muuttua ajassa esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta riippuen. 

Tässä tutkielmassa esimerkiksi inflaatiosta ja ansiotason kehityksestä tehdään oletukset 
niiden historiallisen kehityksen perusteella (kohdat 4.4.1 ja 4.4.2), ja kuolemanvaara-
lukujen oletetaan tarjoavan hyvän arvion elintodennäköisyyksistä. Myöhemmin nähdään 
kuitenkin, että historiallisen kehityksen perusteella oletuksemme voisivat olla myös eri-
laisia, ja myös kuolemanvaaralukuihinkin liittyy epävarmuutta. Eräs mallin rajoitus liit-
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tyy lisäksi siihen, että verotuksen nettovaikutuksia ei tämän tutkielman laajuudessa pys-
tytä arvioimaan. Luku 5 sisältää herkkyysanalyysin, josta nähdään, kuinka tulokset 
muuttuvat, jos käytämme laskelmissa alkuperäisestä poikkeavia oletuksia. 

Tutkielmassa esitetyt laskelmat perustuvat vuoden 2020 maksuprosentteihin, kertoi-
miin, laskutapoihin ja indeksointeihin, jotka voivat olla yksilöllisiä tietyille vuosille. Se, 
miltä osin työeläkejärjestelmä muuttuu tulevien vuosien osalta, vaikuttaa tulosten yleis-
tettävyyteen vuodesta 2020 eteenpäin. Eläketurvakeskuksen raportti eläkeuudistuksista 
osoittaa, että eläkejärjestelmää on uudistettu 2000-luvulla käytännössä joka vuosi 
(Eläketurvakeskus, 2019). Vuoden 2005 ja 2017 suuret eläkeuudistukset ovat mullista-
neet työeläkejärjestelmää merkittävästi, kun työeläkkeen kertymiseen, eläkeikään ja 
maksuihin tehtiin perustavanlaatuisia muutoksia sekä lukuisia uusia eläkejärjestelmän 
ominaisuuksia, kuten elinaikakerroin ja joustava eläkeikä, otetiin käyttöön. Tutkiel-
massa esitettyjen laskelmien osalta jatkuvat uudistukset tarkoittavat sitä, että tulosten 
yleistettävyys voi kärsiä nopeasti.  
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4. Tulokset 

Päätulokset on laskettu 1,5 prosentin vuotuisella inflaatio-oletuksella sekä 3 prosentin 
vuotuisella ansiotulojen kasvuvauhtioletuksella. Tulokset esitetään nimellisillä diskont-
tokoroilla 1, 2, 3 ja 4 prosenttia. Verotuksen nettovaikutuksen oletetaan aluksi olevan 
nolla, mikä tarkoittaa, että eläkkeiden verotuksen sekä ansiotulojen verotuksen vaiku-
tukset kumoavat toisensa ja että näiden tekijöiden yhteisvaikutus on laskelmissa nolla. 
Oletuksia ja niiden perusteluita käydään läpi kohdassa 4.4. Verotuksen vaikutuksia, in-
flaatio- ja palkkaoletuksia sekä kuolemanvaaralukuja pohditaan herkkyysanalyysissa lu-
vussa 5, jossa myös näytetään, miten tulokset muuttuvat eri oletuksilla. 

4.1. Efektiiviset veroasteet iän ja diskonttokoron mukaan 

Kaavio 2 esittää tutkielman päätulokset, eli työeläkemaksun efektiiviset veroasteet. 
Vaaka-akselilla on työntekijän ikä ja pystyakselilla työeläkemaksun efektiivinen vero-
aste. Efektiivinen veroaste kertoo, missä määrin työeläkemaksua voidaan pitää verona 
kunkin työntekijän kohdalla. Esimerkiksi kolmen prosentin diskonttokorolla 40-vuotiaan 
työntekijän efektiivinen veroaste on noin 5 prosenttia, mikä tarkoittaa, että työeläke-
maksu on hänen palkkaansa suhteutettuna noin viiden prosentin vero. Efektiivinen ve-
roaste voi olla myös negatiivinen, jolloin työeläkemaksu tulkitaan veron sijasta nettomää-
räiseksi avustukseksi. Esimerkiksi kahden prosentin diskonttokorolla 40-vuotiaan työn-
tekijän efektiivinen veroaste on -3 prosenttia, mikä tarkoittaa, että työeläkemaksu on 
työntekijälle hänen palkkaansa suhteutettuna efektiivisesti noin kolmen prosentin suu-
ruinen avustus. 

Työeläkemaksun eläkkeitä kasvattava vaikutus on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
aina nollaa suurempi, mistä seuraa, että efektiivisesti maksetun työeläkemaksun määrä 
on käytännössä aina nimellistä työeläkemaksua pienempi. Nimellinen työeläkemaksu on 
työntekijän bruttoansion määrästä 24,1 prosenttia ja työeläkemaksun työnantajaosuu-
den sisältävästä kokonaisansion määrästä 20,6 prosenttia15. Tutkielmassa työeläkemak-
sun efektiiviset veroasteet on suhteutettu työntekijän kokonaisansioon, mikä tarkoittaa, 
että suurin mahdollinen efektiivinen veroaste on 20,6 prosenttia. Tästä voimme laskea, 

                                                

15 Kokonaisansio sisältää työnantajan työeläkemaksun. Se lasketaan lisäämällä bruttoansioon työnantajan osuus työelä-
kemaksusta 16,95%. Tästä lisää kohdassa 3.5.1. 
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että mikäli työeläkemaksun efektiivinen veroaste on esimerkiksi 5 prosenttia, työeläke-
maksun nimellisestä 20,6 prosentin määrästä noin yksi neljäsosa on veroa, ja noin kolme 
neljäsosaa saadaan takaisin eläkelisäyksen nykyarvossa. 

Kaaviosta huomaamme, että käyttämällämme diskonttokorolla on suuri merkitys tulos-
ten suhteen. Neljän prosentin diskonttokorolla 20-vuotiaan työntekijän työeläkemaksun 
efektiivinen veroaste on 13 prosenttia, kun taas yhden prosentin diskonttokorolla vero-
aste kääntyy voimakkaasti negatiiviseksi, -22 prosenttiin. Käytetyn diskonttokoron mer-
kitys korostuu erityisesti nuoremmilla työntekijöillä, koska aika eläköitymiseen ja siten 
myös eläkkeisiin on pidempi. Esimerkiksi 10 000 euron ansioilla nämä tulokset tarkoit-
taisivat sitä, että 20-vuotiaalle työeläkemaksu olisi 4 prosentin diskonttokorolla 1 300 
euron vero, tai toisaalta yhden prosentin diskonttokorolla 2 200 euron avustus. 60-vuoti-
aalla työntekijällä diskonttokoron vaikutus on pienempi: neljän prosentin diskonttoko-
rolla 60-vuotiaan efektiivinen veroaste on noin yhden prosentin ja yhden prosentin dis-
konttokorolla noin -12 prosenttia. 

Huomaamme, että kolmen ja neljän prosentin diskonttokoroilla laskettuna työeläkemak-
susta on veroa sitä suurempi osa, mitä nuorempi työntekijä on kyseessä. Kahden prosen-
tin diskonttokorolla efektiiviset veroasteet ovat suurin piirtein samalla tasolla ikäluo-
kasta riippumatta, kun taas yhden prosentin diskonttokorolla työntekijä maksaa efektii-
visesti sitä pienempää työeläkemaksua, mitä nuorempi hän on. Yhden prosentin diskont-
tokorolla työeläkemaksu on 20-vuotiaalle työntekijälle palkkaan nähden noin 10 prosent-
tiyksikköä pienempi vero kuin 60-vuotiaalle. Kaaviosta saatetaan huomata vielä se 
seikka, että työeläkemaksun efektiiviset veroasteet ovat 55- ja 60-vuotiaiden osalta muita 
ikäluokkia pienemmät: näyttäisi siltä, että 53-62-vuotiaiden ansaitseman korotetun elä-
kekertymän hyödyt ylittävät korotetun työeläkemaksun haitat16. 

                                                

16 53-62-vuotiaat maksavat työeläkemaksua 8,65 prosenttia 7,15 prosentin sijaan (21% nousu). Vastineeksi heidän eläke-
kertymänsä on 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan (13% nousu). 
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Kaavio 2. Efektiiviset veroasteet kuvaajassa iän mukaan, 1%, 2%, 3% ja 4% diskonttokoroilla. Diskonttokoron 
merkitys korostuu etenkin nuorilla työntekijöillä. 

