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Julkinen keskustelu ansiosi-
donnaisen työeläkejärjes-
telmän uudistamisesta on 
painottunut lähinnä yhteen 
järjestelmän osaan, tarpei-

siin muuttaa vanhuuseläkkeiden mää-
räytymisperusteita. Ansiosidonnainen 
työeläkejärjestelmä on kuitenkin laaja 
kokonaisuus, jonka keskeiset uudista-
mistarpeet eivät rajoitu pelkästään van-
huuseläkkeisiin. Perhe-eläkejärjestelmä 
on tärkeä osa ansiosidonnaista työelä-
kejärjestelmää, ja se tulisi olla mukana 
työeläkejärjestelmän kokonaisuudistuk-
sessa. 

Vuonna 2013 työeläkkeitä maksettiin 
kaiken kaikkiaan 23,4 miljardia euroa. 
Perhe-eläkkeitä maksettiin 1,7 miljardia 
euroa, mikä vastasi 7,3 prosenttia kai-
kista työeläkemenoista. Työeläkejärjes-
telmässä kustannusvaikutukset perhe-
eläkkeistä ovat merkittävät ja lähes yhtä 
suuret kuin työkyvyttömyyseläkkeistä, 
joita maksettiin 2,3 miljardia vuonna 
2013 (Eläketurvakeskus 2014). Kyse 
ei siis ole vähäpätöisestä työeläkejärjes-
telmän osasta.

PERHE-ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT 
ODOTUKSET EIVÄT TÄYTY
Nykyinen perhe-eläkejärjestelmämme 
pohjautuu perhekäsitykseen, jossa avio-

liitto nähdään elatussuhteena (Hanni-
kainen 2012). Suomalainen järjestelmä 
on lähellä keskieurooppalaista, yhden 
elättäjän perhemalliin perustuvaa jär-
jestelmää, jossa lesken elinaikaisen tuen 
tarve on korostuneesti esillä. Lesken-
eläkkeistä tehdyt ratkaisut poikkeavat 
Suomessa merkittävästi muista Pohjois-
maista, joissa etuuksien määräytymisen 
lähtökohtana on pitkälti kahden elättäjän 
perhemalli (Turunen 2010). Suomessa 
perhe-eläkkeitä perustellaankin usein 
sillä, että ne tukevat lapsiperheitä. 

Kun vuonna 1990 perhe-eläkejärjes-
telmää uudistettiin, suomalaisten perhe-
käyttäytymisessä tapahtuneet muutokset 
pyrittiin eri tavoin ottamaan huomioon. 
Päinvastoin kuin ehkä tavoiteltiin, perhe-
eläkejärjestelmä on näiden muutosten 
myötä pikemminkin loitontunut tavoit-
teestaan tukea lapsiperheitä kuin vahvis-
tanut tätä tavoitetta. Orpojen ja nuorten 
leskien saamat perhe-eläkkeet täyttävät 
uudistuksen jälkeenkin järjestelmään 
liittyvät odotukset lapsiperheiden tuesta 
huoltajan kuoleman varalta, mutta näin 
ei voida sanoa vanhemmalla iällä mak-
suun tulevista leskeneläkkeistä, joihin 
tässä artikkelissa keskityn. 

Nykyisen perhe-eläkejärjestelmän 
mukaan avioeron myötä äiti, joka on kas-
vattanut lapsensa kotona, ei saa perhe-

eläkettä, vaan jää vanhuksena oman pie-
nen työeläkkeensä varaan.1 Vanhemmalla 
iällä avioliiton solmineen lapsettoman 
pariskunnan jäljelle jääneen lesken elin-
tasoa järjestelmä sen sijaan tukee, toki 
edellyttäen, että puolisot ovat täyttäneet 
avioliiton solmimiseen ja kestoon liitty-
vät ehdot. Leski voi vanhemmalla iällä 
avioitua ja hankkia perheelleen uuden 
huoltajan menettämättä leskeneläket-
tään. 

Kotiin jääneet äidit eivät 
avioeron jälkeen saa 

leskeneläkettä, kun taas 
lapsettomat lesket voivat 

saada sitä.

