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Suomen Pankki kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa
eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista. Suomen
Pankki haluaa saattaa sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtiovarainministeriön tietoon seuraavat huomionsa raportista.

Suomen koko eläkejärjestelmä luetaan Euroopan unionin julkisen talouden
alijäämä- ja velkasääntöjen noudattamista tarkasteltaessa
poikkeuksellisesti julkisyhteisöihin. Samalla työeläkemenoilla on julkisen
talouden kestävyyslaskelmissa menolajeista suurin merkitys Suomen
julkisen talouden ikäsidonnaisten menojen kehityksessä.

Työeläkelaitokset ovat kuitenkin valtiosta, kuntayhteisöistä ja muista
sosiaaliturvarahastoista erillisiä toimijoita eikä niiden ylijäämiä tai
kert¡rneitä eläkevaroja voida kä¡tää muiden julkisyhteisöjen alijäämien
kattamiseen tai velanhoitoon. Näin ollen Suomen Pankin julkisen talouden
kestävyyttä koskevissa laskelmissa Suomen työeläkejärjestelmä käsitellään
muusta julkisesta taloudesta erillisenä järjestelmänä.

Suomen työeläkejärjestelmää on þetty uudistamaan havaittujen tarpeiden
mukaan. Julkisen talouden tilaa kohentavista rakenteellisista uudistuksista
tärkein on ollut eläkeuudistus, joka astui voimaan vuoden zorT alussa.
Uudistuksen myötä eläkejärjestelmässä on pyritty varautumaan väestön
ikääntymisen ja eliniän pitenemisen vaikutuksiin tulevaisuudessa.
Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreiden laskelmien mukaan aiemmin
ennustettua alhaisemman s5mtyvyyden oloissa yksityisen sektorin
työeläkemaksuihin (TyEL) kohdistuu zo5o-luvulta alkaen voimakasta
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nousupainetta. ETK:n laskelmien perusskenaariossa koko
työeläkejärjestelmän tasolla ei kuitenkaan ole maksunkorotuspainetta.

Suomen Pankki haluaa korostaa, että kunnallisen ja yksityisen sektorin
eläkejärjestelmien mahdollisen yhdistymisen vaikutusten tulisi olla pitkällä
aikavälillä julkisen talouden tasapainon kannalta neutraaleja. Suomen
Pankki pitää tärkeänä, että eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen

työryhmän toimeksiannon mukaisesti mahdollinen yhdistäminen ei

vaikuttaisi keskimääräisen eläkemaksun tasoon työeläkejärjestelmän
kestävyyden kannalta olennaisten oletusten pysyessä muuttumattomina.

Suomen Pankki seuraa mielenkiinnolla työeläkelainsäädännön
kehittymistä sekä kunnallisen j a yksityisen sektorin eläkej ärj estelmien

mahdollisen yhdistymisen etenemistä.
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