4.2. Efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan 

Kaaviot 3-6 esittävät naisten ja miesten työeläkemaksuihin liittyvät efektiiviset veroas-
teet. Huomaamme odotetusti, että naisten efektiiviset veroasteet ovat miesten efektiivi-
siä veroasteita matalammat, eli naisille pienempi osa työeläkemaksusta on veroa miehiin 
verrattuna. Erot sukupuolten välillä ovat sitä suuremmat, mitä pienempää diskonttokor-
koa laskelmissa käytetään. Neljän prosentin diskonttokorolla työeläkemaksun efektiivi-
set veroasteet ovat naisille noin 2-3 prosenttiyksikköä pienempiä miesten vastaaviin ver-
rattuna, kun taas yhden prosentin diskonttokorolla 20-vuotias nainen maksaa jopa noin 
13 prosenttiyksikköä vähemmän efektiivistä työeläkemaksua saman ikäiseen mieheen 
verrattuna. Yhden prosentin diskonttokorolla työeläkemaksu on naiselle palkkaan suh-
teutettuna noin 28 prosenttiyksikön suuruinen avustus, kun miehelle se on 15 prosent-
tiyksikön suuruinen avustus. Sukupuolten väliset erot selittyvät naisten miehiä alhai-
semmalla kuolleisuudella, joka nostaa eläkelisäysten vuosittaisia odotusarvoja suhteessa 
miesten vastaaviin.  
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Kaavio 3. Työeläkemaksuihin liittyvät efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan laskettuna neljän prosentin 
diskonttokorolla. Miesten veroasteet ovat noin 2-3 prosenttiyksikköä korkeammat kussakin iässä. 

 
Kaavio 4. Työeläkemaksuihin liittyvät efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan laskettuna kolmen prosentin 
diskonttokorolla. Miesten veroasteet ovat noin 4-5 prosenttiyksikköä korkeammat kussakin iässä.  
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Kaavio 5. Työeläkemaksuihin liittyvät efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan laskettuna kahden prosentin 
diskonttokorolla. Miesten veroasteet ovat noin 5-7 prosenttiyksikköä korkeammat kussakin iässä. Miesten ve-
roasteet liikkuvat nollan tuntumassa 50 ikävuoteen asti, minkä jälkeen ne laskevat nollan alapuolelle. 

 
Kaavio 6. Työeläkemaksuihin liittyvät efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan laskettuna prosentin dis-
konttokorolla. Miesten veroasteet ovat jopa 7-13 prosenttiyksikköä korkeammat iän mukaan. 20-vuotiaalla 
naisella veroaste voi olla jopa -28 prosenttia.  
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4.3. Efektiiviset veroasteet eläkelajin mukaan 

Kotona tai työttömänä suuren osan työurastaan viettäneen henkilön kohdalla henkilö-
kohtainen työeläke saattaa jäädä pieneksi tai jopa olemattomaksi. Työeläkkeen ollessa 
tarpeeksi pieni sitä tuetaan kansaneläkkeen ja takuueläkkeen yhdistelmällä tai pelkällä 
kansaneläkkeellä17. Työeläkemaksun näkökulmasta kansaneläke ja takuueläke ovat 
kiinnostavia siinä mielessä, että ylimääräisen työeläkkeen ansaitseminen vähentää tu-
ettujen eläkkeiden määrää, mikäli työntekijä odottaa ansaitsevansa näitä työuransa lo-
puttua. Toisin sanoen, suurempi työeläke tarkoittaa myös pienempää kansan- tai ta-
kuueläkettä. Mikäli työntekijä odottaa saavansa työuransa loputtua takuueläkettä tai 
kansaneläkettä, se tarkoittaa sitä, että hänen kohdallaan suurempi osa työeläkemak-
susta on veroa kuin muilla. Eläkelajeista lisää luvussa 2. 

Seuraavaksi vertaillaan työeläkemaksun efektiivisiä veroasteita sellaisten työntekijöi-
den välillä, jotka odottavat ansaitsevansa työuransa loputtua 1) puhdasta työeläkettä, 2) 
osittaista kansaneläkettä tai 3) kansaneläkkeen, takuueläkkeen ja työeläkkeen yhdistel-
mää. Puhdas työeläke vastaa alkuperäisiä kohdan 4.1 tuloksia, joissa eläkkeet koostuvat 
pelkästä työeläkkeestä. Osittainen kansaneläke tarkoittaa sitä, että eläkkeet koostuvat 
sekä työeläkkeestä että sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Osittaisen kansaneläk-
keen ansaitsijoilla jokainen ansaittu työeläke-euro laskee kansaneläkkeen määrää 50 
sentillä. Henkilöstä, jonka eläkkeet koostuvat sekä kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä 
että mahdollisesta työeläkkeestä, käytetään selkeyden vuoksi nimitystä takuueläkkeen 
ansaitsija, sillä pelkän takuueläkkeen ansaitseminen ei ole mahdollista. Takuueläkkeen 
ansaitsijoilla jokainen ansaittu työeläke-euro vähentää takuu- ja kansaneläkkeiden yh-
teismäärää eurolla, jolloin tosiasiallinen eläkkeen määrä ei muutu. 

Kaavio 9 havainnollistaa kolmen esimerkkiprofiilin työeläkemaksun efektiivisiä veroas-
teita kahden prosentin diskonttokorolla. Kaaviosta nähdään, että mikäli työntekijä odot-
taa ansaitsevansa uransa loputtua takuueläkettä, hänen kannaltaan työeläkemaksu on 
kokonaisuudessaan veroa ja työeläkemaksun efektiivinen veroaste on yhtä suuri kuin ni-
mellinen työeläkemaksu 20,6 prosenttia, tai iästä riippuen 21,9 prosenttia18. Tämä johtuu 
siitä, että takuueläkettä odottavan työntekijän osalta työeläkemaksu ei kasvata tulevien 

                                                

17 Muita tukieläkkeitä tai erikoiseläkkeitä, kuten perhe-eläkettä, ei huomioida tässä analyysissä. Muista eläkelajeista ker-
rotaan lyhyesti kohdassa 2.2. 
18 Nimellinen työeläkemaksu on kokonaisansiosta noin 21,9 prosenttia 53-62-vuotiaille ja 20,6 prosenttia muille. 
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eläkkeiden määrää. Mikäli työntekijä odottaa saavansa osittaista kansaneläkettä, työ-
eläkemaksu kasvattaa tulevia eläkkeitä, mutta vain 50 prosentin teholla puhtaan työ-
eläkkeen ansaitsijaan nähden: osittaisen kansaneläkkeen ansaitsijan osalta työeläkkeen 
kerryttäminen eurolla vähentää kansaneläkkeen määrää 50 sentillä. Kaavioista näem-
mekin, että mikäli työntekijä odottaa ansaitsevansa osittaista kansaneläkettä, hänen 
työeläkemaksunsa efektiivinen veroaste sijoittuu nimellisen veroasteen ja puhtaan työ-
eläkkeen ansaitsijan maksaman veroasteen puoleenväliin. Kolmen prosentin diskontto-
korolla työeläkemaksu on osittaista kansaneläkettä odottavalle 40-vuotiaalle työnteki-
jälle noin 12 prosentin vero, mikä tarkoittaa, että yli puolet työeläkemaksusta on työnte-
kijälle veroa. Toisaalta puhtaan työeläkkeen ansaitsijalle vero on vain 4 prosenttia, mikä 
tarkoittaa, että vain noin viidennes työeläkemaksusta on kyseiselle työntekijälle veroa. 

 
Kaavio 7. Työeläkemaksuun liittyvät efektiiviset veroasteet sen mukaan, mitä eläkelajia työntekijä odottaa 
työuransa loputtua ansaitsevansa. Työeläke tarkoittaa puhtaan työeläkkeen ansaitsijaa. Kansaneläke tarkoit-
taa osittaisen kansaneläkkeen ansaitsijaa ja takuueläke tarkoittaa henkilöä, jolle osa eläkkeestä maksetaan 
takuueläkkeenä. Diskonttokorko 4%. 

Eläketurvakeskuksen raportin mukaan vuonna 2018 noin 1,54 miljoonasta eläkkeensaa-
jasta osittaista kansaneläkettä ansaitsi noin 32 prosenttia, eli hieman alle 500 000 eläke-
läistä (Eläketurvakeskus, 2019). Puhtaan työeläkkeen ansaitsijoihin kuului vuonna 2018 
noin 62 prosenttia eli noin 960 000 eläkeläistä. Raportin mukaan täyttä kansaneläkettä 
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ansaitsi noin 6 prosenttia eläkeläisistä, mikä tarkoittaa, että vähintään tämä 92 000 elä-
keläisen osuus ansaitsi osaltaan myös takuueläkettä19. Kansan- ja takuueläkkeiden an-
saitsijoiden määrä on kuitenkin ollut raportin mukaan laskussa. Yksi selitys tälle on se, 
että naisten ansaitsemien työeläkkeiden määrä on ollut nousussa. Liitteet L 3 ja L 4 ha-
vainnollistavat eläkkeiden jakautumista vuonna 2018 asiasta kiinnostuneille. Kansan-
eläkkeitä maksettiin vuonna 2018 noin 2 miljardia euroa, mikä tarkoittaa noin seitsemän 
prosentin osuutta kaikista maksetuista eläkkeistä. Takuueläkkeitä maksettiin yhteensä 
noin 214 miljoonan euron edestä, mikä tarkoittaa noin kymmenesosaa kansaneläkkeiden 
määrästä. 

