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Tiivistelmä

Tiivistelmä

Sosiaalimenojen merkitys Suomen kansantaloudessa on suuri. Uusimman
tilastoraportin (THL, 2016)1 mukaan vuonna 2014 Suomen sosiaalimenot
olivat 65,6 miljardia euroa. Sosiaalimenot ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Valtion ja kuntien verorahoituksella katettiin yhteensä lähes puolet sosiaalimenoista vuonna 2014. Menojen ennakoinnissa voidaan käyttää
apuna menojen kehittymistä mallintavia sosiaalimenoarvioita.
Selvityksen kohteena ovat sosiaali- ja terveyspoliittisen päätöksenteon
perustana käytetyt pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarviot. Selvityksen pääpaino on STM:ssä viranomaistyönä laadittavissa kehitysarvioissa ja niiden taustalla olevassa sosiaalimenojen analyysimallissa (SOME-
malli). SOME-mallilla tuotettuja kehitysarvioita käytetään säännöllisesti
myös valtiovarainministeriössä (VM) julkisen talouden kestävyysvajearvion
laadinnassa. Näin ollen selvityksessä käsitellään myös kestävyysvajearvion
laadintaa siltä osin kuin se on tarpeen SOME-mallin tarkoituksenmukaisen
käytön tarkastelussa. Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen pitkän
aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita käytetään tässä selvityksessä pääasiassa vertailulähteenä SOME-mallille.
Selvityksen tavoitteena on arvioida, onko Suomessa mm. sosiaali- ja
terveyspoliittisten päätösten sekä kestävyysvajearvioiden perustana oleva tietopohja läpinäkyvä ja avoimesti kuvattu. Lisäksi tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva sosiaalimenojen pitkän aikavälin kehitysarvioista sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita tietopohjan luotettavuuden
lisäämiseksi ja olemassa olevan tiedon ja resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.
Sosiaalimenoarviot vaihtelevat sisällöltään niiden näkökulman ja mallinnettavien muuttujien mukaan. Eri muuttujien vaikutukset sosiaalimenoihin voivat vaihdella sen mukaan, tarkastellaanko niitä pitkällä vai lyhyellä
aikavälillä. STM:ssä ylläpidettävä ja käytettävä SOME-malli on sisällöltään laajin pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita tuottavista malleista. Laskentakehikko sisältää perinteisesti sosiaaliturvaksi miellettyjen
etuuksien lisäksi myös terveydenhuollon menot sekä työttömyysturvan ja
eläkemenot. SOME-malli on kehitetty vuosina 2007–2009 STM:n asian
tuntijoiden ja ministeriön ulkopuolisen yksityisen konsultin yhteistyönä.
Laskentakehikko on rakenteeltaan selkeä ja jatkokehittämisen mahdollistava. Mallin k
 uvaus ja tekninen käyttöohje on perusteellinen ja yksityis
kohtainen. Kuvausta ei kuitenkaan ole päivitetty, vaikka malliin on tehty
lukuisia muutoksia sen käyttöönoton jälkeen.
Mallin tuottamalle analyysille ja mallin kehittämiselle edelleen on kysyntää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) luo tarpeen tulevien sote-alueittaisten sosiaalimenojen kehitysarvioille. Koko soteuudistuksen säästötavoite on laskettu suhteessa SOME-mallilla tuotettuun
perusuraan. Tässä perusurassa aineiston kertymisen myötä tai muista syistä tapahtuvaa tarkentumista on syytä pystyä analysoimaan säännöllisesti,
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jotta sote-uudistuksella saavutettavat kustannussäästöt voitaisiin todeta ja
analysoida läpinäkyvästi.
Julkisen taloudenhoidon pitkän aikavälin kestävyyttä mitattaessa ja siihen vaikuttavia politiikkapäätöksiä perusteltaessa viitataan usein valtio
varainministeriössä laadittuun kestävyysvajearvioon. SOME-malli on keskeisessä asemassa valtiovarainministeriön kestävyysvajearviossa, koska
sen avulla laaditaan arviot ikäsidonnaisista menoista. Arviot ikäsidonnaisten menojen kehittymisestä laaditaan STM:n ja VM:n vapaamuotoisena
yhteistyönä. Vastuiden jakautuminen tässä yhteistyöprosessissa jää epäselväksi, vaikkakin lopullinen vastuu koko kestävyysvajearviosta on VM:llä.
Kestävyysvajearvion menetelmäkuvaus ikäsidonnaisten menojen osalta on
yleispiirteinen ja läpinäkymätön.
SOME-mallilla tuotettuja skenaarioita tai herkkyysanalyysejä ei ole julkaistu säännöllisesti. Mallin tuottamaa analyysiä voitaisiin hyödyntää paremmin myös lyhyen aikavälin politiikan suunnittelussa. Systemaattinen
tulosten julkaiseminen mahdollistaisi asiantuntijoiden keskinäisen vuoropuhelun ja lisäisi sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten sekä valtiovarainministeriön laatiman kestävyysvajearvion avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä edesauttaisi mallin kehittämistä edelleen.
Malli on ollut käytännössä yhden henkilön osaamisen varassa STM:ssä.
Lisäksi VM:ssä kaksi kestävyysvajearvion laadintaan osallistuvaa henkilöä
käyttää mallia. SOME-mallin osalta muiden kuin VM:n kanssa ei juuri ole
tehty yhteistyötä mallin kehittämisen jälkeen. Ministeriöiden ulkopuolella
SOME-mallin käyttö on ollut vähäistä, lähinnä yksittäisten tutkijoiden satunnaiskäyttöä. Mallia voitaisiinkin hyödyntää nykyistä laajemmin asiantuntijoiden keskuudessa.
SOME-mallille kohdennetut resurssit eivät tällä hetkellä välttämättä
riitä kysyntää vastaavaan mallin kehittämiseen ja tulosten säännönmukaiseen analyysiin.
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Tarkastusviraston suositukset
1.

2.

3.

STM:n tulee huolehtia SOME-mallin teknisen käyttöohjeen päivityksestä. Lisäksi SOME-mallilla tehdyistä skenaariolaskelmista on julkaistava säännöllisesti herkkyysanalyysejä sisältäviä raportteja.
STM:n tulee kehittää SOME-mallia huomioiden mm. sote-uudistuksessa syntyvät uudet tietotarpeet. STM:n on huolehdittava kehittämistyön ja säännöllisen analyysin edellyttämän resursoinnin riittävyydestä
sekä asiantuntijayhteistyöstä muiden sosiaalimenojen kehitysarvioita
tekevien ja niihin tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa.
Kestävyysvajearvion laadintaprosessissa tapahtuva STM:n ja VM:n välinen yhteistyö ikäsidonnaisten menojen tuottamiseksi on kuvattava
läpinäkyvästi. VM:n tulee laatia kestävyysvajearviosta perusteellinen
ja läpinäkyvä menetelmäkuvaus sekä lisätä kestävyysvajearvion säännölliseen raportointiin herkkyysanalyysiä esimerkiksi sosiaalimenojen kehittymisen suhteen.
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1

Mitä selvitettiin

Selvityksessä tarkastellaan pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita ja niiden taustalla olevien mallien ominaisuuksia ja käyttöä sekä esitettävien arvioiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Suomen sosiaalimenot ovat
kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Uusimman tilastoraportin (THL,
2016) mukaan vuonna 2014 Suomen sosiaalimenot olivat 65,6 miljardia euroa. Tämä oli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Menojen reaalikasvu oli 2,4 prosenttia.
Yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut väestörakenteen muutos. Väestön
ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, sillä ikääntyneet sairastavat yleensä muita enemmän ja näin ollen käyttävät muita enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Myös sosiaalimenoihin kuuluvat eläkemenot kasvavat väestön ikääntymisen seurauksena. Ikärakenteen
lisäksi monet muut tekijät vaikuttavat sosiaalimenojen kehitykseen. Tällaisia ovat mm. talouskasvu, työttömyysaste, inflaatiokehitys, teknologian kehitys sekä muutokset palveluiden laadussa.
Sosiaalimenojen kehityksen arviointimalleilla on pitkä historia. STM:ssä
on tehty pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmia yli 30 vuotta. Koska sosiaali
menojen kasvuun vaikuttavat monet tekijät, on tulevaisuuden menokehityksen arviointi haasteellista. Menojen ennakoinnissa voidaan käyttää apuna
viimeisintä tilastotietoa sekä eri tahojen laatimia ennusteita taustamuut
tujien kehityksestä. Keskeisimpiä lähdetietoja sosiaalimenojen kehitys
arvioita laadittaessa ovat väestöennuste, talousennusteet sekä etuuksien ja
palveluiden käytön kohdentuminen eri väestöryhmille iän ja sukupuolen
mukaan. Kuviossa 1 on esitetty sosiaalimenojen toteutunut kehitys suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 1980–2014 ja STM:n sosiaalimenojen
analyysimallilla arvioitu kehitys vuoteen 2060 asti.

