Vihreiden nuorten eläkepamfletti 2017

KORJATAAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ!

mitkä eläkkeet?
Eläkkeet ovat olennainen osa hyvinvointivaltion sosiaaliturvaa, joka kuuluu jokaiselle ja jonka tulee taata riittävä toimeentulo myös siinä elämänvaiheessa,
kun työkykyä ei enää ole. 1960-luvulla
luodun eläkejärjestelmän keskiössä on
osittain rahastoiva työeläke, joka rahoitetaan ansiotulosta perittävillä eläkemaksuilla. Eläkkeet ovat siis pääasiassa
tulonsiirtoa kulloinkin työssäkäyviltä
eläkkeellä oleville. Vaikka eläkemaksut
maksetaan valtion sijaan eläkeyhtiöille,
julkista palvelua rahoittavina pakollisina maksuina ne ovat täysin verrannollisia tavallisiin veroihin. Työeläke on siis
osa julkista sosiaaliturvaa. Ansiosidonnaisen työeläkkeen lisäksi eläkkeellä
olevien minimitoimeentuloturvan takaavat muun muassa Kelan maksamat
kansaneläke ja takuueläke. Vihreiden
nuorten kanta on, että eläkkeet ovat ensisijaisesti vanhuuden ja työkyvyttömyyden turvaa eikä työuran aikaisen palkan
jatke sen enempää kuin työttömyysturvakaan.

Eläkejärjestelmässä on kuitenkin ongelma:
eläkemenot ovat kasvaneet niin suuriksi,
että niihin ei ole kestävästi varaa.

miksi eläkemenot ovat paisuneet?
Erityisesti työeläkkeen rakenne ja rahoitus eivät ole kestävällä pohjalla ja
nykymallisen järjestelmän hinta hyvinvointivaltiolle on suhteettoman suuri.
Nykyisessä järjestelmässä onkin valuvirhe: sen 1960- ja 70-luvuilla tehdyt lupaukset perustuivat epärealistisiin kansantalouden kasvuodotuksiin, jotka eivät ole
toteutuneet. Tästä johtuen alkuperäisiä
niin kutsuttuja eläkelupauksia ei voida
toteuttaa sellaisenaan. Ongelmaa syventää myös heikkenevä huoltosuhde:
aiempaa pienemmät ikäluokat joutuvat
maksamaan aiempaa korkeampia eläkkeitä aiempaa suuremmalle määrälle
eläkeläisiä. Eläkekustannusten nousu
ei selity pelkästään eläkeläisten määrän
kasvulla, vaan maksussa olevat eläkkeet
ovat kasvaneet nopeammin kuin mitä

eläkeläisten määrä on kasvanut. Tämä
johtuu muun muassa elinajan pidentymisestä sekä tulotason nousemisesta.
Vuonna 2016 työeläkemenot olivat 26
miljardia euroa, mikä oli 700 miljoonaa
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tällä kasvutahdilla eläkemenot kasvavat neljässä vuodessa sen verran, mitä
vuosia valmistellulla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella parhaassa
tapauksessa säästetään. Maksettujen
eläkemaksujen ja työssäkäynnin aikana
itselle kertyvän eläkkeen suhde on pienempi nuoremmilla ikäluokilla. Samaan
aikaan epävarmuus vaivaa: moni nuori
on menettänyt uskonsa eläkejärjestelmään, ja suurten eläkkeiden maksamisen perusteleminen muutenkin tiukassa taloustilanteessa käy hankalaksi.