 
Kaavio 8. Työeläkemaksuun liittyvät efektiiviset veroasteet sen mukaan, mitä eläkelajia työntekijä odottaa 
työuransa loputtua ansaitsevansa. Työeläke tarkoittaa puhtaan työeläkkeen ansaitsijaa. Kansaneläke tarkoit-
taa osittaisen kansaneläkkeen ansaitsijaa ja takuueläke tarkoittaa henkilöä, jolle osa eläkkeestä maksetaan 
takuueläkkeenä. Diskonttokorko 3%. 

  

                                                

19 Täyden kansaneläkkeen ansaitsija on varmasti myös takuueläkkeen ansaitsija. Täyttä kansaneläkettä voi ansaita vain 
alle 55,54 euron työeläkkeellä, jolloin kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteissumma jää myös alle takuueläkkeen rajan. 
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Kaavio 9. Työeläkemaksuun liittyvät efektiiviset veroasteet sen mukaan, mitä eläkelajia työntekijä odottaa 
työuransa loputtua ansaitsevansa. Työeläke tarkoittaa puhtaan työeläkkeen ansaitsijaa. Kansaneläke tarkoit-
taa osittaisen kansaneläkkeen ansaitsijaa ja takuueläke tarkoittaa henkilöä, jolle osa eläkkeestä maksetaan 
takuueläkkeenä. Diskonttokorko 2%. 

 
Kaavio 10. Työeläkemaksuun liittyvät efektiiviset veroasteet sen mukaan, mitä eläkelajia työntekijä odottaa 
työuransa loputtua ansaitsevansa. Työeläke tarkoittaa puhtaan työeläkkeen ansaitsijaa. Kansaneläke tarkoit-
taa osittaisen kansaneläkkeen ansaitsijaa ja takuueläke tarkoittaa henkilöä, jolle osa eläkkeestä maksetaan 
takuueläkkeenä. Diskonttokorko 1%. 
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4.4. Mallin odotukset inflaatiosta ja ansiotuloista 

Eläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi ja yleisen palkkakehityksen huomioimiseksi elä-
kekertymää indeksoidaan työuran aikana ja maksussa olevia eläkkeitä indeksoidaan 
eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Indeksoinneissa painotetaan kuluttajahintaindeksin ja 
ansiotuloindeksin kasvuvauhteja 80/20- ja 20/80-säännöillä. Työuran aikana 80 prosentin 
osuudella painotetaan ansiotason kehitystä ja 20 prosentilla inflaatiota. Vastaavasti työ-
uran jälkeen ja eläkkeiden ollessa maksussa, 80 prosentin osuudella painotetaan inflaa-
tiota ja 20 prosentilla ansiotason kehitystä. Inflaation mittarina eläkejärjestelmässä käy-
tetään Suomen kuluttajahintaindeksiä, ja ansiotason kehityksen mittarina ansiotasoin-
deksiä. Indeksien saamat arvot on haettu Tilastokeskukselta (Suomen virallinen tilasto, 
2018). 

Oletukset kuluttajahintaindeksin ja ansiotasoindeksin kehityksestä ovat laskelmien kan-
nalta tärkeitä. Tulokset ovat herkkiä pitkän aikavälin arvioille siitä syystä, että mahdol-
listen virhearvioiden vaikutukset kertautuvat vuosien kuluessa ja näkyvät sitä kautta 
laskelmissa. Kuluttajahintaindeksin kehitykseksi oletetaan viimeisten saatavilla olevan 
20 vuoden, eli vuosien 1998-2018, keskikasvu 1,5 prosenttia (tarkka arvo 1,54%). Palkka-
kehitykseksi oletetaan niin ikään vuosien 1998-2018 keskimääräinen kasvu 3,0 prosent-
tia (2,96%). Luvussa 5 esitellään herkkyysanalyysin tuloksia muilla oletuksilla. 

4.4.1. Kuluttajahintojen kehitys 

Kuluttajahintaindeksi on yleinen inflaatiomittari, joka huomioi kuluttajan ostoskorin li-
säksi mm. veroluonteisia maksuja sekä korkomenoja. Tähän indeksiin pohjautuu myös 
työeläkkeiden ostovoimaa turvaavat eläkeindeksoinnit. Kaavio 11 havainnollistaa kol-
men Suomessa seuratun hintaindeksin kehitystä: 1) kuluttajahintaindeksi 2) yhdenmu-
kaistettu kuluttajahintaindeksi sekä 3) yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiin-
teillä veroilla (arvonlisävero) vuosina 1996-201920. Vertailun vuoksi kaaviossa esitetään 
EU:n yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit, jotka seuraavat EU-maiden välisen yh-
denmukaistetun kulutuskorin hinnan muutoksia. (Suomen virallinen tilasto, 2018). 

                                                

20 Kiinteiden verojen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on saatavilla vain vuodesta 2005 lähtien. 
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Viimeisen 20 vuoden keskimääräinen vuosikasvu on ollut kuluttajahintaindeksin osalta 
1,54 prosenttia. EU-indeksien, yhdenmukaistetun hintaindeksin sekä yhdenmukaistetun 
kiinteiden verojen kuluttajahintaindeksin, osalta keskimääräiset vuosikasvut ovat olleet 
1,63 ja 1,44 prosenttia21. Kaavio 12 kuvaa elinkustannusindeksin, eli ns. ”vanhan kulut-
tajahintaindeksin” kasvuvauhtia vuodesta 1951 lähtien. Elinkustannusindeksi mittaa 
samaa asiaa kuin kuluttajahintaindeksi, mutta sen aikasarja on säilynyt katkeamatto-
mana kuluttajahintaindeksiä pidemmän ajan. Kaaviosta huomaamme, että elinkustan-
nusindeksin kasvuvauhdissa on tapahtunut välillä dramaattisiakin muutoksia. Esimer-
kiksi vuonna 1974 inflaatio oli 17,7 prosenttia. 1980-luvun alussa inflaation 10 vuoden 
keskiarvo oli 12,2 prosenttia. Vuosina 1998-2018 elinkustannusindeksin vuosikasvu on 
ollut kuluttajahintaindeksin kanssa identtinen 1,54 prosenttia. Kaavion perusteella 
näyttäisi siltä, että 2000-luvun hintakehitys on rauhoittunut huomattavasti esimerkiksi 
70- ja 80-lukuihin verrattuna. Kaavio 13 esittää kuluttajahintaindeksin kehityksen vuo-
silta 1996-2019. 

 
Kaavio 11. Kuluttajahintaindeksin, yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin sekä yhdenmukaistetun kiin-
teiden verojen kuluttajahintaindeksien kehitys. Palkkojen ja eläkkeiden indeksoinnissa käytetään kuluttaja-
hintaindeksiä (KHI, 2005 = 100). 

  

                                                

21 YKHI 1998-2018, YKHI-KIVE 2005-2018 (saatavilla 2005). Huomioidaan vain kokonaiset vuodet, eli 2019 jää pois. 
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Kaavio 12. Elinkustannusindeksin kehitys on ollut vaihtelevaa: keskimääräinen vuositason kasvuvauhti on 
ollut 4,6 prosenttia, kun taas viimeisen 20 vuoden vuositason kasvuvauhti on ollut kuluttajahintaindeksin 
lailla 1,5 prosenttia. Elinkustannusindeksi kuvaa samaa asiaa kuin kuluttajahintaindeksi, mutta sen aika-
sarja jatkuu katkeamatta myös silloin, kun kuluttajahintaindeksiin on tehty muutoksia. 