Suomen sosiaalimenot
ovat kasvaneet viime
vuosina merkittävästi mm.
väestörakenteen muutoksen vuoksi
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Kuvio 1: Sosiaalimenojen toteutunut kehitys suhteessa bruttokansantuotteeseen
vuosina 1980–2014 sekä pitkän aikavälin skenaario vuoteen 2060, lähteet: THL, STM ja
VTV:n laskelmat
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Selvitysaihe on valtiontalouden näkökulmasta merkittävä, koska väestön ikääntymiseen liittyvillä sosiaalimenojen kasvulla eli ns. ikäsidonnaisilla menoilla on merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveyspolitiikan päätöksen
tekoon sekä kestävyysvajeeseen. Ennustemallien avulla voidaan esittää
skenaarioita sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvusta ja analysoida
menojen kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Eri skenaarioilla voidaan perustella erilaisia poliittisia päätöksiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että skenaarioiden taustaoletukset on avoimesti ja läpinäkyvästi esitetty tulosten julkaisemisen yhteydessä. Selvitysaihe on myös ajankohtainen, sillä hallituksen
tavoitteena on turvata julkisen talouden kestävyyttä pidemmän aikavälin
rakenteellisilla uudistuksilla, joilta odotetaan merkittäviä sosiaalimenojen
kasvua hillitseviä vaikutuksia.
Selvityksessä tarkastellaan erilaisia pitkän aikavälin sosiaalimenojen
kehitysarvioita, niiden läpinäkyvyyttä sekä erityisesti STM:ssä käytetyn
sosiaalimenojen analyysimallin (SOME-malli) kehittämismahdollisuuksia
ja -tarpeita. SOME-mallilla tehdyt arviot toimivat tietoperustana STM:n
hallinnonalan päätöksenteossa. Sosiaalimenojen kehitysarvioilla on merkittävä asema mm. käynnissä olevassa sote-uudistuksessa, joka edellyttää toimivia ja läpinäkyviä työkaluja sekä analyysiä menokehityksestä ja eri toimen
piteiden vaikuttavuudesta. SOME-mallilla on myös keskeinen asema VM:n
kestävyysvajelaskelmissa ja pitkän aikavälin talousnäkymien arvioinnissa.
Muita pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita käytetään tässä selvityksessä lähinnä vertailuaineistona SOME-mallin tarkastelussa.
Edellä kuvatuista syistä on tärkeää selvittää SOME-mallin ja muiden sosiaalimenojen kehitystä arvioivien mallien luotettavuutta, keskinäisiä eroja,
joustavuutta ja kehityskelpoisuutta sekä kykyä vastata rakenteellisten muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Selvityksen tarkoituksena on arvioida, onko Suomessa mm. sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten sekä kestävyysvajearvioiden perustana oleva tietopohja läpinäkyvä ja avoimesti kuvattu.
Lisäksi tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva pitkän aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioista sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita tietopohjan luotettavuuden lisäämiseksi ja olemassa olevan tiedon ja resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.
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Sosiaalimenojen kehitysarvioilla
on merkittävä asema soteuudistuksen tavoitteiden
toteutumisen arvioinnissa

2

Minkälaisia sosiaalimenojen
kehitysarvioita päätöksenteon
perustaksi laaditaan?

Sosiaalimenoarviot vaihtelevat sisällöltään niiden näkökulman ja mallinnettavien muuttujien mukaan. Pitkän aikavälin skenaarioista STM:n sosiaali
menojen analyysimalli tuottaa sisällöltään kattavimmat sosiaalimenojen
kehitysarviot. Eri muuttujien vaikutukset sosiaalimenoihin voivat vaihdella sen mukaan, tarkastellaanko niitä pitkällä vai lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin laskelmia tuotetaan myös Eläketurvakeskuksessa ja Kansaneläkelaitoksessa.
Sosiaalimenojen kehitysskenaarioilla on keskeinen asema valtiovarainministeriön kestävyysvajearvioissa. Väestöennusteilla on puolestaan keskeinen asema sosiaalimenoarvioissa. Sosiaalimenoarvioissa käytetään yleensä Tilastokeskuksessa laadittavaa Suomen virallista väestöennustetta. Myös
väestöennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta.

2.1 Sosiaalimenoarvioiden sisältö vaihtelee
näkökulman mukaan
Sosiaalimenot voidaan määritellä eri lähtökohdista
Sosiaalimenoiksi katsottavia eriä tilastoidaan useissa eri instituutioissa sen
mukaan, millaisia ovat tilastoivan organisaation tehtävät ja intressit. Esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa (Kela) kerätään tietoa pääasiassa niistä sosiaalietuuksista, joiden maksatus on laitoksen vastuulla. Eläketurvakeskuksessa (ETK) puolestaan on keskitytty eläkemenojen tilastointiin ja analyysiin.
Kattavimmat tilastot sosiaalimenojen kokonaisuudesta tuotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). THL kokoaa vuosittain sosiaalimenotiedot valtion, kuntien, yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden
sosiaalisen toiminnan kustannuksista ja rahoituksesta koko maan tasolla.
Tiedot kerätään EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaisesti. Sen mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten ja yksityisten tahojen toimet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta. THL:n sosiaalimenotilasto
sisältää perinteisesti sosiaaliturvaksi miellettyjen etuuksien lisäksi myös
eläkemenot, terveydenhuollon menot sekä työttömyysturvan. (THL, 2016)
Kuviossa 2 on esitetty Suomen sosiaalimenojen koostumus kohde
ryhmittäin vuosina 1980–2014 THL:n sosiaalimenotilaston mukaisesti luokiteltuna. Vanhuuteen liittyvät sosiaalimenot ovat pääasiassa maksettuja
eläkkeitä. Kuvion perusteella suurten ikäluokkien eläköityessä viime vuosina vanhuuteen liittyvien menojen suhteellinen osuus on kasvanut ja lähestyy jo 40:tä prosenttia kaikista sosiaalimenoista. Myös suhdanneluontoisesti
vaihtelevien työttömyysmenojen suhteellinen osuus sosiaalimenoista on ollut kasvusuunnassa viime vuodet.

THL tuottaa kattavimmat
tilastot sosiaalimenoista
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Kuvio 2: Sosiaalimenojen jakautuminen vuosina 1980–2014, lähde: THL, 2016

Sosiaalimenojen kehitysskenaarioiden pohjana olevat aineistot ja käytetyt muuttujat esitetään yleensä varsin hyvin. Eri malleissa käytetyt erilaiset
oletukset ja muuttujat vaikuttavat skenaarioiden luomaan kuvaan tulevasta
sosiaalimenojen kehityksestä. Esimerkiksi työttömyysturvan menojen kehitystä tarkasteltaessa voidaan katsoa yksinomaan Kelan maksamia etuuksia tai sisällyttää menoihin myös kuntien vuoden 2016 loppuun asti työttömille toimeentulotukena maksamat etuudet. Tällä on merkittävä vaikutus
siihen, minkälainen kuva työttömyysmenojen määrästä tai osuudesta skenaarion perusteella muodostuu. Skenaarioiden taustalla olevien tietojen ja
niiden valintaperusteiden esittämisen läpinäkyvyydellä on merkitystä, koska samasta asiasta voidaan esittää erilaisia arvioita.

Sosiaalimenojen kehitysarviot ovat pitkän aikavälin skenaarioita
Politiikkatoimien valmistelussa hyödynnetään paljon erilaisia taloudellisia ennusteita. Usein kyse ei ole varsinaisista ennusteista, vaan projektio
laskelmista, joilla pyritään havainnollistamaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja.
Päätöksenteon kannalta on tärkeää kyetä arvioimaan ennakoitua kehitystä ja nostamaan esille kriittisiä pisteitä, jotka toimivat signaaleina asioihin
puuttumisen tarpeesta. Poliittisille päätöksentekijöille ennustemalleilla voidaan tuottaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista, joilla voidaan saavuttaa uudistuksille asetetut tavoitteet. Sosiaalimenojen kehitysarvioita tuottavat mallit toimivat siis poliittisen päätöksenteon välineinä.
Sosiaalimenojen kehitystä arvioivilla malleilla on pitkä historia. Eri viran
omaisilla on käytössään lukuisia aineistopohjaisia laskentamalleja, jotka tyypillisesti kattavat vain tietyn etuuden, etuusryhmän tai muun mielenkiinnon kohteena olevan tulo- tai menoerän. STM:ssä on tehty pitkän aikavälin
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Sosiaalimenojen kehitysarviot
eivät ole ennusteita vaan
projektioita nykytilanteesta

sosiaalimenolaskelmia yli 30 vuotta. Vuodesta 2008 lähtien pitkän aika
välin laskelmat ovat perustuneet sosiaalimenojen analyysimalliin (SOME-
malli), jolla tehdään kehitysarvioita THL:n sosiaalimenotilaston (THL,
2016) mukaiselle laajalle etuusluokitukselle. Lisäksi erisisältöisiä pitkän
aikavälin sosiaalimenojen kehitysarvioita laaditaan säännöllisesti ainakin
ETK:ssa ja Kelassa.
Pohjan pitkän aikavälin skenaarioille muodostaa väestöennuste. Muutokset väestön määrässä ja ikärakenteessa johtavat muutoksiin sosiaali
turvan etuuksien ja palveluiden käytössä, etenkin etuuden tai palvelun tarpeen painottuessa tiettyihin ikäryhmiin. Samalla väestöennuste määrää
projektiossa huoltosuhteen eli työikäisten määrän suhteessa muuhun väestöön. Kaikkien edellä mainittujen tahojen mallien keskeisenä osana toimii
Tilastokeskuksessa (TK) laadittava väestöennuste (SVT, 2016)2.
Toinen perusta projektiolaskennalle on oletukset talouden ja työ
markkinoiden kehityksestä. Pitkällä aikavälillä laskelmissa talouskehitys
määräytyy ensinnäkin työllisten määrästä, johon vaikuttavat väestöennusteen lisäksi oletukset työvoimaan osallistumisasteesta sekä työttömyyden
tasapainotasosta. Vielä keskeisempi tekijä on oletus työn tuottavuuden kasvusta pitkällä aikavälillä.
Väestön ja talouden antamaan pohjaan suhteutetaan sosiaaliturvan
etuuksien ja palveluiden käyttö ja kustannukset. Oletukset palvelun tai
etuuden tarpeesta suhteessa väestön ikärakenteeseen perustuvat ensisijaisesti olemassa olevaan dataan, mutta projektioihin voidaan sijoittaa myös
oletuksia ajassa tapahtuvista muutoksista etuuksien ja palvelujen tarpeessa. Näin on myös sosiaalipoliittisen lainsäädännön suhteen. Lähtökohtana
on nykylainsäädäntö, mutta projektioissa voidaan tarkastella suurempien
reformien vaikutusta menojen kehitykseen.