Perhe-eläkkeet eivät ole ehdollisia las-
ten kasvattamiselle vaan avioliitolle tai 
rekisteröidylle parisuhteelle. Tämä jär-
jestelmän piirre ei ole ongelmaton; suu-
ren perheen kasvattaneet kotiin jääneet 
puolisot voivat vanhuksena jäädä täysin 
ilman järjestelmän tukea ja lapsettomat 
lesket voivat järjestelmästä saada mer-
kittävän tuen.

Perhe-eläkkeitä perustellaan usein 
myös sillä, että ne vähentävät yksin 
jäävän puolison köyhyysriskiä. Perhe-

Suomalainen perhe-eläkejärjestelmä 
tulee uudistaa•

Perhe-eläkejärjestelmän uudistus tulee sisällyttää työeläkejärjestelmän kokonaisuudistukseen. 
Suomalainen perhe-eläkejärjestelmä poikkeaa pohjoismaisesta sosiaaliturva-ajattelusta ja muiden 

Pohjoismaiden järjestelmistä ja on elinikäisine etuineen niihin verrattuna erittäin kallis. Perhe-eläkkeisiin 
panostetuista 1,7 miljardista eurosta huolimatta yksinasuvien vanhusten köyhyysaste on Suomessa 

hälyttävän korkea. Samaan aikaan kun vanhuuseläkkeissä on pyritty lisäämään kannustimia työurien 
pidentämiseen, perhe-eläkkeiden puolella kannustetaan työurien lyhentämiseen.
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vaihtaa perheen tuloista 
riippumattomaan 
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PERHE-ELÄKEJÄRJESTELMÄ EI OLE ONNISTUNUT TORJUMAAN 
YKSINASUVIEN VANHUSTEN KÖYHYYTTÄ.

Taulukko 1. Työn tarjonnan muutoksen vaikutus leskeneläkkeeseen.

Omaan työuraan perustuva työeläke
kuukaudessa, € 

Aviopuolison eläke kuukaudessa, €
1 500 2 000 3 000 4 000

Leskeneläke, €
Työelämän katkos 1 400 388 638 1 138 1 638
Ei katkosta 1 500 338 588 1 088 1 588
Katkoksen tuoma leskeneläkkeen 
kasvu, € (puolison eläke annettu) 

50 50 50 50

eläkejärjestelmän toimivuutta onkin 
syytä tarkastella sen perusteella, kuinka 
hyvin tällaisen järjestelmän olemassa 
olo on torjunut yksinelävien vanhusten 
köyhyyttä. OECD:n (2011) eläketutkimuk-
sen mukaan Suomessa yli 65-vuotiaista 
yksinelävistä henkilöistä 28 prosenttia oli 
köyhiä, kun samanikäisistä pariskunnista 
3,9 prosenttia oli köyhiä. Ruotsissa, jossa 
leskeneläkkeitä ei makseta yli 65-vuoti-
aille, vastaava yli 65-vuotiaiden yksin-
elävien köyhyysaste oli Suomea selvästi 
matalampi, 13 prosenttia (pariskunnilla 
vastaava luku oli 1,1 prosenttia). Tässä 
suhteessa suomalaista perhe-eläkejärjes-
telmää ei voida pitää kovin tyydyttävänä; 
järjestelmän tuki näyttää valuvan pitkäl-
ti muualle kuin yksinasuvien vanhusten 
köyhyyden torjumiseen.

LESKENELÄKKEISIIN LIITTYY TYÖN 
TARJONNAN KANNUSTIMIA 
Leskeneläkkeillä, kuten muullakin sosi-
aaliturvalla on yksilöiden käyttäytymistä 
ohjaavia vaikutuksia. Jos nämä ohjaavat 
vaikutukset ovat taloudellisia, niitä nimi-
tetään kannustinvaikutuksiksi. Talous-
tieteessä yleinen oletus on, että yksilöt ja 
kotitaloudet osaavat tehdä rationaalisia 
valintoja annetulla informaatiolla. Myös 
kuolemaan osataan varautua, vaikka kuo-
linhetkeä ei tiedetäkään. Kotitalouksien 
käyttäytymiseen elinkaarella vaikuttavat 
samat yleiset lähtökohdat, oli sitten ky-
seessä ammatin valinta, työn tarjonta, 
perheen muodostaminen, säästäminen, 
perhe-eläkkeet tai perinnön jättö.