 
Kaavio 13. Kuluttajahintaindeksin kasvuvauhti 1990-2019 sekä tasoitettu keskiarvo vuosilta 1998-2018. Vuo-
sien 1998-2018 keskimääräinen vuosikasvuvauhti on ollut 1,54 prosenttia. Data päättyy ennen vuoden 2019 
loppua, minkä vuoksi 2019 on merkitty katkoviivoin. 
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4.4.2.  Ansiotason kehitys 

Eläkkeiden indeksoinnissa yleisen ansiotason kehitys vaikuttaa ennen kaikkea työuran 
aikana, eli ennen eläkkeelle siirtymistä, kun sitä painotetaan 80 prosentin painotuksella. 
Ansiotason kehityksen mittarina käytetään ansiotasoindeksiä, joka kuvaa palkansaajien 
säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Keskiansioista ei ole vähennetty veroja 
eikä työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Toisin kuin säännöllisen ansion indeksi, ansiota-
son indeksi huomioi tulospalkkiot ja työehtosopimukseen perustuvat kertaerät. (Suomen 
Virallinen Tilasto, 2019) 

Kaavio 14 kuvaa ansiotuloindeksin kasvuvauhtia vuosien 1974 ja 2018 välisenä aikana. 
Huomataan, että vuosikasvu on ollut välillä hurjaa: esimerkiksi vuonna 1975 ansiota-
soindeksi kasvoi 21,7 prosenttia. Kuluttajahintaindeksin tavoin vuosivaihtelut ovat 2000-
luvulla rauhoittuneet huomattavasti ja asettuneet noin 1-4 prosentin vuosikasvun ta-
solle. Tutkielmassa käytetään kokonaan saatavilla olevien viimeisen 20 vuoden keskiar-
voa, joka on vuosilta 1998-2018 2,96 prosenttia. 
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Kaavio 14. Ansiotason kasvuvauhti on tasoittunut huomattavasti 2000-luvulle tultaessa. Ansiotulot ovat kas-
vaneet keskimäärin 6,7 prosenttia vuosina 1964-2018 ja 3,0 prosenttia aikavälillä 1998-2018. 
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5. Herkkyysanalyysi 

Tulevaisuuden laskelmiin kuuluu aikaan liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olla 
ratkaisevia lopullisissa tuloksissa. Efektiivisten veroasteiden kohdalla tulosten säilyvyy-
teen ajassa voisivat vaikuttaa esimerkiksi odottamattomat muutokset inflaatiossa, palk-
kakehityksessä tai elinajanodotteissa. Edellä oletettiin, että inflaation ja palkkakehityk-
sen taso jatkuu edellisen kahdenkymmenen vuoden keskiarvon tasolla (1,5% inflaatio, 
3% palkkakehitys), ja että vuoden 2018 kuolemanvaaraluvut antavat oikean kuvan las-
kelmissa käytetyistä selviytymistodennäköisyyksistä tutkielman aikahorisontissa22. Ole-
tuksilla voi olla suuri merkitys, kun arvioidaan kymmenien vuosien päästä realisoituvien 
eläkkeiden nykyarvoja ja odotusarvoja. Tämän kappaleen tarkoituksena on havainnollis-
taa, kuinka luvussa 4 saadut työeläkemaksun efektiiviset veroasteet muuttuvat, jos in-
flaatio-, palkkakehitys- ja kuolemanvaaralukuja muutetaan kaiken muun säilyessä en-
nallaan, eli ceteris paribus23. Lisäksi tarkastellaan tilannetta, jossa verotuksen nettovai-
kutus olisi aikaisemmista laskelmista poiketen positiivinen tai negatiivinen. 

5.1. Inflaatio 

Kohdan 4.4.1 pohdinnassa tuli esille, että inflaatio on ollut esimerkiksi 70- ja 80-luvuilla 
huomattavasti aiemmin oletettua 1,5 prosentin vuositahtia korkeampi. Esimerkiksi vuo-
sien 1970-1979 aikana kuluttajahintaindeksiä vastaavan elinkustannusindeksin keski-
määräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 10,5 prosenttia ja vuosien 1980-1989 keskimääräi-
nen vuotuinen kasvuvauhti oli 7,3 prosenttia. Matalat inflaatiovuodet ovat painottuneet 
viimeisen 20 vuoden ajalle, ja esimerkiksi vuonna 2004 inflaatio oli vain 0,19 prosenttia. 
Vuosien 2009-2018 keskimääräinen vuosi-inflaatio on ollut vain 1,2 prosenttia. 

Tässä luvussa esitetyt kaaviot havainnollistavat, minkälaisia efektiivisiä veroasteita sai-
simme, jos vaihtaisimme inflaatio-oletuksiamme alkuperäisestä 1,5% oletuksesta pitäen 
kaiken muun ennallaan, eli ceteris paribus. Kaavioissa tarkastellaan 0%, 1%, 1,5%, 2% 
ja 3% inflaatioita. Katkoviivat kuvaavat tuloksia alkuperäisestä poikkeavilla inflaatio-

                                                

22 Pisin laskelmissa käytetty aikahorisontti on 80 vuotta: tämä toteutuu silloin, kun tuloksia lasketaan 20-vuotiaan työn-
tekijän osalta. 
23 Ceteris paribus -oletuksen osalta tulee huomata, että tosielämässä inflaatio, ansiotaso ja käyttämämme diskonttokorko 
eivät olisi herkkyysanalyysin tavoin riippumattomia toisistaan. Esimerkiksi inflaation ollessa korkea, voisimme olettaa 
diskonttokoron olevan vastaavasti tavallista korkeampi. Tämä tarkoittaisi, että herkkyysanalyysin tulokset olisivat to-
sielämässä saatuihin tuloksiin nähden yliarvioituja. 
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oletuksilla ja keskimmäinen, yhtenäinen viiva, esittää alkuperäiset, luvussa 4 saadut tu-
lokset.  

Inflaatio-oletuksella on vähiten merkitystä diskonttokoron ollessa korkea. Neljän prosen-
tin diskonttokorolla työeläkemaksun efektiiviset veroasteet muuttuvat siten, että nollain-
flaatiolla veroasteet ovat noin 2-3 prosenttiyksikköä alkuperäisiä tuloksia korkeammat 
ja kolmen prosentin inflaatiolla noin 2-3 prosenttiyksikköä matalammat (Kaavio 15). Ma-
talilla diskonttokoroilla erot alkuperäisten tulosten kanssa ovat suurempia. Esimerkiksi 
yhden prosentin diskonttokorolla tulokset ovat alkuperäisiin verrattuna noin 6-13 pro-
senttiyksikköä matalammat ja/tai korkeammat (Kaavio 18). 

Herkkyysanalyysin perusteella voidaan sanoa, että diskonttokoron ollessa suuri, inflaa-
tio-oletuksella on vaikutusta tuloksiin, mutta vaikutus ei ole huomattava. Kun käytetään 
esimerkiksi neljän prosentin diskonttokorkoa, ero alkuperäiseen oletukseen on 2 prosent-
tiyksikköä 60-vuotiaalla työntekijällä ja 3 prosenttiyksikköä 20-vuotiaalla työntekijällä 
ja hajonta säilyy pienenä työntekijän iästä riippumatta. Pienemmillä diskonttokoroilla, 
kuten 1 tai 2 prosenttia, erot tuloksissa voivat olla suurempia, ja hajonta työntekijän iän 
mukaan kasvaa. Yhden prosentin diskonttokorolla ero alkuperäisiin tuloksiin on 6 pro-
senttiyksikköä 60-vuotiaalla työntekijällä ja 13 prosenttiyksikköä 20-vuotiaalla työnteki-
jällä. 

 
Kaavio 15. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet inflaatio-oletuksen mukaan. 4% diskonttokorko. 
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Kaavio 16. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet inflaatio-oletuksen mukaan. 3% diskonttokorko 

 

 
Kaavio 17. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet inflaatio-oletuksen mukaan. 2% diskonttokorko. 
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Kaavio 18. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet inflaatio-oletuksen mukaan. 1% diskonttokorko. 

5.2. Ansiotason kehitys 

Kohdassa 4.4.2 pohdittiin oletusta ansiotason kehityksestä, ja päädyttiin käyttämään in-
flaatio-oletuksen tavoin historiallista 1998-2018 keskikasvua eli kolmea prosenttia. Lu-
vussa esitetystä kehityksestä kuitenkin huomataan, että ansiotason kasvu on vaihdellut 
historiallisesti paljon. Vuosien 1970-1979 ansiotasoindeksin keskimääräinen kasvu-
vauhti oli 13,1 prosenttia ja 1980-1989 9,6 prosenttia, kun taas vuosina 2009-2018 kas-
vuvauhti oli vain 2,0 prosenttia. 