Väestöennuste muodostaa pohjan
pitkän aikavälin skenaarioille

Pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset voivat olla erisuuntaisia
On tärkeää huomata, että pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmat eivät
ole ennusteita vaan projektioita, jotka perustuvat tietoihin sosiaaliturvan
nykytilasta ja oletuksiin muun muassa väestön ja talouden kehityksestä. Projektioihin sisältyy paljon epävarmuuksia, joiden merkitys kasvaa
laskentaperiodin pidetessä. Projektiolaskelmat ovat siitä huolimatta erittäin hyödyllisiä pitkän aikavälin suunnittelussa ja sosiaaliturvan tulevien
haasteiden ja mahdollisuuksien analysoinnissa.
Pitkän aikavälin vaikutukset sosiaalimenoihin saattavat huomattavasti poiketa lyhyen aikavälin tarkastelusta. Esimerkiksi maahanmuuton lisääntyminen näyttäytyy pitkän aikavälin skenaarioissa sosiaalimenojen
bruttokansantuoteosuutta pienentävänä tekijänä, koska talouskasvun ylläpitäminen ja huoltosuhteen pitäminen kohtuullisena vaativat työvoimaa.
Huomiotta jäävät lyhyellä aikavälillä lisääntyvät sosiaalimenot, jotka johtuvat
esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kantaväestöä korkeam
masta työttömyysasteesta. Tällaiset tekijät tulevat malleissa tyypillisesti
huomioiduksi vasta jälkikäteen, kun lisääntyneet menot näkyvät tilastoissa ja vaikuttavat siten ikäryhmittäisiin menoprofiileihin.
Kuviossa 3 on esitetty 18–64-vuotiaiden äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten työllisyysasteet vuosina 2005, 2008, 2011 ja
2014. Kuvio havainnollistaa maahanmuuttajien kantaväestöstä poikkeavaa työllisyystilannetta ja siten lyhyellä aikavälillä sosiaalimenoja kasvat-

Oletusten muutosten
vaikutukset voivat erota
toisistaan merkittävästi
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä
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tavaa vaikutusta. Tosin vieraskielisten ryhmä on hyvin heterogeeninen ja
työllisyysasteet vaihtelevat ryhmän sisällä paljon. Vuonna 2014 kotimaisia
kieliä äidinkielenään puhuvien 18–64-vuotiaiden suomalaisten työllisyys
aste oli 69,4. Vieraskieliset huomioiden koko väestön työllisyysaste vastaavana ajankohtana oli 68,0. Maahanmuuttajilla myös sukupuolten väliset erot
työllistymisessä ovat huomattavat.
Työllisyysaste
(%)
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Kuvio 3: Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien ja vieraskielisten työllisyysasteet eri
vuosina, lähde: Tilastokeskus

ETK raportoi säännöllisesti eläkkeiden ja niiden rahoituksen
näkymistä pitkällä aikavälillä
Suomen lakisääteiset eläkkeet muodostuvat työeläkkeistä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä sekä sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturma
eläkkeistä. ETK:n uusimmassa, vuonna 2016 julkaistussa pitkän aikavälin
kehitystä kuvaavassa raportissa (ETK, 2016)3 esitetään laskelmat lakisääteisen eläkemenon ja keskimääräisen etuustason kehityksestä sekä yksityisalojen työeläkkeiden rahoituksesta vuosille 2016–2085. Raportissa tutkitaan
lisäksi erilaisten väestö- ja talouskehitystä koskevien oletusten vaikutusta
tuloksiin. ETK:n mallintamat sosiaalimenot kattoivat vuonna 2014 noin kolmanneksen THL:n tilastoimista sosiaalimenoista.
ETK julkaisee pitkän aikavälin eläkemenoja ja niiden rahoitusta arvioivia raportteja säännöllisesti muutaman vuoden välein. Edellinen vastaava
raportti ilmestyi vuonna 2013. Vuonna 2015 ilmestyi lisäksi kaksi raporttia
vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista uudistuksen valmistelun
eri vaiheissa. Uusimman raportin esitystapa on pääosin samankaltainen
kuin edeltävässä, vuoden 2013 raportissa. Raportissa on esitetty eläkkeiden
määräytymisen perusteet, peruslaskelman taustaoletukset, peruslaskelman
tulokset, tulosten herkkyysanalyysi valittujen muuttujien suhteen sekä lo-
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ETK:n raportit sisältävät kattavaa
herkkyysanalyysiä. Niissä
mallinnetut sosiaalimenot
ovat noin kolmasosa THL:n
tilastoimista sosiaalimenoista.

puksi vertailu edelliseen raporttiin. Raportti antaa selkeän kuvan siitä, mihin oletuksiin peruslaskelma perustuu ja mitkä oletukset ovat muuttuneet
verrattuna edelliseen raporttiin. Lisäksi raportissa on tuotu hyvin esiin
laskelman herkkyys oletusten suhteen. Raportissa on tutkittu laskentatulosten herkkyyttä kuolevuuden, työttömyysasteen, ansiotason kasvun,
maahanmuuton ja eläkevarojen tuoton sekä näistä koostettujen yhdistelmä
skenaarioiden suhteen.
Laskelmat on laadittu käyttäen ETK:n pitkän aikavälin suunnittelumallia ja mikrosimulointimallia. Myös laskelmassa tarvittavat suhdanneja työllisyysennusteet on laadittu ETK:ssa. Väestöennusteena laskelmissa on käytetty Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennustetta, jota on jatkettu
ETK:ssa vuoteen 2085 saakka. Raportin laadinnasta vastasi yhteensä viisi ETK:n asiantuntijaa. Oman henkilöstön lisäksi hyödynnettiin useiden
ETK:n ulkopuolisten asiantuntijoiden antamia tietoja ja arvioita mm. Tilasto
keskuksesta, VM:stä, Kelasta ja Etlasta. ETK:n pitkän aikavälin laskelmat
ovat olleet keskeisessä asemassa eläkejärjestelmää ja sen rahoitusratkaisuja kehitettäessä, viimeisimpänä vuonna 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen valmistelussa.

Aktuaariraporteissa arvioidaan Kelan etuuksien kehittymistä pitkällä
aikavälillä
Kansaneläkelaitoksen aktuaariryhmässä laaditaan säännöllisesti noin neljän
vuoden välein julkaistavat laskelmat Kelan hoitaman sosiaaliturvan pitkän
aikavälin kehitysnäkymistä. Viimeisin, vuonna 2015 julkaistu arvio (Kela,
2015)4 koskee vuosia 2014–2080. Raportin pääteema on vuonna 2017 toteutettavaksi suunniteltu työeläkeuudistus ja sen vaikutukset Kelan hoitamaan
sosiaaliturvaan. Kelan hoitamat sosiaalietuudet kattoivat vuonna 2014 noin
viidenneksen THL:n tilastoimista sosiaalimenoista.
Raportti on laadittu aktuaariryhmän kehittämällä laskentamallilla
(kokonaismalli), jolla ennustetaan Kelan eri etuuksien tuleva kehitys ja
hoidetaan Kelan rahoitukseen liittyvät lakisääteiset laskelmat. Lisäksi mallia käytetään mm. lainmuutosarvioiden tekemiseen. Kokonaismallin pitkän aikavälin ennusteet tuottava osa on hiljattain uudistettu. Laskenta
mallien kehitystyön aikana käytiin useita keskusteluja eri tahojen, mm.
ETK:n, asiantuntijoiden kanssa. Uuden pitkän aikavälin mallin toiminta
rakentuu työssäkäyntitilaston (SVT, 2016)5 mukaiselle väestöryhmittelylle, eli etuuksia tarkastellaan erikseen eläkeläisten, työllisten, työttömien
ja muiden ryhmissä. Raportissa esitetyt ennusteet on tehty Tilastokeskuksen väestöennusteen, työssäkäyntitilaston ja eläkkeensaajatilaston pohjalta. Väestöennuste on tehty Kelassa, ja se perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen oletuksiin sekä vuoden 2014 ennakkotilastoihin
väestöstä. Väestöennustetta hyödyntäen on tehty työllisyysennuste, jossa
ryhmitellään väestö ennustekaudelle työssäkäyntitilaston mukaisen pääasiallisen toiminnan mukaan.
Uusimman raportin pääpaino on eläkeuudistuksen vaikutuksissa Kelan
etuuksiin. Tässä tarkoituksessa on tehty kaksi ennustelaskelmaa: voimassa olevan lainsäädännön mukainen nykylakilaskelma ja eläkeuudistuksen
vaikutukset sisältävä peruslaskelma. Peruslaskelman laskentatulosten herkkyyttä oletusten suhteen on tutkittu erilaisissa taloudellisissa skenaarioissa kattavassa herkkyysanalyysiosiossa.

Kela julkaisee pitkän aikavälin
laskelmia säännöllisesti
neljän vuoden välein.
Kelan sosiaalietuudet ovat
viidesosa THL:n tilastoimista
sosiaalimenoista.
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Kelan raportin mukaan esitettyihin pitkän aikavälin laskelmiin liittyy
paljon epävarmuustekijöitä, ja laskentaoletukset määrittävät pitkälti loppu
tuloksen. Tulokset tarjoavat kuitenkin hyvän lähtökohdan Kelan hoitaman
sosiaaliturvan rakenteellisten kysymysten tarkastelulle. Kelassa aktuaariraporttien laatimisesta vastaa usean hengen aktuaariryhmä.