Leskeneläkkeisiin sisältyvistä perhei-
den käyttäytymistä ohjaavista elemen-
teistä päätetään silloin, kun järjestel-
mässä sovitaan, ketkä ovat oikeutettuja 
leskeneläkkeeseen ja millä yleisillä eh-
doilla leskeneläke-etuus määräytyy. Kun 
esimerkiksi pyritään arvioimaan, minkä-
laisia kannustimia leskeneläke-etuudet 
luovat perheen sisäiseen työjakoon, tämä 
arvio tulee tehdä ex ante, ennakoivasta 
näkökulmasta, eli järjestelmään sisältyvi-
en sääntöjen perusteella. Kun järjestelmä 

on luotu, voidaan tilastollisen tutkimuk-
sen avulla arvioida, kuinka järjestelmän 
sääntöihin sisällytetyt ohjaavat vaikutuk-
set ilmentyvät ihmisten käyttäytymisessä 
eli kuinka vahvoja nämä vaikutukset käy-
tännössä ovat. Leskeneläkkeistä tällaista 
tutkimusta ei ole tehty.

Suomessa ei ole tehty 
tutkimusta leskeneläkkeiden 

vaikutuksista yksilöiden ja 
perheiden käyttäytymiseen.

Vuoden 1990 perhe-eläkeuudistuksessa 
keskeisenä tavoitteena oli turvata lesken 
toimeentulo, jota leskeneläkkeeseen liit-
tyvä leskeneläkkeen vähennys (eläkeso-
vitus) heijastaa. Leskeneläkkeisiin luo-
dut perheiden käyttäytymistä ohjaavat 
elementit eivät uudistustyössä saaneet 
huomiota. Uudistuksen jälkeen lesken-
eläke on määräytynyt seuraavan kaltaisen 
laskusäännön avulla (vuosi 2014): 

(1) Leskeneläke €/kk = 0,5*(edunjättäjän 
eläke) - 0,5*(lesken omaeläke - 675) €/kk2 

Laskukaavan (1) mukaan leskeneläk-
keen taso riippuu lesken omaan työuraan 
perustuvista eläkkeistä leskeneläkkeen 
vähennyksen kautta. Työeläkkeiden ja 
leskeneläkkeiden välille on luotu tätä 
kautta vahva keskinäinen riippuvuus. 
Leskeneläkkeeseen sisältyviä työn tar-
jonnan kannustimia tulee arvioida sen 
perusteella, kuinka paljon oman työn 

tarjonnan muutos ( ja tähän liittyvä 
työeläkekertymän muutos) vaikuttaa 
tulevaan leskeneläke-etuuteen (oletta-
en, että puolison käyttäytyminen pysyy 
ennallaan).3 

Tarkastellaan tässä asiaa yksinkertai-
sen laskuesimerkin avulla. Oletetaan, 
että perheen pienituloisempi aviopuoliso 
suunnittelee katkosta työelämästä, joka 
toteutuessaan vähentää hänen työeläke-
kertymäänsä 100 eurolla kuukaudessa. 
Ilman tätä katkosta hänen työeläkeker-
tymänsä olisi 1 500 euroa ja katkoksen 
toteutuessa siis 1 400 euroa kuukaudessa. 
Taulukossa 1 kuvataan, miten tämä työ-
elämän katkos heijastuu pienituloisem-
man aviopuolison tulevaan leskeneläke-
oikeuteen toisen aviopuolison eläkkeen 
vaihdellessa 1 500 ja 4 000 euron välillä 
kuukaudessa.