Eivätkö rahat sitten riitä?
Eläkemenot ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle, jonka ylläpitämiseksi
on jouduttu leikkaamaan muista sosiaaliturvaetuuksista ja julkisista palveluista. Tämä johtuu siitä, että nousevat
eläkemaksut (vuonna 2017 n. 25% bruttopalkasta) aiheuttavat paineen laskea
erityisesti työn muuta verotusta, jolloin
valtion verotulot pienenevät. Lisäksi
korkea työn verotus haittaa työllistymistä erityisesti alemmissa tuloluokissa,
mistä syystä työn kokonaisverotuksen
kiristäminen olisi ongelmallista. Eläkkeiden suuruuden kasvu on kohdistunut
lähinnä työeläkkeisiin. Sen sijaan pienimmät, valtion budjetista maksettava
eläkkeet kuten kansaneläke ja takuueläke eivät ole kasvaneet samaa tahtia, ja
niiden indeksikorotuksia on jopa leikattu.

miksi ongelmaan
ei ole puututtu aiemmin?
Koska
perustuslakivaliokunta
on
1960-luvulla määritellyt, että työuran
aikana kerrytettyä työeläkettä koskee
omaisuudensuoja, ei monia järjestelmän valuvikoja ole voitu korjata. Tämä
kasvattaa jatkuvasti työeläkemenoja.
Tulkinta on kummallinen, sillä vaikka
lakisääteinen työeläke on osa julkista
sosiaaliturvaa, se ei näin ole tarkastelun kohteena muiden julkisten menojen
tavoin. Tämä asettaa eri etuuksien saajat eriarvoiseen asemaan ja vaikeuttaa
julkisen talouden tasapainottamista.
Näiden faktojen toteaminen on kuitenkin suomalaisessa politiikassa tabu ja
tunteita herättävä aihe, jota ruokkivat
harhakäsitykset itse itselle maksetuista
eläkkeistä, vaikka todellisuudessa kullakin hetkellä maksettavat eläkkeet kustannetaan pääasiassa sillä hetkellä työssä käyvien eläkemaksuista. Nuoremmat
sukupolvet maksavat aina vanhempien
sukupolvien eläkkeet. Järjestelmän läpinäkyvyyttä haittaa lisäksi se, että suurin
osa eläkemaksujen kustannuksista on
piilossa tavalliselta palkansaajalta työnantajan sivukuluissa. Ongelma on kaikkien sukupolvien ja koko hyvinvointivaltion yhteinen.

tässä esittelemme nykyjärjestelmän
keskeisimmät ongelmat sekä
ratkaisuehdotuksia niihin.

Luvattuihin eläkkeisiin ei ole varaa kestävällä
tavalla. Eläkelupaus on osoittautunut katteettomaksi ja liian suureksi.

•

Eläkkeiden omaisuudensuojaa on arvioitava uudelleen perustuslakivaliokunnassa. Eläkkeisiin
tarvitaan ennustettavuutta ja vakautta, mutta nykyinen eläkkeiden omaisuudensuoja on liian joustamaton.

•

Työeläkkeet tulee sitoa taitetun indeksin sijaan
muiden sosiaalietuuksien tavoin kansaneläkeindeksiin, joka seuraa yleistä hintakehitystä.

• Lyhyellä aikavälillä eläkkeiden rahoituksen kestä-

vyyttä voidaan lisätä Ruotsissakin käytössä olevalla
indeksijarrulla eli sillä, että työeläkkeiden kasvua
voidaan hillitä jäädyttämällä työeläkkeen indeksikorotuksia.

• Kohtuullistamalla menoja voidaan säilyttää ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä.

Korkea tasaveron kaltainen eläkemaksu on suoraan pois muista julkisista palveluista sekä työllisyydestä. Se myös vähentää työn verotuksen progressiota.

•

Lyhyellä aikavälillä nykyisen eläkejärjestelmän
puitteissa eläkemaksujen taso on nostettava nopeasti kestävälle tasolle, jotta eläkemaksujen korotuspaine ei kasaudu kohtuuttomasti nuoremmille
ja tuleville sukupolville.

•

Pitkällä tähtäimellä, erityisesti jos perustuslakitulkintaa uudistetaan mahdollistamaan työeläkkeiden tason jouston, työeläkemaksuja tulisi keventää
kohtuullisemmalle tasolle.

• Työeläkkeiden verotusta on nostettava ja muutet-

tava progressiivisemmaksi, kunnes perustuslain
tulkinta mahdollistaa eläkkeiden tason jouston.
Näin paikataan korkeiden eläkemaksujen vuoksi
valtion menettämiä verotuloja.