Pitkän aikavälin laskelmiin liittyy
paljon epävarmuustekijöitä

STM:n sosiaalimenojen analyysimalli on sisällöltään kattavin
Sosiaali- ja terveysministeriössä kehitettiin vuosina 2007–2009 uusi sosiaali
menojen analyysimalli (SOME-malli). Mallilla lasketaan arvioita THL:n
tilastoraportin (THL, 2016) mukaisten sosiaalimenojen kehityksestä. Se perustuu tietoihin sosiaaliturvan nykytilasta sekä väestöennusteeseen ja muihin tulevaa kehitystä koskeviin oletuksiin. Tulokset kuvaavat sosiaalimenoja,
niiden rahoitusta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoiman määrää.
Mallilla voidaan arvioida esimerkiksi lainsäädännössä, väestön terveyden
tilassa tai työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten vaikutuksia pitkän aikavälin makrotason kehitykseen.
SOME-malli sisältää työeläkejärjestelmän, Kansaneläkelaitoksen hallinnoimat etuudet ja palvelut, kuntien ja kuntayhtymien hallinnoimat palvelut ja etuudet, valtion järjestämän terveydenhuollon, ansiosidonnaisen
työttömyysturvan ja työeläkekuntoutuksen, SOLITA-vakuutukset, sairaus
ajan palkan sekä työnantajien vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Lisäksi mukana on terveydenhuoltomenoihin kuuluva sairausvakuutuksen ulkopuolinen
yksityinen terveydenhuolto. Kehikon ulkopuolelle jää pieni osa sosiaalimenoista, joiden kustannusosuuden oletetaan pysyvän ennallaan suhteessa BKT:hen. (STM, 2009)6
Uusitulla SOME-mallilla tuotettu analyysi sosiaalimenojen kehittymisestä julkaistiin mallin esittelyn yhteydessä vuonna 2009. Raportissa (STM,
2009) on kuvattu oletukset, joihin mallilla laskettu ns. sosiaalimenojen perus
ura perustuu. Sosiaalimenojen kehitykselle lasketaan perusskenaario vuoteen 2060 saakka. Perusuraan on valittu pitkälti vastaavat oletukset kuin
Euroopan komission ikäriippuvaisten menojen laskelmissa. Raportissa tehdään perusuran suhteen herkkyystarkasteluja muun muassa väestökehityksen, etuuksien indeksoinnin ja työllisyyskehityksen osalta. Lisäksi raportissa tarkastellaan julkisen talouden rahoituksen pitkän aikavälin kestävyyttä
eri menoskenaarioissa.
STM:ssä kehitetty SOME-malli on Suomen ainut pitkän aikavälin
laskentakehikko, joka käsittää käytännössä kaikki sosiaalimenot ja niiden
rahoituksen. Analyysimalli kattaa ETK:n ja Kelan mallien mukaisten sosiaali
menojen lisäksi myös loput lähes 50 prosenttia THL:n sosiaalimenotilaston
mukaisista sosiaalimenoista. Mallia käytetään vuosittain yhteistyössä VM:n
asiantuntijoiden kanssa osana kestävyysvajeen arviointia. Lisäksi mallilla
on STM:n sisäistä käyttöä ja jonkin verran myös tutkimuskäyttöä mm. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Mallilla tehdystä analyysistä ei
ole julkaistu raportteja vuoden 2009 jälkeen, vaikkakin useissa yhteyksissä
viitataan mallia käytetyn osana erilaisia skenaariolaskelmia. STM:ssä mallin käytöstä vastaa pääasiassa yksi henkilö.
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SOME-malli on Suomen ainut
pitkän aikavälin laskentakehikko,
joka käsittää käytännössä kaikki
sosiaalimenot ja niiden rahoituksen

SOME-mallia käytetään
kestävyysvajearvioiden
laadinnassa

SOME-mallilla tehdystä
analyysistä ei ole julkaistu
raportteja vuoden 2009 jälkeen

2.2 Sosiaalimenojen kehitysennusteilla on
keskeinen asema valtiovarainministeriön
kestävyysvajearvioissa
Väestön ikääntymisen aiheuttama eläke-, terveyden- ja sosiaalihuollon ja
pitkäaikaishoidon menojen kasvu johtaa pysyvään haasteeseen tavoitel
taessa julkisen talouden tasapainottamista. Tuottavuuden kasvun hidastuminen ja työpanoksen kasvun pysähtyminen puolestaan rajoittavat talouskasvua ja sitä kautta verotulojen kertymistä.
Jos julkiset menot kasvavat ennusteperiodin aikana tuloja suuremmiksi
ja jäävät pysyvästi sille tasolle, julkinen velka kasvaa lopulta kestämättömän
suureksi. Kestämättömänä voi pitää esimerkiksi tilannetta, jossa julkiset tulot eivät enää riitä velan korkojen maksamiseen. Toinen lähestymistapa on
kysyä, kuinka paljon julkisyhteisöjen tulojen (verotulojen) pitäisi kasvaa,
jotta julkinen talous ei velkaantuisi liikaa pitkällä aikavälillä.
Julkisen talouden tulojen ja menojen erotusta pitkällä aikavälillä mitataan kestävyysvajeella. Toisin sanottuna kestävyysvaje on tulevien julkisen
talouden alijäämien nykyarvo. Kestävyysvaje kertoo, kuinka paljon julkista taloutta olisi vahvistettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen
pysyisi hallinnassa pitkällä aikavälillä ilman lisätoimia, kun huomioidaan
ikäsidonnaisten menojen kasvu. (VM, 2016)7
VM:n uusimman Taloudellisen katsauksen mukaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston arvio julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä tehdään EU:n yhteiseksi sovittujen menetelmien ja laskenta
periaatteiden mukaisesti. Kestävyyslaskelma on luonteeltaan painelaskelma,
jossa projisoidaan nykyisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaista kehitystä tulevaisuuteen väestöennusteen, ikäryhmäkohtaisten meno-osuuksien ja
talouskehityksen pitkän aikavälin arvioiden avulla. Mitä pidemmälle ajassa
mennään, sitä suuremmaksi laskelmaan liittyvä epävarmuus kasvaa, minkä
vuoksi laskelma on herkkä käytetyille oletuksille.
VM:n kestävyysvajearviot ovat staattisia projektiolaskelmia eivätkä sisällä makrotaloudellisia käyttäytymisvaikutuksia, minkä vuoksi niistä tehtävät johtopäätökset eivät ole yksiselitteisiä. Tästä huolimatta kestävyys
vajelaskelmat tarjoavat johdonmukaisen tavan analysoida julkisen talouden
tulevia haasteita ja ratkaisuja niiden voittamiseksi.
Merkittävä osa arvioidusta kestävyysvajeesta johtuu ikäsidonnaisista
menoista. Ikäsidonnaisten menojen arvioinnissa käytetään SOME-mallia.
Kestävyysvajelaskennassa käytettävien ikäsidonnaisten sosiaalimenojen
suhde bruttokansantuotteeseen oli 23,5 prosenttia vuonna 2014, ja ne kattoivat noin kolme neljännestä SOME-mallilla mallinnettavista sosiaalimenoista. SOME-mallilla tehdyt projektiot ikäsidonnaisten menojen kehityksestä yhdistetään laskelmiin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raportissa (VATT, 2014)8 todetaan kestävyysindikaattorin olevan erityisen herkkä osana ikäsidonnaisia
menoja tuotettavien hoito- ja hoivamenojen kehityksestä tehtäville oletuksille. Taulukossa 1 on esitetty VM:n arvioima kestävyysvaje ja sen osatekijät
vuosina 2012 ja 2013. Taulukosta voidaan havaita, että eri osatekijöiden vaikutus kestävyysvajeeseen voi vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen ja että
suurin yksittäinen kestävyysvajeen osatekijä on ollut ikäsidonnaiset menot.

Kestävyysvaje on tulevien julkisen
talouden alijäämien nykyarvo

Kestävyyslaskelma on herkkä
käytetyille oletuksille

Merkittävä osa arvioidusta
kestävyysvajeesta johtuu
ikäsidonnaisista menoista
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Taulukko 1: Kestävyysvajeen osatekijät suhteessa BKT:hen vuosina 2012 ja 2013 (%
BKT:sta), lähde: VM, 20139

Velan hoitomenot
Perusjäämä

2012

2013

0,7

0,8

–2,3

–0,8

Omaisuustulot

2,1

1,8

Ikäsidonnaiset menot

3,0

2,5

S2 kestävyysvaje

3,5

4,2

Uusimmassa julkisen talouden suunnitelmassa julkaistussa kestävyys
vajeen erittelyssä ikäsidonnaisten menojen kontribuution kestävyysvajeeseen (% BKT:sta) on arvioitu olevan 1,0 prosenttia vuonna 2015 ja 1,1 prosenttia vuonna 2016 (VM, 201610).
Julkisen talouden kestävyyslaskelmat perustuvat suureen määrään oletuksia esimerkiksi talouden ja väestörakenteen kehityksestä. Tästä seuraa,
että tuloksiin liittyy huomattavia epävarmuuksia ja niihin tulee suhtautua
kriittisesti. Eri oletuksilla tehtyjen laskelmien vertailun tulisi olla keskeinen
osa kestävyyslaskelmien tekemistä. VM:n vuoden 2016 keväällä julkaistun
kestävyysvajelaskelman oletukset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2: Kestävyyslaskelman oletukset (%) 2016, lähde: VM, 201611
2020

2030

2040

2060

Työn tuottavuuden kasvu

0,8

1,4

1,5

1,5

BKT:n kasvu

1,1

1,4

1,8

1,5

Miehet (15–64-vuotiaat)

77,0

77,5

77,3

77,7

Naiset (15–64-vuotiaat)

75,1

74,9

75,3

76,2

Kaikki (15–64-vuotiaat)

76,1

76,2

76,3

77,0

Työvoimaosuudet

Työttömyysaste

8,1

6,9

6,8

7,3

36,9

43,4

44,6

50,7

Inflaatio

1,8

2,0

2,0

2,0

Reaalikorko

1,0

3,0

3,0

3,0

TyEl-rahastojen reaalituotto

1,8

3,5

3,5

3,5

Vanhushuoltosuhde*

*65 vuotta täyttäneen väestön suhde 15–64-vuotiaaseen väestöön

2.3 Väestöennusteet ovat keskeisessä
asemassa pitkän aikavälin malleissa
Kuten aiemmissa luvuissa on esitetty, väestöennusteet ovat keskeisessä asemassa tehtäessä pitkän aikavälin sosiaalimenolaskelmia. Tämä on seurausta siitä, että sosiaalimenot kohdistuvat hyvin epätasaisesti eri ikäryhmiin.
Terveyden- ja vanhustenhuollon menot ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut väestörakenteen muutos.
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Eri oletuksilla tehtyjen laskelmien
vertailun tulisi olla keskeinen osa
kestävyyslaskelmien tekemistä

Väestön ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, sillä
ikääntyneet sairastavat yleensä muita enemmän ja näin ollen käyttävät myös
muita enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Koska terveysmenojen kasvuun vaikuttavat monet tekijät, on tulevaisuuden menokehityksen arviointi haasteellista. Menojen ennakoinnissa
voidaan kuitenkin käyttää apuna tietoa terveysmenojen kohdentumisesta
eri väestöryhmille. Näin voidaan arvioida yhden tekijän, väestörakenteen
muutoksen, vaikutusta terveysmenojen kasvuun. THL:n vuonna 2014 julkaistussa raportissa (THL, 2014)12 käsitellään terveysmenoja ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportissa esitellään yhteensä 18,1 miljardin euron
terveysmenojen kohdentuminen ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Näiden menojen jakautuminen iän mukaan on esitetty kuviossa 4. Kuviosta voidaan havaita asukaskohtaisten menojen kasvavan hitaasti asukkaiden iän mukaan.
Yli 70-vuotiaiden osalta menojen asukaskohtainen määrä alkaa kasvaa eksponentiaalisesti. Yli 64-vuotiaiden osuus kokonaiskustannuksista oli raportin mukaan 46 prosenttia vuonna 2011.