Taulukon 1 yksinkertaisesta laskel-
masta ilmenee, että työelämän katkoksen 
tuottama 100 euron oman työeläkeker-
tymän lasku nostaa kaikissa tapauksissa 
pienituloisemman aviopuolison lesken-
eläkeoikeutta 50 eurolla kuukaudessa ja 
on siten riippumaton puolison eläketa-
sosta. Leskeneläke korvaa siten tällä sum-
malla pienempituloisen puolison työuran 
katkoksesta johtuvia työeläkemenetyksiä 
ja heikentää tästä syystä hänen osaltaan 
työeläkejärjestelmään liittyviä yleisiä 
työn tarjonnan kannustimia. Se, kuinka 
suuri tämä vaikutus lopulta on, riippuu 
puolisoiden elinaikojen erosta. Lesken-
eläkkeiden keskimääräinen kesto Suo-
messa on lähes 17 vuotta, joten mitättö-
mästä kannustimesta ei ole kyse. 
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JOS PIENEMPITULOINEN PUOLISO JÄÄ POIS TYÖELÄMÄSTÄ, 
HÄNEN LESKENELÄKKEENSÄ KASVAA.
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Kuvio 1.  Avioituvuus iän mukaan, tuhatta ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa 
ollutta naista kohti.

Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto: siviilisäädyn muutokset.

OHJAAVATKO LESKENELÄKKEET 
KÄYTTÄYTYMISTÄ?
Suoraviivainen oletus siitä, että lesken-
eläkkeillä ei voi olla käyttäytymisvaiku-
tuksia, ei saa tukea taloustieteellisestä 
tutkimustraditiosta. Taloustieteen piiris-
sä on usean vuosikymmenen ajan tutkittu 
tilastollisten aineistojen avulla perheiden 
työn tarjonta- ja säästämiskäyttäytymis-
tä.4 Tutkimukset antavat vahvaa tukea 
sille, että perheet pyrkivät valinnoissaan 
kasvattamaan hyvinvointiaan ottaen huo-
mioon koko elinkaarensa.

Taloustieteellisen tutkimustradition 
pohjalta voi päätellä, että leskeneläk-
keiden käyttäytymisvaikutuksia ei voida 
luotettavasti selvittää kuvaamalla pel-
kästään leskiä tai leskeneläkkeen saajia. 
Keskittyminen etuuksien saajiin voi aihe-
uttaa ns. valikoitumisharhan eli sen, että 
tutkittu kohderyhmä ei edusta luotetta-
vasti kaikkia perheitä. Esimerkiksi per-
he-eläkejärjestelmän etuuksista hyötyvät 
erityisesti keskimääräistä vakaammissa 
parisuhteissa eläneet ja avioliittoins-
tituutiota arvostaneet puolisot, joissa 
toinen puoliso on ollut pidemmän ajan 
työelämän ulkopuolella. Pahimmillaan 
tällainen valikoitumisharha voi johtaa 
virheellisiin johtopäätöksiin leskeneläk-
keiden käyttäytymisvaikutuksista. 

Perhe-eläkejärjestelmä suosii 
alle 50-vuotiaina avioituneita 

pareja, joista toinen puoliso on 
ollut pidemmän ajan työelämän 

ulkopuolella.

Vaikka Suomessa perhe-eläkejärjestel-
män ohjausvaikutuksia käyttäytymiseen 
ei ole tutkittu, voidaan tilastoista havaita, 
että näitä vaikutuksia esiintyy. Vuonna 
1990 lapsettomien leskien leskeneläkeoi-
keutta laajennettiin siten, että eläkkeen 
ehtona oleva avioliiton solmimiseen liit-
tyvä ala-ikäraja nostettiin 40 vuodesta 50 
vuoteen. Tämä uudistus on heijastunut 

vanhemmassa iässä solmittujen uusien 
avioliittojen määriin. Kuvion 1 avioitu-
vuudessa esiintyvä piikki ylöspäin 49 
vuoden iässä kuvaa lapsettomien puoli-
soiden viimeistä mahdollisuutta ja vah-
vaa halua päästä perhe-eläkejärjestelmän 
antamien etuuksien piiriin.

