Eläkerahastot on tarkoitettu
riittämään kaikille
Suomessa eläkeläisten määrä kasvaa ja työssäkäyvien määrä
vähenee, mutta työeläkerahastot turvaavat eläkkeiden maksua
nyt ja tulevaisuudessa. Eläkeläisten ostovoimasta huolehditaan
työeläkeindeksillä. Tulevien sukupolvien eläkkeistä huolehditaan
pitämällä eläkemaksut jatkossakin sovitulla tasolla.

Eläkkeet rahoitetaan pääosin työeläkemaksuilla
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Suomalainen työeläke kertyy palkasta. Työntekijöiden ja työnantajien
eläkemaksuilla maksetaan pääosa jo eläkkeellä olevien eläkkeistä. Lisäksi osa eläkemaksuista rahastoidaan, ja näillä eläkevaroilla katetaan
osa eläkemenoista. Ihmiset saavat eläkkeensä näin alemmilla maksuilla kuin ilman rahastointia. Eläkeuudistuksen sekä -varojen ansiosta
työeläkemaksun pysyvää korotuspainetta ei ole näköpiirissä useaan
vuosikymmeneen.
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Suomalainen työeläkejärjestelmä luotiin 1960-luvulla. Tuolloin
työntekijöitä oli kahdeksan kertaa enemmän kuin eläkeläisiä.
Nyt työntekijöitä on enää kolme
kertaa enemmän ja määrä painuu kahteen vuoteen 2060 mennessä. Eläkkeiden rahastoinnilla
varaudutaan tähän muutokseen.
Vaikka eläkkeiden maksajien
määrä vähenee, rahastoinnin
avulla myös nuoremmille ikäluokille pystytään maksamaan
aikanaan kohtuullinen eläke.

Työeläkeindeksi pitää yllä ostovoimaa
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Työeläkeindeksin avulla eläkkeiden taso tarkistetaan vuosittain
ja näin pidetään huolta eläkkeiden ostovoimasta. Suomessa
on nykyään käytössä indeksi,
joka ottaa huomioon 80-prosenttisesti hintojen muutoksen
ja 20-prosenttisesti palkkojen
muutoksen. Tämä tarkoittaa,
että eläkkeiden kasvuun vaikuttaa pääosin ruuan ja asumisen
hintojen nousu ja hiukan myös
palkkojen nousu.

Nykyinen eläkemaksu riittää nykyindeksiin
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Eläkeuudistuksen pohjalla olevat laskelmat on mitoitettu niin, että ne
ottavat huomioon palkkojen kehityksen, eläkemenot sekä maksu- ja
sijoitustulot pitkälle tulevaisuuteen. Laskelmat perustuvat nykyisen
työeläkeindeksin käyttöön.
Jos indeksiä korotettaisiin, menot kasvaisivat ja myös eläkemaksua
pitäisi nostaa. Jos indeksin korotusta ei rahoitettaisi maksua korottamalla, rahoitus pitäisi ottaa eläkerahastoista, ja eläkevarat hupenisivat
vähitellen. Eläkerahastot tyhjenisivät kokonaan vuoteen 2067 mennessä. Tällöin eläkkeitä jouduttaisiin leikkaamaan tai eläkemaksuja
korottamaan reilusti.
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Työeläkeindeksin korottaminen hyödyttäisi suhteessa eniten suurituloisia eläkeläisiä. Esimerkiksi keskituloiselle, 1 500 e/kk työeläkettä
nauttivalle eläkkeensaajalle muutettu indeksi toisi ensimmäisenä
vuonna 18 e/kk enemmän kuin nykyindeksillä. Kymmenen vuoden
päästä hänen eläkkeensä olisi 195 e/kk enemmän kuin nykyindeksillä
korotettuna. Työeläkeindeksin korotus koskisi vain työeläkkeitä.
Pienituloisimmilla eläkeläisillä työeläkkeen osuus eläkkeestä on hyvin
pieni tai olematon. Heidän tuloihinsa muutoksella ei olisi juurikaan
vaikutusta. Heidän toimeentuloonsa voidaan vaikuttaa esimerkiksi
takuueläkettä korottamalla, asumisen, terveydenhuollon ja erilaisten
palveluiden hinnoittelulla sekä eläkkeensaajien verotuksella.
Lisätietoja
www.tela.fi/indeksi
www.tela.fi/indeksi/qa

Kysy lisää
sähköpostitse viestinta@tela.fi
Twitterissä @Tela_ry