Terveydenhuollon menojen
asukaskohtainen määrä kasvaa
eksponentiaalisesti ihmisen
elinkaaren loppua kohti
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Kuvio 4: Terveysmenot asukasta kohti ikä- ja sukupuoliryhmittäin 2011, lähde: THL, 2014

Kuvio havainnollistaa hyvin sen tosiseikan, että eläkemenojen lisäksi
myös terveydenhuollon menojen osalta keskeisessä asemassa pitkän aikavälin sosiaalimenoarvioissa ovat eläkeikäisen väestön kehitysennusteet ja
arviot ikäihmisten sairastavuudesta tulevaisuudessa.

Sosiaalimenoarvioissa käytetään pääosin virallista väestöennustetta
Suomen virallinen väestöennuste laaditaan Tilastokeskuksessa (TK). Sen
edeltäjä Tilastollinen päätoimisto julkaisi ensimmäisen Suomen tulevaa
väestönkehitystä koskevan ennustelaskelman vuonna 1934. Ensimmäiset ennusteet koskivat koko maan tulevaa väestönkehitystä, alueellisia ennusteita
ryhdyttiin laatimaan 1960-luvulla, ja nykyään väestöennuste tehdään kunnittain. Aiemmin laadittiin myös koko maata koskevia skenaariolaskelmia,
jotka perustuivat erilaisiin oletuksiin, esimerkiksi matala, keskimääräinen
ja korkea vaihtoehto. Viime vuosina vaihtoehtolaskelmia on laadittu lähinnä vain maksullisina toimeksiantoina, jolloin laskelmat ovat perustuneet ti-
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laajan toivomiin oletuksiin.
Ennuste julkaistaan aina kolmen vuoden välein. Viimeisin julkaisu on
vuodelta 201513. Kaikissa tässä selvityksessä läpikäydyissä pitkän aikavälin
sosiaalimenojen kehitystä ennakoivissa raporteissa perusoletuksena on TK:n
ennusteen mukainen väestönkehitys. Tämä on ollut käytäntönä viime vuosina pitkälti vertailukelpoisuuden vuoksi ja analysoinnin helpottamiseksi.
Vuonna 2015 julkaistun TK:n väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut 1-vuotisikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Ennuste on laskettu kunnittain ja kunnittaisista tiedoista
on saatu summaamalla maakuntien ja koko maan luvut. Ennustetietoja on
mahdollista tulostaa myös käyttäen mitä tahansa muutakin kunnista muodostuvaa aluejakoa.
Toisaalta niin ETK:n, Kelan kuin STM:n malleissa on mahdollista käyttää omaa väestöennustetta. Tämä puolestaan antaa mahdollisuuden tehdä
erilaisia skenaarioita sosiaalimenojen kehityksestä väestörakenteen muuttumisen suhteen. Lisäksi sekä ETK:n että Kelan malleissa skenaariot ylittävät TK:n julkaiseman väestöennusteen horisontin, minkä vuoksi omien
väestöennusteiden rakentamiselle on ollut tarvetta.
Koko Suomea koskevia väestöennusteita laativat Tilastokeskuksen lisäksi Eurostat ja YK.

Väestöennuste lasketaan
kuntatasolla, mistä kootaan
maakuntien ja koko maan ennuste

Väestöennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta
Tulevaisuuden väestön ikärakenne ja sen myötä Tilastokeskuksen väestöennuste ovat ehkä keskeisin sosiaalimenojen absoluuttista määrää selittävä tekijä. Väestöennuste ei kuitenkaan historiallisesti ole osunut kovinkaan
hyvin oikeaan. Osaltaan tähän on vaikuttanut vuonna 1973 valtioneuvoston
kanslian julkaisema raportti (VNK, 1973)14, jossa väestöennusteet määriteltiin ”väestönkehitykseen vaikuttavien tekijöiden menneeseen kehitykseen
perustuviksi laskelmiksi, joihin ei sisälly ennusteen laatijan suunnittelemaa
väestönkehitystä eikä aluepoliittista tahdonilmaisua”. Raporttia tulkittiin
niin, ettei ennusteen laatijan ole syytä yrittää ennakoida esimerkiksi kuolleisuudessa tai syntyvyydessä oletettavasti tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia. Tässä mielessä myöskään ennen vuotta 2007 tehtyjä väestöennusteita ei
voida pitää varsinaisina ennusteina, vaan väestömuuttujien nykytilaan perustuvina projektioina. Vuodesta 2007 alkaen käytäntöä on muutettu niin,
että väestöennusteessa voidaan paremmin huomioida taustamuuttujissa
havaittavat trendit.
Väestöennusteen epävarmuus heijastuu suoraan myös sosiaalimenojen
kehitysarvioihin. Kuviossa 5 on esitetty TK:n väestöennusteita vuodesta
1973 vuoteen 2012 sekä Suomen toteutunut väestönkehitys. Kuviosta voidaan nähdä, että aina vuoden 2007 ennusteeseen saakka väestön määrän
on ennustettu kääntyvän laskuun ennustehorisontin sisällä. Todellisuudessa väestö on kasvanut trendinomaisesti koko ajan. Vuonna 2009 julkaistusta väestöennusteesta alkaen TK:n ennustemallia on kehitetty niin, että
vastaavaa väestön pienenemistä ei ole näköpiirissä, laskevista syntyvyys
lukemista huolimatta. Tähän vaikuttavat muuttuneet oletukset maahanmuutosta ja kuolleisuudesta.
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Väestöennusteen epävarmuus
heijastuu sosiaalimenojen
kehitysarvioihin
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Kuvio 5: Tilastokeskuksen väestöennusteita ja toteutunut väestönkehitys

Kuviossa 6 on kuvattu yli 65-vuotiaiden ja yli 90-vuotiaiden suomalaisten
määrän ennustevirhe eri vuosina laadituissa väestöennusteissa neljän, seitsemän ja yhdeksän vuoden ennusteperiodilla. THL:n raporteista (THL, 2014
ja 2016) voidaan laskea, että vuonna 2014 yli 65-vuotiaisiin liittyviä sosiaali
menoja oli noin 34 miljardia euroa. Tämän perusteella voidaan päätellä, että
ennen vuotta 2007 laadittuihin sosiaalimenojen kehitysarvioihin on pelkästään väestöennusteen perusteella tullut usean sadan miljoonan euron poikkeama toteutumasta jo neljän vuoden ennusteperiodilla. Kuvion perusteella
väestön määrän aliarviointi on kasvanut vanhempiin ikäryhmiin mentäessä. Tämä johtuu osittain vanhojen ikäluokkien pienestä koosta ja osittain
viime vuosikymmenien kuolleisuuden nopeasta pienenemisestä vanhoissa
ikäluokissa. Väestöennusteen kehittäminen viime vuosikymmenen aikana
on korjannut tilannetta tältä osin.
Yli 65-vuotiaat
2001

2004

2007

Yli 90-vuotiaat
2009 2012

2001

2004

2007

2009 2012
4,9

0,0 0,2

0,6 0,7

1,3

–0,9
–1,3
–1,8
–2,1
–1,9
–2,7

2,5
0,4

0,5
–2,2
–2,4 –2,4

–4,4
–9,4
–11,8
–16,1
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–14,3
–16,0

9 vuotta

Kuvio 6: Yli 65-vuotiaiden ja yli 90-vuotiaiden määrän ennustevirhe (%) eri vuosina
laadituissa väestöennusteissa neljän, seitsemän ja yhdeksän vuoden ennusteperiodilla,
lähde: Tilastokeskus
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3

Miten SOME-mallilla voidaan
analysoida rakennemuutosten
vaikutuksia sosiaalimenoihin?

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenojen analyysimalli on uudistettu vajaat kymmenen vuotta sitten. Käyttöönoton jälkeen mallia on kehitetty vähitellen. Malli mahdollistaa herkkyysanalyysin lukuisten malliin sisältyvien muuttujien suhteen. Kokonaisuutena malli on joustava ja looginen
kokonaisuus. Rakenteellisten uudistusten, kuten sote-uudistuksen, aiheut
tamiin tietotarpeisiin malli ei kykene kuitenkaan kattavasti vastaamaan ilman jatkokehittämistä. Mallin kehittäminen edelleen vaatii asiantuntija
yhteistyötä ja resursoinnista huolehtimista.

3.1 SOME-malli on rakenteeltaan joustava
SOME-mallin laskelmat pohjautuvat tietoihin sosiaaliturvan nykytilasta sekä
oletuksiin keskeisten muuttujien tulevaisuuden kehityksestä. Skenaariolaskelmissa otetaan huomioon tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalimenoihin valtiontalouden tasolla ja joiden kehityksestä voidaan tehdä oletuksia. Mallissa
näitä tekijöitä ovat muun muassa väestöennuste, työllisyys- ja työttömyys
aste, työn tuottavuus sekä väestön terveyden ja toimintakyvyn oletettu kehitys. Lisäksi sosiaalimenojen kehitysskenaarioissa myös palvelujen käyttöä koskevilla muuttujilla ja niistä tehdyillä oletuksilla on suuri merkitys.
SOME-malli on ohjelmoitu Visual Basic for Applications -ohjelmointikielellä. Mallin käyttöliittymä toimii Excel-ohjelmistossa. Lähtödata ja laskelmissa tarvittavat parametrit tai oletukset syötetään laskentataulukkoon,
ja myös mallin tulokset tulostuvat Excel-taulukkoon. Mallissa on lisäksi
valikkopohjainen käyttöliittymä, josta löytyvät mallin tärkeimmät toiminnot. Varsinainen laskentajärjestelmä on ohjelmoitu Visual Basic -koodiin.
(STM, 2009)
SOME-malli on luonteeltaan ns. solupohjainen malli. Mallilla tuotettavan
projektiolaskennan perusidea on seuraava: Mallin runkona toimivat väestö
ennusteen tiedot väestön ikä- ja sukupuoliryhmittäisestä kehityksestä nykyhetkestä ennusteperiodin loppuun saakka. Väestönkehitys yhdistetään tietoon (tai oletuksiin) eri etuuksien ja palvelujen ikä- tai sukupuolikohtaisista
käyttöasteista. Näin saadaan arvio etuuksien ja palvelujen käyttömääristä
projektiojakson kunakin vuonna. Käyttömäärien ohella laskelmien toinen
perustekijä on yksikkökustannusten (keskimääräinen etuus tai palvelujen
yksikkökustannus) kehitys.
Lopullinen sosiaalimenoprojektio syntyy, kun nämä tiedot yhdistetään
oletuksiin muun muassa talouden, sosiaaliturvan lainsäädännön sekä väes
tön terveyden kehityksestä. Annettuja parametreja vaihtelemalla voidaan
malliin tuoda hyvin erilaisia oletusvaihtoehtoja. Laskelmat eivät ole varsinaisia ennusteita vaan pikemminkin projektioita tai skenaarioita lähtövuoden
tietojen pohjalta. Laskelmilla voidaan tarkastella muun muassa lainsäädännössä, väestön terveydentilassa tai työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten
vaikutuksia sosiaalimenoihin, niiden rahoitukseen sekä sosiaali- ja terveys-