Kuvio 1 herättää kysymyksiä. Ovatko 
vanhemmalla iällä avioituneet parit sel-
laisia, jotka saavat keskimääräistä suu-
remman hyödyn perhe-eläkkeistä? Min-
kälaiset perheet ylipäänsä valikoituvat 
perhe-eläkejärjestelmän piiriin? Edusta-
vatko he tyypillisiä kotitalouksia Suomes-
sa? Vakuutuskirjallisuudessa on yleisesti 
tunnistettu, että vakuutuksia pyrkivät ot-
tamaan ne, joilla vakuutuksen ottaminen 
on keskimääräistä kannattavampaa. On 
vaikea ajatella, että perhe-eläkkeisiin liit-
tyvä vakuutusturva olisi tässä suhteessa 
poikkeus, vaikka tutkimuksellista tietoa 
meillä ei tästä olekaan tarjolla.

PERHE-ELÄKKEIDEN TOIMIVUUS TULO-
RISKIEN TASAAJANA JA VAKUUTUKSENA
Perhe-eläkejärjestelmä ei ole pelkästään 
osa työeläkejärjestelmää, vaan se on 
myös osa laajempaa sosiaalista tulonsiir-

tojärjestelmää. Suoniemi (2013) selvitti, 
kuinka hyvin Suomessa käytössä olevat 
sosiaaliset tulonsiirrot toimivat työ- ja 
omaisuustuloihin liittyvien pitkän aika-
välin tuloriskien tasaajana. Tutkimuk-
sessa hyödynnettiin edustavaa otosta 
20–59-vuotiaasta väestöstä vuosilta 
1995–2008. Tarkastelun kohteena olivat 
eurooppalaisen ESSPROS -luokituksen 
mukaiset tulonsiirrot, jotka liittyvät sai-
rauteen/terveyden hoitoon, vammaisuu-
teen, ikääntymiseen, leskeyteen, lapsiin/
perheeseen, työttömyyteen, asumiseen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen.  

Koska perhe-eläkkeiden keskeisenä 
lähtökohtana on perheen toimeentulo-
turvan tarpeesta huolehtiminen huol-
tajan kuolemantapauksen varalta, on 
luonnollista olettaa, että perhe-eläkkeet 
toimisivat selkeinä tuloriskien tasaajina 
kotitalouksissa. Suoniemen tulosten mu-
kaan tulonsiirrot yleisesti ottaen pienen-
tävät työ- ja omaisuustulojen vaihteluun 
liittyviä tuloriskejä kotitalouksissa. Ainoa 
poikkeus ovat perhe-eläkkeet, jotka eivät 
toimi muiden tulonsiirtojen tapaan ko-
titalouksien pitkän aikavälin tuloriskien 
tasaajana. Pikemminkin perhe-eläkkeet 
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 ”PERHE-ELÄKKEET NÄYTTÄVÄT OHJAUTUVAN NIILLE KOTITALOUKSILLE, 
JOILLA TULORISKIT OVAT KESKIMÄÄRÄISTÄ MATALAMMAT.”

näyttävät ohjautuvan niille kotitalouk-
sille, joilla tuloriskit ovat keskimääräis-
tä matalammat. Tulos on yllättävä. Se 
viestii siitä, että nykymuotoisen perhe-
eläkejärjestelmän toimivuuteen osana 
sosiaalista tulonsiirtojärjestelmää tulee 
suhtautua kriittisesti. Jäävätkö etuuksia 
eniten tarvitsevat nuoret perheet niiden 
ulkopuolelle?

Määttänen (2014) arvioi lesken-
eläkkeiden hyvinvointivaikutuksia ja 
taloudellista hyötyä, joka liittyy les-
keneläkkeiden vakuutusluonteeseen. 
Laskelmien lähtökohtana olivat vuoden 
2011 leskeneläkkeen laskusäännöt, joiden 
pohjalta arvioitiin leskeneläkkeen tuot-
tamaa taloudellista hyötyä 65-vuotiaille 
puolisoille eri eläketasoilla. Laskelmat 
perustuivat miesten ja naisten odotettui-
hin elinaikoihin. Hyvinvointivaikutuksia 
mitattiin euromääräisen kompensaation 
avulla, joka pitäisi maksaa 65-vuotiaille 
puolisoille, jotta perheen hyvinvointi 
leskeneläkkeen lakkauttamisen jälkeen 
pysyisi samalla tasolla kuin se on lesken-
eläkkeiden voimassa ollessa (taulukko 2).