Tämän luvun kaaviot esittävät, kuinka luvussa 4 saadut tulokset muuttuvat, kun vaih-
damme aiemmin tehtyä oletusta ansiotason kasvusta, pitäen kaiken muun ennallaan, eli 
ceteris paribus. Kuten aiemminkin, kaaviot esittävät herkkyysanalyysin 1-4 prosentin 
diskonttokoroilla. Kaavioissa tarkastellaan tuloksia 1%, 2%, 3%, 4% ja 5% ansiotason 
kasvuvauhdeilla. Katkonaisilla viivoilla kuvatut sarjat kuvaavat tuloksia alkuperäisestä 
poikkeavilla ansiotason kehitysoletuksilla, kun taas yhtenäisellä viivalla kuvatut sarjat 
esittävät alkuperäiset, luvussa 4 saadut tulokset 3%:n ansiotason kasvuvauhdilla. 

Kaavio 19 havainnollistaa, että ansiotason kehityksellä on suuri merkitys työeläkemak-
sun efektiivisiin veroasteisiin jo korkealla neljän prosentin diskonttokorolla laskettuna. 
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Esimerkiksi 20-vuotiaalla työntekijällä efektiivinen veroaste laskee lähes 4 prosenttiyk-
sikköä, jos ansiotasoindeksin kasvuvauhdiksi oletetaan neljä prosenttia kolmen prosen-
tin sijasta ja noin 9 prosenttiyksikköä, jos kasvuvauhtina käytetään viittä prosenttia kol-
men prosentin sijasta. Vanhempien työntekijöiden osalta tulokset muuttuvat selvästi vä-
hemmän, sillä työuraa on vähemmän jäljellä. 60-vuotiaan työntekijän kohdalla efektiivi-
set veroasteet muuttuvat vain 1 ja 2 prosenttiyksikköä alkuperäiseen nähden, kun ansio-
tason kasvuvauhtina käytetään neljän ja viiden prosentin kasvuvauhteja kolmen prosen-
tin sijasta. Pienemmillä diskonttokoroilla ansiotaso-oletuksen vaikutus kasvaa suureksi 
etenkin nuorten työntekijöiden osalta. Diskonttokoron ollessa yksi prosentti viiden pro-
sentin ansiotason kasvuvauhtioletuksella 20-vuotiaan työntekijän efektiivinen veroaste 
on lähes -72 prosenttia, mikä on yli 50 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin alkuperäisellä 
kolmen prosentin ansiotason kasvuvauhtioletuksella saatu tulos -22 prosenttia. 

Herkkyysanalyysi osoittaa, että ansiotason kehityksellä on tulosten kannalta inflaatiota 
suurempi merkitys. Näyttäisi siltä, että työuran aikana vaikuttavalla palkkakertoimella, 
joka painottaa ansiotasoindeksin kehitystä inflaatiota suuremmalla painotuksella, on 
suurempi rooli eläkelisäyksen nykyarvon muodostuksessa kuin jo maksussa olevien eläk-
keiden indeksikertoimella. 

 
Kaavio 19. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet ansiotasoindeksin kehityksen mukaan. Diskonttokorko: 4%. 
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Kaavio 20. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet ansiotasoindeksin kehityksen mukaan. Diskonttokorko: 3%. 

 
Kaavio 21. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet ansiotasoindeksin kehityksen mukaan. Diskonttokorko: 2%. 
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Kaavio 22. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet ansiotasoindeksin kehityksen mukaan. Diskonttokorko: 1%. 

5.3. Kuolleisuus 

Tilastollinen syntymähetken elinajanodote on aliarvioinut keskimääräistä toteutunutta 
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(Myrskylä, 2010). Esimerkiksi vuosina 1950-1954 syntyneiden ikäluokkien elinajanodote 
oli vain 63 vuotta pojille ja 69 vuotta tytöille, kun nyt kyseiselle ikäluokalle on toteutu-
massa miehille 74 vuotta ja naisille 82. Mikäli samansuuntainen kehitys jatkuisi, tutkiel-
massa käytetyt, väestötietojen perusteella lasketut kuolemanvaaraluvut aliarvioisivat 
tulevien eläkkeiden todellisia odotusarvoja, sillä todelliset selviämistodennäköisyydet oli-
sivatkin oletettuja korkeampia. 

Tämä osion tarkoituksena on arvioida, mitä tapahtuisi, jos kuolemanvaaraluvut olisivat-
kin matalampia kuin laskelmissa käytetyt Tilastokeskuksen kuolemanvaaraluvut. Tämä 
tehdään kahden yksinkertaisen laskentaskenaarion kautta, joissa käytetään mielivaltai-
sesti valittuja lukuja. Ensimmäisessä, ns. 25 prosentin skenaariossa, kuolleisuusluvut 
pienenevät tasaisesti siten, että sadan vuoden päästä kaikki kuolleisuusluvut ovat 25 
prosenttia alkuperäistä oletusta pienempiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 10 
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vuoden päähän laskettujen kuolemanvaaralukujen sijasta käytetään 2,5 prosenttia alku-
peräisiä pienempiä lukuja ja 20 vuoden päähän laskettujen kuolemanvaaralukujen si-
jasta käytetään 5 prosenttia alkuperäisiä pienempiä lukuja. Toisessa, ns. 50 prosentin 
skenaariossa, kuolleisuusluvut pienenevät siten, että sadan vuoden päästä kuolleisuus-
luvut ovat alkuperäiseen oletukseen nähden 50 prosenttia pienempiä. Jos tietty kuole-
manvaara-arvio 10 vuoden päästä olisi esimerkiksi 5 prosenttia, käytettäisiin tälle vuo-
delle 5 prosentin sijasta 4,5 prosentin kuolemanvaaraa24. 

Ensimmäisessä skenaariossa 50-vuotias selviäisi 100-vuotiaaksi noin 2,7 prosentin to-
dennäköisyydellä, eli noin 60 prosenttia todennäköisemmin kuin alkuperäisen arvion, 1,7 
prosenttia, mukaan. Toisessa skenaariossa 50-vuotias selviäisi 100-vuotiaaksi noin 4,3 
prosentin todennäköisyydellä, mikä tarkoittaisi noin 150 prosenttia parempaa todennä-
köisyyttä selviytyä 100-vuotiaaksi alkuperäisiin arvioihin verrattuna. Myrskylän (2010) 
arvioiden mukaan kehitys voisi olla jopa tätä nopeampaa. 

Kaavioista huomaamme, että kuolleisuusluvuilla on pienehkö vaikutus työeläkemaksun 
efektiivisiin veroasteisiin. Pienillä diskonttokoroilla kuolleisuuslukujen merkitys on suu-
rempi, mutta esimerkiksi 3 prosentin diskonttokorolla 40-vuotiaan efektiivinen veroaste 
on vain 1,4 prosenttiyksikköä pienempi 50 prosentin skenaariossa ja vain 0,75 prosenttia 
pienempi 25 prosentin skenaariossa. Kahden prosentin diskonttokorolla efektiiviset ve-
roasteet ovat alkuperäisiin nähden 2,3 prosenttiyksikköä matalammat 50 prosentin ske-
naariossa ja 1,2 prosenttiyksikköä matalammat 25 prosentin skenaariossa. Herkkyys-
analyysin tulokset neljän sekä yhden prosentin diskonttokorkojen osalta löytyvät liit-
teistä.  

                                                

24 Jos tietyn vuoden kuolemanvaaraluku on alkuperäisen oletuksen mukaan 5%, ja tämä tietty vuosi on 20 vuoden päässä 
nykyhetkestä, käytetään 10% pienempää kuolemanvaaralukua alkuperäiseen nähden, eli 5 * 0,9 = 4,5%. Jos vuosi olisikin 
40 vuoden päässä nykyhetkestä, käytettäisiin 20% pienempää lukua, jolloin saataisiin 5 * 0,8 = 4%. 
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Kaavio 23. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäisiin 
nähden 25% ja 50% sadan vuoden aikana. Alkuperäiset tulokset on merkitty yhtenäisellä viivalla, arviot kat-
koviivoilla. Diskonttokorko 3%. 

 
Kaavio 24. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäisiin 
nähden 25% ja 50% sadan vuoden aikana. Alkuperäiset tulokset on merkitty yhtenäisellä viivalla, arviot kat-
koviivoilla. Diskonttokorko 3%.  