Eläkeläisistä moni elää köyhyydessä, ja työeläkejärjestelmä kasvattaa tuloeroja. Tämä koskee erityisesti naisia, joilla on keskimäärin pienemmät
palkat ja lyhyemmät työurat.

• Kansaneläkkeen ja sen päälle pienituloisimmille
maksettavan takuueläkkeen tason tulee olla riittävän elintason turvaavalla tasolla.

• Muun muassa lääkekorvaukset ja asumisen tuet

vaikuttavat eläkkeensaajien todelliseen tulotasoon
eläkkeiden suuruuden lisäksi. Eläkeläisten köyhyyden syihin tulee puuttua kokonaisvaltaisesti.

• Perhevapaat tulee uudistaa niin, ettei hoivavastuu

kasaudu äideille. Naisvaltaisten alojen palkkataso
ei saa jäädä jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

• Ennenaikaisia eläköitymisiä pitää ennaltaehkäistä työhyvinvointia parantamalla.

Eläkejärjestelmä on pirstaleinen ja vaikeaselkoinen.

•

Eri eläkelajien yhtenäistämistä on selvitettävä.
Esimerkiksi leskeneläkkeen tarpeellisuutta on arvioitava. Eläkkeiden kehittämistä perustulomaisemmaksi sekä niiden nykyistä sujuvampaa yhteensovittamista työelämän tukien ja erilaisten
tulolähteiden kanssa on selvitettävä.

• Itsensätyöllistäjillä ja yrittäjillä on alivakuuttami-

sen vuoksi heikko eläketurva. Yrittäjien sosiaaliturva on uudistettava vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Tämä kannustaisi laajemminkin
yrittämään poistamalla pienyrittäjien henkilökohtaista riskiä toimeentulon romahtamisesta.

•

Palkansaajan palkkakuittiin on kirjattava näkyviin työnantajamaksut mukaan lukien eläkemaksu.

Huoltosuhde on heikko ja työurat jäävät liian lyhyiksi.

• Työurien pidentämisen tulee tapahtua sekä työu-

rien loppupäästä että niiden keskeltä. Myös työelämän ulkopuolella olevilla tulee olla mahdollisuus
nopeasti saatavaan laadukkaaseen terveydenhuoltoon, joka tukee työkykyä.

• Nuorten pääsyä opiskelemaan ja työelämään on
tuettava.

•

Osatyökykyisten työskentelyä voimavarojensa
mukaan on tuettava. Työuran loppupäässä on oltava joustoa, joka mahdollistaa osa-aikaisen työskentelyn ja osa-aikaisen eläkkeelle siirtymisen yhdistämisen.

• Maahanmuuttajat on otettava mukaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja työmarkkinoita.

Usean eläkeyhtiön malli ei takaa kilpailua tai taloudellisten riskien hajauttamista.

• Keskipitkällä aikavälillä tulee selvittää siirtymistä

yhden eläkeyhtiön malliin. Parhaimmillaan yhden
eläkeyhtiön malli voi lisätä avoimuutta ja tuoda
säästöjä.

• Eläkeyhtiöiltä tulee vaatia eettistä ja kestävää sijoittamista.

• Eläkeyhtiöiden poliittiset luottamustoiminimitykset on lopetettava yleisen edun vastaisina.

Eläkejärjestelmän rahoituksen riippuvuus
yhdestä verolajista jättää rahoituksen alttiiksi työelämän ja palkkatyön muutoksille.

•

Nykyisellään eläkkeistä suurin osa on
työeläkettä, jota rahoitetaan ansiotulosta
maksettavilla työeläkemaksuilla. Tulevaisuudessa on kyettävä arvioimaan tätä rahoitustapaa, jos työn luonne ja mahdollisuus
verottaa sitä muuttuvat olennaisesti esimerkiksi automaation ja robotisaation vuoksi.

• Ylipäätään valtion verotulojen saaminen ei

saa olla kiinni vain työn verotuksesta, vaan
tuloja on haettava aiempaa enemmän omistamisen ja kulutuksen verotuksesta.