Taulukon 2 esimerkkiperheistä suu-
rimman vakuutushyödyn leskeneläk-
keestä saa kotitalous, jossa vaimon oma-
eläke on alhaisin (700 euroa) ja miehen 
korkein (3 000 euroa). Tämän perheen 
vakuutushyöty nousee tehdyillä perus-
oletuksilla 144 000 euroon. Toisaalta jos 
vaimon omaeläke on sama kuin miehellä, 
3 000 euroa, leskeneläkkeen vakuutus-
hyöty laskee 33 000 euroon. Taulukon 2 
kaltaista vakuutusjärjestelmää, jossa va-
kuutusmaksujen ja etuuksien välillä voi 
olla jopa käänteinen yhteys, ei yleisesti 
ottaen voida pitää kovin toimivana. 

Vakuutusmielessä yllä oleva tilanne 
on ongelmallinen myös siitä syystä, että 
järjestelmän piirissä olevat perheet voi-
vat itse päättää, kuinka suuren hyödyn 
he tästä vakuutuksesta saavat. Tällaista 
ongelmaa kutsutaan tutkimuskirjallisuu-
dessa moral hazard -ongelmaksi. Perhe-
eläkevakuutuksen piiriin päässeet henki-
löt eivät kanna suoraa henkilökohtaista 

taloudellista vastuuta perheen sisäiseen 
työnjakoon liittyvistä ratkaisuistaan, 
vaan pakollisen vakuutuksen kautta 
kaikki työeläkemaksujen maksajat kus-
tantavat nämä ratkaisut. 

Perheet voivat itse valita, 
kuinka suuren hyödyn ne voivat 

saada leskeneläkkeistä.

Jos leskeneläke-etuudet järjestettäisiin 
yksityisenä vakuutuksena, vakuutus-
maksut olisi mahdollista kerätä vain 
niiltä, jotka ovat etuuksien piirissä. Per-
he-eläkkeiden vakuutusmaksu kerätään 
pakollisena kaikilta työeläkemaksujen 
maksajilta perhetaustasta riippumat-
ta. Pakollisuus mahdollistaa sellaiset 
leskeneläke-etuuksien tasot, jotka eivät 
yksityisessä vakuutusmaailmassa olisi 
toteutettavissa. 

Sosiaalivakuutuksen yhtenä perus-
ominaisuutena on, että se vakuuttaa 
kansalaiset melko yleisten riskien varalta 
kuten esimerkiksi sairauden, työkyvyttö-
myyden ja työttömyyden varalta. Leskek-
si jäämisen riski kohtaa vain avioliiton 
solmineita. Tämä herättää kysymyksen 
siitä, kuinka hyvin tämän riskin kattami-
nen sopii yleisen ja pakollisen sosiaaliva-
kuutuksen hoidettavaksi.

Maksajien ja perhe-eläke-etuuksien 
piirissä olevien välinen kuilu on vuoden 
1990 perhe-eläkeuudistuksen jälkeen 

kasvanut avioerojen ja avoliittojen kas-
vun myötä. Perhe-eläkkeitä ei rahastoida, 
vaan ne maksetaan kunkin vuoden työ-
eläkemaksuista vuosi kerrallaan. Vuonna 
2012 väestötilaston mukaan 15–64-vuo-
tiaasta väestöstä ainoastaan 43 prosent-
tia oli perheasemaltaan sellaisia, että he 
olivat ainakin periaatteessa perhe-eläke-
etuuksien piirissä. Yli puolet, lähes 57 
prosenttia, eivät etuuksiin olleet siviili-
säätynsä vuoksi oikeutettuja. 