5,7 %

-2,7 %

3,9 %

-3,5 %
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

20 25 30 35 40 45 50 55 60

E
fe

kt
iiv

in
en

 v
er

oa
st

e

Ikä

Herkkyysanalyysi: kuolleisuus (r = 3%)

25% matalampi kuolleisuus Alkup. Kuolleisuusarvio
50% matalampi kuolleisuus

-3,1 %

-6,7 %
-7,3 %

-7,7 %
-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60

E
fe

kt
iiv

in
en

 v
er

oa
st

e

Ikä

Herkkyysanalyysi: kuolleisuus (r = 2%)

25% matalampi kuolleisuus Alkup. Kuolleisuusarvio
50% matalampi kuolleisuus



42 

 

5.4. Verotuksen nettovaikutus 

Kaavio 25 ja Kaavio 26 havainnollistavat aikaisemmin nollaksi oletetun verotuksen net-
tovaikutuksen aiheuttamia muutoksia työeläkemaksun efektiivisiin veroasteisiin kolmen 
ja kahden prosentin diskonttokoroilla, mikäli vaikutus on positiivinen tai negatiivinen. 
Työntekijän nettomääräinen verohyöty tai haitta riippuu siitä, onko työeläkemaksun hä-
nelle aiheuttama verohyöty ansiotuloverotuksessa pienempi vai suurempi kuin mikä on 
eläkkeen verotuksen eläkettä pienentävä vaikutus. Verotuksen nettovaikutus on siis ve-
rotuksen kokonaisvaikutus, johon vaikuttaa työeläkemaksun verovähennyskelpoisuus ja 
työeläkemaksun työnantajamaksun verottomuus sekä eläkkeen verotus. Verotuksen net-
tovaikutus on laskelmissa yksinkertainen kerroinmuuttuja. Jos vaikutus on esimerkiksi 
15 prosenttia, eli työeläkemaksun verovaikutus on palkkaan nähden 15 prosentin vero, 
kerrotaan eläke-etuuksien arvot kertoimella 0,85. Nähdään, että esimerkiksi kahden pro-
sentin diskonttokorolla ja verotuksen nettovaikutuksen ollessa -15 prosenttia, työeläke-
maksua voidaan pitää noin 4 prosenttiyksikköä pienempänä verona verrattuna alkupe-
räisiin tuloksiin. Nettovaikutuksen ollessa 15 prosenttia efektiiviset veroasteet ovat sa-
massa suhteessa korkeammat. Mitä suurempaa diskonttokorkoa käytetään, sitä pie-
nempi vaikutus nettoverotuksella on, varsinkin nuorempien ikäluokkien kohdalla. Dis-
konttokorkojen 4% ja 1% kaaviot ja löytyvät liitteistä. 

 
Kaavio 25. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen eli ns. nettoveron mukaan. Ve-
rotuksen nettovaikutus voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylit-
tävät tai alittavat eläkkeestä maksettavan veron haitan. Alkup. tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla. 
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Kaavio 26. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen eli ns. nettoveron mukaan. Ve-
rotuksen nettovaikutus voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylit-
tävät tai alittavat eläkkeestä maksettavan veron haitan. Alkup. tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla.  
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6. Yhteenveto 

Tutkielmassa käsiteltiin sitä, miten palkan perusteella määräytyvä työeläkemaksu vai-
kuttaa työn verotukseen. Laskelmissa analysoitiin työeläkemaksun efektiivisiä veroas-
teita ja niiden vaihteluita työntekijöiden välillä. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet 
kertovat, missä määrin työeläkemaksua voidaan pitää verona kunkin työntekijän osalta. 
Laskelmat osoittavat, että työeläkemaksun efektiivinen veroaste vaihtelee työntekijöiden 
välillä työntekijän iän, sukupuolen ja odotetun eläkelajin mukaan. 

Kolmen ja neljän prosentin diskonttokoroilla työeläkemaksusta on veroa sitä suurempi 
osa, mitä nuorempi työntekijä on kyseessä. Esimerkiksi kolmen prosentin diskonttoko-
rolla 20-vuotiaan työntekijän efektiivinen veroaste on 7 prosenttia, mikä tarkoittaa, että 
nimellisestä 20,6 prosentin suuruisesta työeläkemaksusta on veroa noin yksi kolmasosa 
ja kaksi kolmasosaa saadaan takaisin nykyarvoisen eläkelisäyksen muodossa. 60-vuoti-
aan työntekijän efektiivinen veroaste on samalla diskonttokorolla -3 prosenttia, mikä tar-
koittaa sitä, että 60-vuotiaalle työntekijälle työeläkemaksu on palkkaan suhteutettuna 
10 prosenttiyksikköä pienempi vero kuin 20-vuotiaalle. Negatiivinen efektiivinen vero-
aste tarkoittaa sitä, että työeläkemaksusta saa eläkkeiden nykyarvossa takaisin alkupe-
räistä maksua suuremman määrän, jolloin työeläkemaksu on työntekijälle veron sijasta 
nettomääräinen avustus. 

Kolmen prosentin diskonttokorolla naisten efektiiviset veroasteet ovat noin 4-5 prosent-
tiyksikköä miesten vastaavia matalampia, mikä tarkoittaa, että naisille työeläkemak-
susta on veroa pienempi osa miehiin verrattuna. Erot miesten ja naisten välisissä työelä-
kemaksun efektiivisissä veroasteissa selittyvät sillä, että naiset elävät pidempään, joten 
heille eläkelisäysten odotusarvot ovat miesten vastaavia suurempia. 

Efektiiviset veroasteet vaihtelevat myös sen mukaan, odottaako työntekijä ansaitsevansa 
tulevaisuudessa puhdasta työeläkettä, kansaneläkettä vai takuueläkettä. Mikäli työnte-
kijä odottaa ansaitsevansa eläkkeellään kansan- tai takuueläkkeitä, hänen työeläkemak-
sustaan on veroa suurempi osa muihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että suurempi työ-
eläke tarkoittaa samalla pienempää kansan- tai takuueläkettä. Takuueläkkeen saajan 
kannalta työeläkemaksu on kokonaan veroa, sillä hänen osaltaan työeläkemaksu ei kas-
vata tulevien eläkkeiden kokonaismäärää.
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8. Liitteet 

TYÖELÄKEMAKSUN EFEKTIIVISET VEROASTEET, 
PROSENTTIA KOKONAISANSIOTULOSTA 

Diskonttokorko ja ikä 
Veroprosentti: 15,3% 

Sukupuolet yh-
teensä, % 

Nainen 
% 

Mies 
% 

Diskonttokorko = 4%    
20 12,86 % 11,88 % 13,86  

25 11,77 % 10,71 % 12,86  

30 11,10 % 9,98 % 12,26  

35 10,36 % 9,17 % 11,59  

40 8,93 % 7,65 % 10,26  

45 7,95 % 6,60 % 9,37  

50 6,09 % 4,66 % 7,60  

55 3,93 % 2,27 % 5,70  

60 0,61 % -1,06 % 2,44  

Diskonttokorko = 3%    
20 7,11 % 5,35 % 8,93 % 

25 6,04 % 4,22 % 7,91 % 

30 5,68 % 3,84 % 7,58 % 

35 5,27 % 3,41 % 7,20 % 

40 4,05 % 2,15 % 6,04 % 

45 3,52 % 1,61 % 5,53 % 

50 2,04 % 0,12 % 4,08 % 

55 0,00 % -2,13 % 2,30 % 

60 -2,66 % -4,72 % -0,39 % 
L 1. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet 3 ja 4 prosentin nimellisillä diskonttokoroilla, sukupuolille yh-
teensä ja erikseen. Ansiotulon kehitysoletus on 3 prosenttia vuodessa ja inflaatio-oletus 1,5 prosenttia vuodessa. 
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TYÖELÄKEMAKSUN EFEKTIIVISET VEROASTEET, 
PROSENTTIA KOKONAISANSIOTULOSTA 

Diskonttokorko ja ikä 
Veroprosentti: 15,3% 

Sukupuolet yh-
teensä, % 

Nainen 
% 

Mies 
% 

Diskonttokorko = 2%    
20 -3,13 % -6,36 % 0,22 % 

25 -3,66 % -6,81 % -0,38 % 

30 -3,07 % -6,11 % 0,10 % 

35 -2,56 % -5,50 % 0,51 % 

40 -3,06 % -5,91 % -0,07 % 

45 -2,67 % -5,40 % 0,23 % 

50 -3,33 % -5,94 % -0,54 % 

55 -4,98 % -7,75 % -1,98 % 

60 -6,65 % -9,20 % -3,81 % 

Diskonttokorko = 1%    
20 -21,59 % -27,56 % -15,37 % 

25 -20,22 % -25,76 % -14,43 % 

30 -17,32 % -22,40 % -11,99 % 

35 -14,72 % -19,40 % -9,80 % 

40 -13,55 % -17,86 % -9,00 % 

45 -11,37 % -15,31 % -7,17 % 

50 -10,51 % -14,10 % -6,66 % 

55 -11,37 % -15,00 % -7,41 % 

60 -11,55 % -14,75 % -7,98 % 
L 2. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet 1 ja 2 prosentin nimellisillä diskonttokoroilla, sukupuolille yh-
teensä ja erikseen. Ansiotulon kehitysoletus on 3 prosenttia vuodessa ja inflaatio-oletus 1,5 prosenttia vuodessa. 
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L 3. Eläketuloluokkien ylärajat 2018. Histogrammi havainnollistaa kunkin kuukausieläkkeen ylimmän tulo-
rajan määrää. Rikkaimman 1% tulojen määrä on arvio, joka on tehty Eläketurvakeskuksen eläkejakaumati-
laston perusteella. Mediaani on 1 459 euroa. (Eläketurvakeskus, 2019) 