Sosiaalimenojen
kehitysskenaarioissa palvelujen
käyttöä koskevilla muuttujilla
ja niistä tehdyillä oletuksilla
on suuri merkitys
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palvelujen työvoiman määrään.
Periaatteessa malli on siis hyvin joustava siinä käytettyjen parametrien
arvojen muunneltavuuden suhteen. Lisäksi mallin toteutus ohjelmointi
kielellä Excel-pohjaisen laskentajärjestelmän sijaan antaa mahdollisuuden
mallin joustavaan jatkokehittämiseen.

Parametreja vaihtelemalla voidaan
SOME-malliin tuoda hyvin
erilaisia oletusvaihtoehtoja

SOME-malli ei sellaisenaan sovellu suurten rakenteellisten
uudistusten tarkasteluun
SOME-mallilla voidaan tarkastella joidenkin suurten muutosten pitkän aika
välin vaikutuksia, kuten eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvien muutosten vaikutusta eläkemenoihin tai ikäihmisten ikäkohtaisessa palvelutarpeessa tapahtuvien suurten muutosten vaikutusta hoivamenojen kehitykseen. Sen
sijaan malli ei sovellu yksilötason mallinnukseen tai kovin yksityiskohtaisten reformien tarkasteluun.
Malli on luonteeltaan staattinen, ja esimerkiksi työllisyysasteet määräytyvät eksogeenisesti. Täten vaikkapa sosiaaliturvaetuuksien tasolla ei mallissa ole vaikutusta työllisyyteen. Yksityiskohtaisten politiikkauudistusten
arvioinnissa mallia ei voida hyödyntää helposti, vaan laskelmat on tehtävä
erikseen, kuten esimerkiksi vanhuspalvelulakiin (980/2012) tehdyn muutoksen potentiaalisia säästövaikutuksia laskettaessa.
SOME-malli rakentuu pitkälti aineistopohjaan, jossa väestö ja eri sosiaali
menojen ryhmät (etuusjärjestelmät) on jaettu sukupuolen ja iän mukaan.
Sen sijaan alueulottuvuutta mallin aineistopohjassa ei ole, joten aluevaikutusten ennakointiin malli ei ilman suuria muutoksia sovellu. (STM, 2011)15
Kokonaisuutena SOME-malli on rakennettu niin, että se mahdollistaa joustavasti oletusten muutokset ja erilaisten skenaarioiden tekemisen
makrotasolla. Malli ei kuitenkaan mahdollista suurten rakenteellisten muutosten aiheuttamien laajamittaisten vaikutusten mallintamista ilman mallin jatkokehittämistä.

SOME-malli on luonteeltaan
staattinen makromalli

SOME-malli ei mahdollista
rakenteellisten muutosten
vaikutusten mallintamista

3.2 SOME-mallia tulisi edelleen kehittää
määrätietoisesti
SOME-mallin käyttöönoton jälkeen siihen on tehty lukuisia muutoksia ja
parannuksia. Muutokset on kuvattu mallin Excel-käyttöliittymän etusivulla lyhyesti. Suurin yksittäinen kehitystyö liittyi eläkeuudistuksen aiheuttamaan parametrien muutostarpeeseen. Tästä ei ole olemassa erillistä kuvausta, eikä muutostyön vaikutuksia skenaariotuloksiin ole erikseen analysoitu
SOME-mallilla. Rakenteeltaan malli mahdollistaa jatkokehittämisen. Sellaista kehitystyötä, jonka tulokset olisivat avoimesti kuvattuja ja arvioitavissa, ei kuitenkaan ole tehty.
Meneillään olevat ja suunnitellut rakenteelliset uudistukset luovat kysyntää sosiaalimenojen tulevan kehityksen monipuolisemmalle arvioinnille. Tämän hallituskauden yksi merkittävimmistä toteutettavista hankkeista on sote-uudistus. Terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämisuudistuksilla
pyritään mm. parantamaan palvelutasoa, kaventamaan terveyseroja ja hillitsemään kustannusten kasvua sekä integroimaan terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja. Valmisteilla olevalta uudistukselta odotetaan merkittäviä tuloksia julkistalouden kestävyysvajeen pienentämisessä. Uudistuksen
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SOME-mallin kehitystyötä ja sen
vaikutuksia skenaariotuloksiin
ei ole julkaistu

väestöryhmittäiset sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä koskevat tulokset
näkyvät todennäköisesti vasta pitkällä aikavälillä.
Sote-uudistuksen säästötavoite on sidottu SOME-mallilla laskettuun
uudistuksen kohteena olevien sosiaalipalveluiden kustannuskehityksen
perusuraan. Kun myöhemmin seurataan toteutunutta kustannuskehitystä,
on tärkeää pyrkiä erottamaan taustamuuttujien ennakoidun ja toteutuneen
kehityksen erosta johtuva muutos varsinaisesta sote-uudistuksen vaikutuksesta. Tarvetta olisikin sote-uudistuksen säästötavoitteen saavuttamisen seurantaa tukevalle vuosittaiselle sote-uudistuksen sisällön mukaiselle sosiaalimenojen perusuran päivittämiselle.
Lisäksi uudistuksessa syntyvien sote-alueiden sosiaalimenojen kehityksestä olisi syytä tehdä omat skenaarionsa. Tilastokeskuksen väestöennuste
mahdollistaa alueittaisen tarkastelun, ja tietoa myös monista muista mallin
oletuksista on saatavilla alueittain. Alustavia alueittaisia tarkasteluita TK:n
väestöennusteen perusteella onkin sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä tehty, mutta väestöennusteita lukuun ottamatta muita taustaoletuksia ei
ole varioitu alueellisesti. Prosessista ei myöskään ole suunniteltu jatkuvaa,
eikä laskelmia ole julkaistu tässä vaiheessa. Pitkän aikavälin säännölliselle
alueelliselle tarkastelulle olisi kysyntää myös esimerkiksi työvoimapoliittisia ratkaisuja tehtäessä.

Sote-uudistuksen säästötavoite
on sidottu SOME-mallilla
laskettuun perusuraan

Tulevien sote-alueiden
sosiaalimenojen kehityksestä olisi
syytä tehdä omat skenaarionsa

Asiantuntijayhteistyötä sosiaalimenojen kehitysarvioiden laadinnassa
on lisättävä
Selvityksen perusteella Suomessa pitkän aikavälin sosiaalimenoarvioita laativista tahoista ETK ja Kela tekevät melko paljon yhteistyötä. Myös STM
on tarvittaessa pyytänyt asiantuntija-arvioita esimerkiksi Kelasta, ETK:sta,
THL:stä tai Tilastokeskuksesta, mutta säännöllistä yhteistyötä ei skenaa
rioiden laadinnassa tehdä. SOME-mallin kehitysvaiheessa yhteistyö sekä
Kelan että ETK:n kanssa oli tiiviimpää, mutta viime vuosina STM:n SOMEmallin käyttäjien yhteistyö on enemmän suuntautunut VM:n kestävyys
vajearvioita laativien asiantuntijoiden suuntaan. STM:ssä seurataan ja hyödynnetään Kelan ja ETK:n julkaisemia raportteja. Sosiaalimenojen pitkän
aikavälin kehitysarvioita laativien tahojen malleissa perusoletukset ovatkin
pitkälti hyvin samansuuntaisia.
Tiiviimpi yhteistyö toimisi laadunvarmistuksena laskettaville skenaa
rioille ja vähentäisi riskiä, että samojen sosiaalimenojen tulevaisuuden kehityksestä julkaistaan useita erilaisia perusskenaarioita.
Rakenteellisten uudistusten vaatimat muutokset SOME-malliin eivät
onnistu pelkästään Excel-käyttöliittymässä, vaan ne vaativat mallin osittaista uudelleen koodaamista. STM:ssä pitkän aikavälin sosiaalimenomalli
on käytännössä vain yhden ihmisen hallinnassa ja käytössä. Mallin kehittämisen resursointi on riippuvainen asetetusta tavoitteesta, ja resurssitarpeeseen vaikuttaa myös yhteistyö eri tutkijaryhmien ja organisaatioiden kanssa.
Yksi vaihtoehto SOME-mallin kehittämiseksi ja käytön tehostamiseksi
voisi olla mallin kehitystyön keskittäminen yhden, mahdollisesti ministeriön
ulkopuolisen, tahon vastuulle. Tämä turvaisi mallin käytön ja kehittämisen
jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta sekä riittävän menetelmällisen osaamisen ja ilmiöalueiden syvällisen tuntemuksen. Sama havainto on noussut
esille STM:ssä vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä sosiaalisen kestävyyden
mallintamisesta (STM, 2011). STM:n vastuulle jäisi tässä tapauksessa mal-

Sosiaalimenojen kehitysarvioiden
laadinta edellyttää usean
tahon yhteistyötä
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lin kehittämisen ohjaaminen ja huolehtiminen politiikan ohjauksen tietotarpeiden välittämisestä mallia kehittävälle organisaatiolle.
Selvityksen perusteella rakenteelliset uudistukset luovat kysyntää ja
lisätietotarpeita SOME-mallin tuottamalle analyysille ja aiheuttavat näin
tarpeen kehittää mallia. Selvityksen aikana STM:ssä tehtyjen haastatteluiden perusteella laskentakehikon kehittäminen ja tehokkaampi käyttö tukisivat myös sosiaali- ja terveyspolitiikan lyhyen aikavälin suunnittelua ja
päätöksentekoa.
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Laskentakehikon kehittäminen
tukee myös sosiaali- ja
terveyspolitiikan lyhyen aikavälin
suunnittelua ja päätöksentekoa
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4

Ovatko sosiaalimenojen
kehitysarviot läpinäkyviä ja avoimia
päätöksenteossa?