Tarkastellaan taulukossa 3 yksinker-
taista esimerkkilaskelmaa, jossa jaetaan 
vuoden 2012 perhe-eläkemaksut tasai-
sesti naisille ja miehille siviilisäädyn 
mukaan.5 Sen avulla saadaan karkea, 
suuntaa-antava kuva perhe-eläkemaksu-
jen kohdentumisesta perhe-eläke-edun 
piiriin kuuluvien ja etujen piirin ulko-
puolelle jäävien kesken. 

Taulukon 3 laskelma, vaikkakin karkea, 
osoittaa, että perhe-eläke-edun piiriin 
kuuluvat kustantavat vain pienen osan 
perhe-eläkemaksuista. Jos perhe-eläke-
etujen maksut kerätään valtaosin muilta 
kuin aviopuolisoilta, ei leskeneläkkeitä 
voida perustella sillä, että sen kautta hoi-
detaan puolisoiden elatusvelvollisuuden 
jatkuminen kuoleman jälkeen. Muilta 
kuin puolisoilta kerätyt huomattavat 
eläkemaksut eivät ole linjassa tällaisen 
päättelyn kanssa.

Taulukon 3 luvut herättävät kysy-
myksiä. Voidaanko pitää sosiaalisesti 
oikeudenmukaisena, että naimattomat 
ja eronneet yksinasuvat henkilöt, joilla 
vanhuksena on keskimääräistä suurem-

Miehen omaeläke, €  Vaimon omaeläke, €
700 1 400 3 000

700 32 000 24 000 75 000
1 400 55 000 32 000 45 000
3 000 144 000 98 000 33 000

Taulukko 2. Leskeneläkkeen vakuutushyöty vali-
tuissa esimerkkiperheissä.

Lähde: Määttänen (2014).

15–64 -vuotias väestö/työvoima    %   Milj. €
Perhe-eläke-edun piiriin kuuluvat
(naimisissa, rekisteröity parisuhde, 
leski) 43,4

 

718
Naimattomat 45,5 752
Eronneet 11,1 184
Yhteensä 100,0 1 654

Taulukko 3. Karkea arvio perhe-eläkemaksujen 
kohdentumisesta, vuosi 2012.
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pi köyhyysriski, maksavat työuransa ai-
kana useiden satojen miljoonien eurojen 
tulonsiirtoja vakaassa parisuhteessa 
eläneille puolisoille? Kuinka suuren 
tulonsiirron etuuksien ulkopuolelle 
jäävien katsotaan jatkossa olevan vel-
vollisia antamaan etuuksia nauttivien 
yhä suppeammalle piirille? Kysymys on 
tärkeä, sillä työeläkejärjestelmämme 
perustuu tulevien sukupolvien maksu-
halukkuuteen, jota epäoikeudenmukai-
seksi koetut järjestelmän piirteet voivat 
rapauttaa. 

SUOMALAINEN PERHE-ELÄKE-
JÄRJESTELMÄ EI OLE KESTÄVÄLLÄ 
POHJALLA
On vaikea löytää kestäviä perusteluja jat-
kaa suomalaista perhe-eläkejärjestelmää 
nykymuotoisena. Perhe-eläkejärjestel-
mämme poikkeaa pohjoismaisesta sosi-
aaliturva-ajattelusta ja muiden Pohjois-
maiden järjestelmistä ja on elinikäisine 
etuineen niihin verrattuna erittäin kallis. 
Lapsiperheet ja kotona lapsensa kasvat-
taneet puolisot eivät välttämättä tule jär-
jestelmästä tukea saamaan, sillä perhe-
eläkkeiden saamisen edellytyksenä ei ole 
lasten kasvattaminen vaan avioliitto tai 
rekisteröity parisuhde. Perhe-eläkkeisiin 
panostetuista varoista huolimatta yksi-
nasuvien vanhusten köyhyysaste on Suo-
messa hälyttävän korkea.

Perhe-eläkejärjestelmä 
kannattaisi uudistaa Tanskan 

mallin mukaiseksi.