 
L 4. Eläkeläisiä oli vuonna 2018 yhteensä 1,54 miljoonaa. Noin 5 000 euron kuukausieläkkeellä kuuluu kor-
keimpaan 1% eläkeluokkaan, kun taas alle 800 euron kuukausieläkkeellä kuuluu alimpaan kymmenykseen 
(Eläketurvakeskus, 2019).  
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HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS INFLAATIOSTA 

Diskonttokorko = 4% 

Ikä / inflaatio:  0% 1% 1,5% 2% 3% 
20  14,55 % 13,47 % 12,86 % 12,19 % 10,65 % 
25  13,60 % 12,43 % 11,77 % 11,05 % 9,40 % 
30  12,96 % 11,77 % 11,10 % 10,38 % 8,73 % 
35  12,24 % 11,03 % 10,36 % 9,63 % 7,99 % 
40  10,94 % 9,65 % 8,93 % 8,15 % 6,41 % 
45  9,97 % 8,67 % 7,95 % 7,18 % 5,45 % 
50  8,24 % 6,85 % 6,09 % 5,27 % 3,45 % 
55  6,36 % 4,79 % 3,93 % 3,01 % 0,97 % 
60  3,24 % 1,54 % 0,61 % -0,38 % -2,57 % 

L 5. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri inflaatio-oletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit en-
nallaan. Puolentoista prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 4%. 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS INFLAATIOSTA 

Diskonttokorko = 3% 

Ikä / inflaatio:  0% 1% 1,5% 2% 3% 
20  10,11 % 8,20 % 7,11 % 5,92 % 3,17 % 
25  9,12 % 7,15 % 6,04 % 4,81 % 2,02 % 
30  8,66 % 6,75 % 5,68 % 4,50 % 1,84 % 
35  8,15 % 6,30 % 5,27 % 4,14 % 1,60 % 
40  6,99 % 5,10 % 4,05 % 2,92 % 0,36 % 
45  6,34 % 4,52 % 3,52 % 2,43 % 0,01 % 
50  4,90 % 3,06 % 2,04 % 0,95 % -1,48 % 
55  3,10 % 1,10 % 0,00 % -1,17 % -3,77 % 
60  0,52 % -1,53 % -2,66 % -3,87 % -6,53 % 

L 6. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri inflaatio-oletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit en-
nallaan. Puolentoista prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 3%. 
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HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS INFLAATIOSTA 

Diskonttokorko = 2% 

Ikä / inflaatio:  0% 1% 1,5% 2% 3% 
20  2,25 % -1,17 % -3,13 % -5,28 % -10,25 % 
25  1,59 % -1,75 % -3,66 % -5,75 % -10,54 % 
30  1,78 % -1,32 % -3,07 % -4,99 % -9,35 % 
35  1,91 % -0,95 % -2,56 % -4,32 % -8,28 % 
40  1,26 % -1,51 % -3,06 % -4,75 % -8,54 % 
45  1,30 % -1,24 % -2,67 % -4,20 % -7,64 % 
50  0,50 % -1,96 % -3,33 % -4,79 % -8,07 % 
55  -1,02 % -3,57 % -4,98 % -6,49 % -9,85 % 
60  -2,76 % -5,27 % -6,65 % -8,13 % -11,40 % 

L 7. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri inflaatio-oletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit en-
nallaan. Puolentoista prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 2%. 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS INFLAATIOSTA 

Diskonttokorko = 1% 

Ikä / inflaatio:  0% 1% 1,5% 2% 3% 
20  -11,83 % -18,02 % -21,59 % -25,51 % -34,60 % 
25  -11,18 % -16,92 % -20,22 % -23,83 % -32,15 % 
30  -9,35 % -14,43 % -17,32 % -20,48 % -27,70 % 
35  -7,71 % -12,19 % -14,72 % -17,48 % -23,74 % 
40  -7,12 % -11,24 % -13,55 % -16,07 % -21,76 % 
45  -5,73 % -9,34 % -11,37 % -13,55 % -18,47 % 
50  -5,35 % -8,66 % -10,51 % -12,50 % -16,97 % 
55  -6,27 % -9,55 % -11,37 % -13,33 % -17,69 % 
60  -6,77 % -9,85 % -11,55 % -13,37 % -17,43 % 

L 8. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri inflaatio-oletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit en-
nallaan. Puolentoista prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 1%. 
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HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS PALKKAKEHITYKSESTÄ 

Diskonttokorko = 4% 

Ikä / palkkakehitys:  1% 2% 3% 4% 5% 
20  17,09 % 15,38 % 12,86 % 9,15 % 3,73 % 
25  16,20 % 14,36 % 11,77 % 8,13 % 3,04 % 
30  15,48 % 13,62 % 11,10 % 7,70 % 3,12 % 
35  14,63 % 12,77 % 10,36 % 7,22 % 3,15 % 
40  13,13 % 11,26 % 8,93 % 6,04 % 2,45 % 
45  11,85 % 10,07 % 7,95 % 5,42 % 2,40 % 
50  9,58 % 7,95 % 6,09 % 3,97 % 1,55 % 
55  7,13 % 5,61 % 3,93 % 2,08 % 0,06 % 
60  2,70 % 1,68 % 0,61 % -0,52 % -1,71 % 

L 9. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri palkkakehitysoletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit 
ennallaan. Kolmen prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 4%. 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS PALKKAKEHITYKSESTÄ 

Diskonttokorko = 3% 

Ikä / palkkakehitys:  1% 2% 3% 4% 5% 
20  14,49 % 11,51 % 7,11 % 0,65 % -8,84 % 
25  13,36 % 10,32 % 6,04 % 0,02 % -8,41 % 
30  12,57 % 9,64 % 5,68 % 0,31 % -6,92 % 
35  11,68 % 8,89 % 5,27 % 0,55 % -5,57 % 
40  10,04 % 7,37 % 4,05 % -0,07 % -5,18 % 
45  8,80 % 6,40 % 3,52 % 0,08 % -4,03 % 
50  6,54 % 4,44 % 2,04 % -0,70 % -3,82 % 
55  3,95 % 2,07 % 0,00 % -2,27 % -4,77 % 
60  -0,19 % -1,40 % -2,66 % -4,00 % -5,41 % 

L 10. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri palkkakehitysoletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit 
ennallaan. Kolmen prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 3%. 
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HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS PALKKAKEHITYKSESTÄ 

Diskonttokorko = 2% 

Ikä / palkkakehitys:  1% 2% 3% 4% 5% 
20  9,87 % 4,62 % -3,13 % -14,54 % -31,29 % 
25  8,56 % 3,49 % -3,66 % -13,71 % -27,82 % 
30  7,89 % 3,24 % -3,07 % -11,61 % -23,14 % 
35  7,15 % 2,93 % -2,56 % -9,72 % -19,01 % 
40  5,53 % 1,70 % -3,06 % -8,99 % -16,34 % 
45  4,57 % 1,28 % -2,67 % -7,38 % -13,02 % 
50  2,51 % -0,21 % -3,33 % -6,89 % -10,96 % 
55  -0,09 % -2,42 % -4,98 % -7,81 % -10,92 % 
60  -3,72 % -5,14 % -6,65 % -8,24 % -9,92 % 

L 11. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri palkkakehitysoletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit 
ennallaan. Kolmen prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 2%. 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
OLETUS PALKKAKEHITYKSESTÄ 

Diskonttokorko = 1% 

Ikä / palkkakehitys:  1% 2% 3% 4% 5% 
20  1,56 % -7,79 % -21,59 % -41,93 % -71,84 % 
25  0,39 % -8,16 % -20,22 % -37,20 % -61,05 % 
30  0,29 % -7,18 % -17,32 % -31,05 % -49,61 % 
35  0,14 % -6,31 % -14,72 % -25,68 % -39,93 % 
40  -1,11 % -6,65 % -13,55 % -22,15 % -32,84 % 
45  -1,37 % -5,92 % -11,37 % -17,89 % -25,70 % 
50  -2,86 % -6,43 % -10,51 % -15,19 % -20,54 % 
55  -5,24 % -8,16 % -11,37 % -14,91 % -18,82 % 
60  -8,03 % -9,74 % -11,55 % -13,46 % -15,48 % 

L 12. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet eri palkkakehitysoletuksilla, pitäen muut muuttujat ja parametrit 
ennallaan. Kolmen prosentin sarake (keskellä) kuvaa alkuperäisiä tuloksia. Diskonttokorko 1%. 