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole säännöllisesti julkaissut SOME-mallilla
tuotettuja skenaarioita. Tulosten säännöllisen julkaisemisen puute vähentää mallin hyödyntämismahdollisuuksia päätöksenteon perustana ja heikentää niiden päätösten läpinäkyvyyttä, joissa mallin tuottamia sosiaalimeno
arvioita on käytetty. Raportoinnin puute myös vähentää tuloksista käytävää
asiantuntijakeskustelua ja siten hidastaa mallin kehittämistä edelleen.
SOME-mallilla on keskeinen asema valtiovarainministeriön kestävyysvajearvioissa. Tässä toiminnassa VM:n ja STM:n välinen yhteistyö on vapaamuotoista, eikä siitä ole olemassa prosessikuvausta. Vastuut ikäsidonnaisten
menojen laskennasta osaksi kestävyysvajearvioita ovat epäselvät. Prosessin
jäsentymättömyys aiheuttaa riskin kestävyysvajearvioiden laadulle. Valtiovarainministeriö ei julkaise kestävyysvajearvion laadinnasta kokonaisuutena erillistä menetelmäkuvausta eikä herkkyysanalyysiä esimerkiksi sosiaali
menojen erilaisten kehitysurien suhteen.

4.1 SOME-mallilla tehtyjä menojen
kehitysarvioita ei julkaista
SOME-mallin kehittäneen työryhmän tavoitteena oli aiempaa tehokkaampi,
läpinäkyvämpi ja joustavampi malli (STM, 2009). Tehokkuus- ja joustavuus
tavoite näyttää tulleen saavutetuksi, mutta läpinäkyvyydessä on selvästi parantamisen varaa. Vuonna 2009 julkaistussa raportissa on luotu hyvä pohja
myös läpinäkyvyystavoitteen saavuttamiselle. Jotta läpinäkyvyys toteutuisi,
olisi SOME-mallilla tehtyjen skenaarioiden ja analyysien raportoinnin oltava säännöllistä. Perusteet monien oletusten tekemiselle ovat muuttuneet
mallin kehittämisen jälkeen ja muuttuvat myös jatkossa. Lisäksi sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan jatkuvasti. Jotta SOME-mallilla tuotettujen
skenaarioiden luotettavuutta voitaisiin arvioida, pitäisi olla mahdollisuus
perehtyä systemaattisesti mallissa tehtyihin oletuksiin ja verrata oletusten muutoksia edelliseen raporttiin. Keskeistä tarkastelussa on, johtuvatko muutokset sosiaalimenoskenaarioissa muuttuneesta väestöennusteesta, sosiaaliturvan nykytilan muutoksesta, talousnäkymien muutoksesta vai
jostain muusta tekijästä.
Tiedon lisääntymisen ja tutkimusmenetelmien kehittymisen myötä on
mahdollista perustaa ilmiöiden tarkastelu aikaisempaa systemaattisemmalle tietopohjalle siten, että ennakoiva näkökulma vahvistuu. Tilastoja, ennusteita ja laskelmia voidaan tuoda yhä lähemmäs käytännön poliittista päätöksentekoa. Uusien toimenpiteiden suunnittelu ja niistä käytävät keskustelut
ovat läpinäkyvämpiä, kun asiaan vaikuttavien tekijöiden väliset suhteet ja
suunnittelussa tehtävät oletukset ovat yleisesti tiedossa. Näin luodaan poliittiselle päätöksenteolle vankempi ja avoimempi perusta.
SOME-mallista olemassa oleva STM:n raportointi on hyvin ja selkeästi
kirjoitettu, mutta kertaluontoinen ja vanhentunut. Mallilla tuotetaan vuo-

SOME-mallilla tehdyistä
skenaarioista ei raportoida,
mikä heikentää kehitysarvioiden
läpinäkyvyyttä
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sittain arvioita VM:n kestävyysvajelaskelmaan, mutta STM ei raportoi näiden laskelmien tuloksia.
VM julkaisee vuosittain julkisen talouden kestävyyden arvioinnin yhtey
dessä SOME-mallilla arvioidun perusskenaarion mukaisen lopputuloksen
ikäsidonnaisten menojen kehityksestä. Tämä antaa liian yksinkertaistetun kuvan ikäsidonnaisten menojen arvioinnin monivaiheisuudesta ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. Lisäksi VM osallistuu EU:n ikääntymistyö
ryhmässä ikäsidonnaisten menojen herkkyysanalyysin laskentaan Euroopan
komission ikääntymisraporttia (European Comission, 2015)16 varten, jossa herkkyysanalyysejä myös julkaistaan. Komission raportti ei kuitenkaan
poista kansallisesti julkaistavan analyysin tarvetta.
Sosiaalimenojen kehitysarvioita käsitteleviä raportteja olisi tuotava helposti saataville esimerkiksi ministeriön verkkosivuille. Raporttien olisi syytä sisältää mahdollisimman kattavaa herkkyysanalyysiä eri muuttujien suhteen sekä vertailua edelliseen julkaisuun.

4.2 Kestävyysvajearvion menetelmäkuvaus
on yleispiirteinen ja läpinäkymätön
Selvityksen perusteella kestävyysvajearviota varten laadittu arvio ikäsidonnaisten menojen kehityksestä pitkällä aikavälillä on tehty SOME-mallilla
VM:n ja STM:n yhteistyönä. Yhteistyö on vapaamuotoista, eikä siihen kuuluvista vastuista ja tietojenvaihdosta ole olemassa prosessikuvausta. Vastuut
ikäsidonnaisten menojen laskennasta osaksi kestävyysvajearvioita VM:n ja
STM:n välillä ovat osittain epäselvät tai ainakin kirjaamattomat. Prosessin
jäsentymättömyys aiheuttaa riskin, että subjektiiviset näkemykset tai inhimilliset virheet vaikuttavat ikäsidonnaisten menojen arviointiin ja kestävyys
vajearvion lopputulokseen. Tämä riski korostuu STM:n SOME-mallille kohdentamien resurssien vähäisyyden vuoksi.
Valtiovarainministeriön kestävyysvajearvion laadinnasta kokonaisuutena ei julkaista erillistä menetelmäkuvausta, vaan kuvaus on esitetty osana säännöllisesti julkaistavia Taloudellisia katsauksia. Katsauksissa esitetty menetelmäkuvaus on melko suppea ja yleispiirteinen eikä riitä luomaan
läpinäkyvää kuvaa kestävyysvajearvion laadinnasta ja siihen liittyvistä valinnoista ja epävarmuuksista. Uusimpien VM:n kestävyysvajearvioiden oletuksina on enimmäkseen käytetty EU:n talouspoliittisen komitean ikääntymistyöryhmän vuoden 2015 ikääntymisraportin (European Comission, 2015)
oletuksia. Ikääntymistyöryhmän oletuksista kuitenkin poiketaan väestön
kehityksen arviossa sekä keskipitkän aikavälin talousennusteessa (VM, 2016).
Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut finanssipolitiikan tarkastuksen raportissaan (VTV, 2013)17, että kestävyysvajelaskelman läpinäkyvyyden lisäämiseksi valtiovarainministeriön tulisi harkita erillisen menetelmäkuvauksen laatimista. Menetelmäkuvaus voisi olla saatavilla esimerkiksi
ministeriön verkkosivuilla. Kestävyysvajearvio on herkkä talouden pitkän
aikavälin kehitykseen liittyville taustaoletuksille, ja laskelmiin liittyvä epävarmuus tulisi tuoda esille siihen liittyvässä raportoinnissa.
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Tässä liitteessä kuvataan, miten selvityksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Selvityksen tavoite ja hyödyntäminen
Selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko Suomessa mm. sosiaali- ja terveyspoliittisten päätösten sekä kestävyysvajearvioiden perustana oleva tietopohja läpinäkyvä ja avoimesti kuvattu. Lisäksi tavoitteena oli tarjota kokonaiskuva sosiaalimenojen pitkän aikavälin kehitysarvioista sekä tuoda esiin
mahdollisia kehittämiskohteita tietopohjan luotettavuuden lisäämiseksi ja
olemassa olevan tiedon ja resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

Selvityksen kohde
Selvitys kohdistui sosiaali- ja terveysministeriössä laadittavaan pitkän aika
välin sosiaalimenojen analyysimalliin (SOME-malli) ja sen hyödyntämiseen
päätöksenteossa. Lisäksi selvityksen kohteena olivat valtiovarainministe
riössä laadittavat kestävyysvajearviot, erityisesti niiltä osin kuin niissä hyödynnetään edellä mainittua sosiaalimenojen analyysimallia.
Selvitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveysministe
riöltä ja valtiovarainministeriöltä, jotka molemmat antoivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista kertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston
verkkosivuilta. Lisäksi Kelan ja THL:n asiantuntijoilta on pyydetty kommentteja selvitysluonnokseen.
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Selvityskysymykset ja niiden tarkentavat
kysymykset

Aineistot ja menetelmät

1.

Minkälaisia sosiaalimenojen kehitysarvioita
päätöksenteon perustaksi laaditaan?
Mitkä ovat mallien keskinäiset erot, ketkä niitä
laativat, ja missä niitä käytetään?
Mikä on Tilastokeskuksen (TK) tuottamien
väestöe nnusteiden asema sosiaalimenojen
kehitysennusteissa?
Minkälaista yhteistyötä eri tahojen kesken tehdään sosiaalimenojen mallintamisessa?