  



55 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
KUOLLEISUUS 

r = 4% Alkup. -25% -50% r = 3% Alkup. -25% -50% 
20 12,86 % 12,34 % 11,72 % 20 7,11 % 6,13 % 4,95  
25 11,77 % 11,26 % 10,67 % 25 6,04 % 5,13 % 4,05  
30 11,10 % 10,62 % 10,06 % 30 5,68 % 4,85 % 3,88  
35 10,36 % 9,90 % 9,37 % 35 5,27 % 4,52 % 3,65  
40 8,93 % 8,50 % 8,01 % 40 4,05 % 3,38 % 2,62  
45 7,95 % 7,56 % 7,11 % 45 3,52 % 2,93 % 2,27  
50 6,09 % 5,73 % 5,34 % 50 2,04 % 1,54 % 0,98  
55 3,93 % 3,58 % 3,19 % 55 0,00 % -0,47 % -1,00  
60 0,61 % 0,31 % -0,02 % 60 -2,66 % -3,06 % -3,48  

L 13. Taulukossa työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäi-
siin nähden 25% ja 50% sadan vuoden aikana. Diskonttokorot 4% ja 3%. 

 

HERKKYYSANALYYSI: 
KUOLLEISUUS 

r = 2% Alkup. -25% -50% r = 1% Alkup. -25% -50% 
20 -3,13 % -4,99 % -7,28 % 20 -21,59 % -25,19 % -29,65  
25 -3,66 % -5,30 % -7,27 % 25 -20,22 % -23,23 % -26,90  
30 -3,07 % -4,50 % -6,20 % 30 -17,32 % -19,82 % -22,82  
35 -2,56 % -3,80 % -5,25 % 35 -14,72 % -16,79 % -19,22  
40 -3,06 % -4,11 % -5,32 % 40 -13,55 % -15,22 % -17,16  
45 -2,67 % -3,55 % -4,55 % 45 -11,37 % -12,70 % -14,24  
50 -3,33 % -4,05 % -4,86 % 50 -10,51 % -11,56 % -12,74  
55 -4,98 % -5,64 % -6,36 % 55 -11,37 % -12,28 % -13,29  
60 -6,65 % -7,17 % -7,73 % 60 -11,55 % -12,23 % -12,99  

L 14. Taulukossa työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäi-
siin nähden 25% ja 50% sadan vuoden aikana. Diskonttokorot 2% ja 1%. 

  



56 

 

 
L 15. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäisiin nähden 
25% ja 50% sadan vuoden aikana. Alkuperäiset tulokset on merkitty yhtenäisellä viivalla, arviot katkovii-
voilla. Diskonttokorko 4%. 

 
L 16. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet, jos vuosittaiset kuolleisuusluvut laskevat alkuperäisiin nähden 
25% ja 50% sadan vuoden aikana. Alkuperäiset tulokset on merkitty yhtenäisellä viivalla, arviot katkovii-
voilla. Diskonttokorko 1%.  
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L 17. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen eli ns. nettoveron mukaan. Verotuk-
sen nettovaikutus voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylittävät 
tai alittavat eläkkeestä maksettavan veron haitan. Alkuperäiset tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla. 

VEROTUKSEN NETTOVAIKUTUS 
DISKONTTOKOROILLA 4% JA 3% 

Nettovero: +15% 0% -15%  +15% 0% -15% 
r = 4% Alkup. -5% -10% r = 3% Alkup. -5% -10% 

20 14,02 % 12,86 % 11,69 % 20 9,14 % 7,11 % 5,09 % 
25 13,09 % 11,77 % 10,44 % 25 8,22 % 6,04 % 3,85 % 
30 12,53 % 11,10 % 9,68 % 30 7,92 % 5,68 % 3,44 % 
35 11,89 % 10,36 % 8,82 % 35 7,57 % 5,27 % 2,96 % 
40 10,68 % 8,93 % 7,17 % 40 6,54 % 4,05 % 1,57 % 
45 9,85 % 7,95 % 6,05 % 45 6,08 % 3,52 % 0,95 % 
50 8,27 % 6,09 % 3,91 % 50 4,83 % 2,04 % -0,74 % 
55 6,62 % 3,93 % 1,23 % 55 3,29 % 0,00 % -3,28 % 
60 3,80 % 0,61 % -2,58 % 60 1,02 % -2,66 % -6,35 % 

L 18. Efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen, ns. nettoveron mukaan. Verotuksen nettovaikutus 
voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylittävät tai alittavat eläk-
keestä maksettavan veron haitan. Alkuperäiset tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla. 
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L 19. Työeläkemaksun efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen eli ns. nettoveron mukaan. Verotuk-
sen nettovaikutus voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylittävät 
tai alittavat eläkkeestä maksettavan veron haitan. Alkuperäiset tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla. 

VEROTUKSEN NETTOVAIKUTUS 
DISKONTTOKOROILLA 2% JA 1% 

Nettovero: +15% 0% -15%  +15% 0% -15% 
r = 2% Alkup. -5% -10% r = 1% Alkup. -5% -10% 

20 0,43 % -3,13 % -6,69 % 20 -15,26 % -21,59 % -27,92 % 
25 -0,02 % -3,66 % -7,30 % 25 -14,09 % -20,22 % -26,34 % 
30 0,48 % -3,07 % -6,62 % 30 -11,63 % -17,32 % -23,01 % 
35 0,91 % -2,56 % -6,04 % 35 -9,42 % -14,72 % -20,02 % 
40 0,49 % -3,06 % -6,61 % 40 -8,43 % -13,55 % -18,68 % 
45 0,82 % -2,67 % -6,16 % 45 -6,57 % -11,37 % -16,16 % 
50 0,26 % -3,33 % -6,92 % 50 -5,84 % -10,51 % -15,18 % 
55 -0,95 % -4,98 % -9,01 % 55 -6,38 % -11,37 % -16,36 % 
60 -2,37 % -6,65 % -10,93 % 60 -6,53 % -11,55 % -16,57 % 

L 20. Efektiiviset veroasteet verotuksen nettovaikutuksen, ns. nettoveron mukaan. Verotuksen nettovaikutus 
voi olla erisuuri kuin nolla, jos työeläkemaksun verohyödyt ansiotuloverotuksessa ylittävät tai alittavat eläk-
keestä maksettavan veron haitan. Alkuperäiset tulokset on merkattu yhtenäisellä viivalla. 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

20 25 30 35 40 45 50 55 60

E
fe

kt
iiv

in
en

 v
er

oa
st

e

Ikä

Herkkyysanalyysi: verotuksen nettovaikutus (r = 1%)

Nettovero -15% Nettovero 0% Nettovero 15%


	___Cover
	__Abstract FIN
	_Abstract ENG
	Gradu
	1. Johdanto
	2. Eläkejärjestelmä Suomessa
	2.1. Työeläke
	2.1.1. Työeläkevakuutusmaksu
	2.1.2. Työeläkkeen kertymäprosentit

	2.2. Kansaneläke ja takuueläke
	2.3. Eläkeikä
	2.4. Elinaikakerroin
	2.5. Palkkakerroin
	2.6. Työeläkkeen indeksikerroin
	2.7. Muut tutkielmassa käytetyt tärkeät termit
	2.7.1. Verotuksen nettovaikutus
	2.7.2. Vuositasoinen selviytymistodennäköisyys iän mukaan
	2.7.3. Diskonttokorko


	3. Metodologia
	3.1. Eläkemallin toiminta
	3.2. Esimerkki eläkekarttuman laskemisesta
	3.3. Kuolemanvaaraluvut ja eläkelisäyksen odotusarvo
	3.4. Laskentamalli
	3.4.1. Eläkekertymän vuosilisäys
	3.4.2. Summaoperaattori ja tekijät

	3.5. Mallin rajoitukset ja yleistettävyys

	4. Tulokset
	4.1. Efektiiviset veroasteet iän ja diskonttokoron mukaan
	4.2. Efektiiviset veroasteet sukupuolen mukaan
	4.3. Efektiiviset veroasteet eläkelajin mukaan
	4.4. Mallin odotukset inflaatiosta ja ansiotuloista
	4.4.1. Kuluttajahintojen kehitys
	4.4.2.  Ansiotason kehitys


	5. Herkkyysanalyysi
	5.1. Inflaatio
	5.2. Ansiotason kehitys
	5.3. Kuolleisuus
	5.4. Verotuksen nettovaikutus

	6. Yhteenveto
	7. Lähdeluettelo
	8. Liitteet