Sosiaalimenoennusteiden laadintakuvaukset ja tulosraportit, TK:n väestöennusteet, dokumenttianalyysi,
haastattelut

Miten STM:n kehittämällä SOME-mallilla voidaan analysoida rakennemuutosten vaikutuksia
sosiaalimenoihin?
Miten joustava malli on eri oletusten suhteen?
Olisiko STM:n syytä uudistaa kehitysennuste
mallinnustaan esimerkiksi sote-uudistuksen yhteydessä?
Onko STM:llä riittävä osaaminen ja resurssit mallin edelleen kehittämiseksi?

SOME-malli, herkkyysanalyysit, haastattelut

Miten läpinäkyviä ja avoimia sosiaalimenojen kehitysarviot ovat päätöksenteossa?
Miten päätöksenteossa käytettävät mallit ja niiden
taustaoletukset ja riskit on dokumentoitu?
Tehdäänkö malleilla systemaattisia herkkyys
analyysejä ja miten ne on raportoitu?
Mikä on sosiaalimenojen kehitysennusteiden asema valtiovarainministeriön kestävyysvajearvioissa?
Minkälainen prosessi tuottaa arviot ikäsidonnaisten menojen kehityksestä osaksi kestävyysvajearviota?
Onko prosessi ja siihen liittyvät riskit avoimesti
ja läpinäkyvästi kuvattu kestävyysvajearvioiden
yhteydessä?

Dokumenttianalyysi, haastattelut

a.
b.

c.

2.

a.
b.

c.

3.
a.
b.
c.

d.

e.
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Selvityksen toteutusaika
Selvityssuunnitelma laadittiin maalis-toukokuussa 2016 ja selvitys toteutettiin kesä-joulukuussa 2016 (10.6.–20.12.2016). Selvityksen suunnitteluvaiheessa kuultiin Kelan, ETK:n, STM:n ja VM:n asiantuntijoita.
Selvitykseen kuuluneet haastattelut tehtiin huhti- ja toukokuussa 2016.
Lisäksi lokakuussa 2016 järjestettiin STM:n asiantuntijoiden ja johdon kanssa keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin selvityksen havaintoja ja tarkastusviraston alustavia suosituksia. Myös VM:n asiantuntijoilla on ollut mahdollisuus kommentoida kertomuksen alustavaa tiivistelmää ja suosituksia
jo ennen lausuntovaihetta.

Selvityksen tekijät
Selvityksen teki johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Haltia. Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen. Tarkastuskertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo
Soukainen.

Selvityksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Selvityksen tavoitteena ei ollut todentaa, että SOME-malli toimii teknisesti
ja tuottaa sisäisesti konsistentteja tuloksia. Tämänkaltainen selvitystyö on
syytä tehdä osana mallin kehitystyötä.
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Tilastokeskuksen väestöennuste 2015
Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan
ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla.
Syntyvien määrän laskemiseksi kunnat on ryhmitelty 79 hedelmällisyysalueeksi vuosien 2010–2014 kokonaishedelmällisyysluvun perusteella. Asukasluvultaan 35 000 hengen kunnat ovat omia hedelmällisyysalueitaan. Asukasluvultaan tätä pienemmät kunnat on yhdistelty
noin 30 000–70 000 hengen hedelmällisyysalueiksi. Asukasluvultaan
pienille kunnille on etsitty saman hedelmällisyystason kuntia koko maan
tasolla. Aiemmin yhdistelyt tehtiin maakuntien sisällä. Hedelmällisyysalueita muodostettaessa on samalla tarkasteltu myös ikäryhmittäistä hedelmällisyyttä.
Hedelmällisyysalueille on laskettu ikäryhmittäiset (14–50-vuotiaille naisille) hedelmällisyysluvut vuosilta 2010–2014. Ennusteessa hedelmällisyysluvut on pidetty vakiona koko ennustekauden. Koko maan
keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku eli kunkin naisen elin
aikanaan synnyttämä lapsimäärä on keskimäärin 1,70.
Kuolleiden määrän laskemiseksi on muodostettu 20 kuolevuus
aluetta. Satunnaisvaihtelun vähentämiseksi kaikilla kuolevuus
alueilla käytetään koko maan kuolevuuskertoimia 0–17-vuotiaiden
ja 90–104-vuotiaiden osalta. Aluekohtaiset kertoimet ovat käytössä
18–89-vuotiailla. Ikäryhmittäiset kuolevuusluvut on laskettu vuosilta 2010–2014. Kuolevuuden vuotuisen muutoksen ikä- ja sukupuoliryhmittäiset kertoimet on saatu laskemalla, kuinka paljon kuolevuus
muuttui vuosista 1987–1991 vuosiin 2010–2014.
Kunnat on jaettu 84 lähtömuuttokategoriaan 0–6- ja 16–44-vuotiaiden lähtömuuttoalttiuden perusteella vuosina 2010–2014. Lähtömuuttoalueiden ikäryhmittäiset lähtömuuttokertoimet sukupuolittain on laskettu vuosien 2010–2014 perusteella. Koko maa on jaettu
15 suurmuuttoalueeseen. Suurmuuttoalueiden välisiä muuttoja väestö
ennusteessa lasketaan muuttotodennäköisyyksien avulla. Ensin lasketaan kunkin suurmuuttoalueen lähtömuuttajien kokonaismäärä summaamalla suurmuuttoalueeseen kuuluvien kuntien lähtömuuttajien
määrä. Tämän jälkeen muuttotodennäköisyyksien avulla lasketaan,
kuinka suuri osa lähtömuuttajista jää omaan suurmuuttoalueeseen ja
kuinka suuri osa menee muihin suurmuuttoalueisiin. Ikäryhmittäiset
suurmuuttoalueiden väliset muuttotodennäköisyydet sukupuolittain
on laskettu vuosien 2010–2014 perusteella. Kunnille on laskettu tulomuutto-osuudet kussakin ikä- ja sukupuoliryhmässä a) omaan suurmuuttoalueeseen jääneistä muuttajista, b) muilta suurmuuttoalueilta
tulevista muuttajista ja c) ulkomailta suurmuuttoalueelle muuttajista.

41

Liite

Osuudet on laskettu sen suurmuuttoalueen tulomuuttojen summasta, johon kunta kuuluu. Tulomuutto-osuudet oman suurmuuttoalueen
muuttajista ja muilta suurmuuttoalueilta tulevista muuttujista on laskettu vuosien 2010–2014 perusteella sekä ulkomailta muuttajista vuosien 2010–2014 perusteella. Ennustekautena kaikki muuttokertoimet
ja tulomuutto-osuudet on pidetty vakioina.
Maahanmuutto saadaan laskemalla koko maan maastamuutto ja
summaamalla siihen oletettu nettomaahanmuutto. Maahanmuuton ikäjakauma on laskettu vuosien 2010–2014 maahanmuuttojen perusteella. Maahanmuutto jaetaan suurmuuttoalueille kunkin alueen maahanmuutto-osuuskertoimella. Suurmuuttoalueiden maahanmuutto-osuus
koko maan maahanmuutosta on laskettu ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuosien 2010–2014 perusteella. Kuntien maahanmuutto on laskettu tulomuutto-osuuskertoimilla oman suuralueen maahanmuuttojen
summasta.
Lähde: Tilastokeskus, 2015
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Kestävyysvajeen laskenta
Kestävyysvaje kertoo, kuinka paljon julkista taloutta tulisi sopeuttaa
keskipitkällä aikavälillä (t+4 vuotta mennessä), jotta julkinen talous
olisi pitkän aikavälin tasapainossa ilman, että tulevaisuudessa veroastetta nostetaan, palveluita heikennetään tai velkaantumista kasvatetaan. Vuotta t+4 kutsutaan kestävyysvajelaskelman perusvuodeksi.
Julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainoon vaikuttavat tekijät
voidaan jakaa neljään eri luokkaan. Ensinnäkin olemassa olevan velan
korot tulee hoitaa jatkossakin, mistä syntyvä kustannus riippuu velan
korosta ja talouden kasvusta. Tulevien korkomenojen nykyarvo saadaan diskonttaamalla kaikki tulevat korkomenot nykyhetkeen reaali
koron ja talouskasvun erotuksella. Toiseksi julkisen talouden lähtötilannetta arvioidaan rakenteellisella perusjäämällä, joka on julkisen
talouden rahoitusasema, josta on poistettu suhdanteiden vaikutus sekä korkomenot.
Kolmantena tarkastelussa on mukana julkisen talouden omaisuustulojen kehitys pitkällä aikavälillä. Talouden kasvaessa korkotulojen
BKT-osuus supistuu, mikäli osaa tuloista ei investoida takaisin pääomamarkkinoille. Osakkeiden arvon oletetaan kasvavan BKT:n kasvun mukaisesti, ja osinkotuloina jaetaan se osuus reaalituotosta, joka
ylittää talouskasvun. Näin osinkotulot eivät muutu suhteessa BKT:hen.
Laskelmassa korkotulojen supistuminen ja lisäinvestoinnit muutetaan
nykyarvoon kunkin vuoden diskonttotekijällä ja saatu tulojen vähenemisen nykyarvo kerrotaan vielä talouskasvun ja korkojen erotuksella.
Laskelmassa oletetaan, että työeläkerahastot investoivat ylijäämänsä
takaisin pääomamarkkinoille mutta muut sektorit eivät, jolloin niiden
korkotulot alenevat hiljalleen suhteessa BKT:hen.
Neljäs ja merkittävin tekijä kestävyysvajeen laskennassa on ikäsidonnaisten menojen kasvu. Ikäsidonnaisten menojen muutoksesta syntyvä vastuuvelka saadaan diskonttaamalla menojen muutoksen
summa nykyarvoon. Kestävyysvajeindikaattorin (S2) laskenta kaavamuodossa näyttää siis seuraavalta:
Lähtöhetken
perusjäämä

Ikäsidonnaisten
menojen muutos

Velan tulevat
korkomenot

PBt0

–

∞
r Σi=t

0 +1

ΔPIi
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– r Σ∞i=t

{

{

–

{

{
S2 = rDt 0
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ΔAgeingi
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Omaisuustulojen muutos
ja lisäinvestoinnit

Lähde: VM, 2013
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