Työeläkejärjestelmän kestävyyden kan-
nalta ei leskeneläkkeitä voida jättää työ-
eläkejärjestelmän kokonaisuudistuksen 
ulkopuolelle. Järjestelmän kustannusvai-
kutukset työeläkemaksuihin ovat mer-
kittävät. Leskeneläkkeiden tavoitteiden 
tulisi olla sopusoinnussa työeläkejärjes-
telmään liittyvien yleisten tavoitteiden 
kanssa. Nykyjärjestelmässä tämä tavoite 

ei toteudu; vanhuuseläkkeissä on pyritty 
lisäämään kannustimia työurien piden-
tämiseen samalla kun perhe-eläkkeiden 
puolella kannustetaan työurien lyhentä-
miseen.

Perhe-eläkejärjestelmän uudistamis-
työssä Suomessa olisi hyödyllistä ottaa 
lähempään tarkasteluun kahden ansaitsi-
jan perhemallia edustava Tanskan työelä-
kejärjestelmä, jossa leskeneläke on vaih-
dettu perheen tuloista riippumattomaan 
kiinteään korvaukseen. Tanskan eläke-
järjestelmä kelpaa muutoinkin muille 
esikuvaksi; Mercer Global-eläkeindeksin 
mukaan se rankattiin vuonna 2013 maa-
ilman parhaaksi eläkejärjestelmäksi.6 •

Viitteet

1 Leskeneläkkeen voi tästä yleisestä säännöstä poi-

keten saada harvalukuinen joukko naisia, joiden 

puolisot on avioeron jälkeen määrätty elatusvel-

vollisiksi. 

2 Leskeneläkettä ei saa, jos oma työeläkekertymä 

on tietyn kynnysarvon (vähintään 675 euroa vuon-

na 2014) verran edesmenneen puolison eläkettä 

suurempi.

3 Lilja (2012) on aiemmin arvioinut laajasti 

leskeneläkkeisiin sisältyviä työn tarjonnan kan-

nustimia.

4 Blundell ja MaCurdy (1999) antaa hyvän yleis-

kuvan työn tarjonnan tutkimuskentästä.

5 Siviilisäädyn mukaiset väestöosuudet on kerrottu 

työvoimaosuuksilla, joissa on huomioitu naisten ja 

miesten yleiset erot työvoimaan osallistumisessa. 

Ryhmien välisiä mahdollisia eroja keskimääräisis-

sä ansioissa ja työvoimaan osallistumisessa ei ole 

voitu huomioida.

6 Ks. www.globalpensionindex.com . Suomi ei 

ollut mukana tässä vertailussa.

• Tämä artikkeli perustuu pääosin kirjoittajan 

kommentteihin perhe-eläkkeiden kehittämistar-

peista, jotka on julkaistu Hietaniemen ja Ritolan 

(2014) toimittamassa Eläketurvakeskuksen 

raportissa.

Kirjallisuus

Blundell, R: & MaCurdy, T. (1999), 

Labor Supply: a Review of Alternative 

Approaches, teoksessa Ashenfelter, O.C. & 

Card, D. (Eds.) (1999): Handbook of Labor 

Economics 5, Volume 3A, Amsterdam: 

Elsevier, 1559-1695.

Eläketurvakeskus (2014), Katsaus 

eläketurvaan vuonna 2013, Eläketurvakes-

kuksen tilastoraportteja 04/2014.

Hannikainen, M. (2012), Kasvusta 

sopeutukseen, teoksessa Hannikainen, M. 

& Vauhkonen, J. (toim.) (2012), Ansioiden 

mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden 

historia, Helsinki: SKS, 238–242.

Lilja, R. (2012), Leskeneläkkeet pitkit-

tävät eläkeuria ja kannustavat työurien 

lyhentämiseen, Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 108, 81–91. 

Lilja, R. (2014), Taloustutkijan näkökul-

ma perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin, 

teoksessa Hietaniemi, M. & Ritola, S. 

(toim.) (2014): Näkökulmia perhe-eläk-

keen kehittämistarpeisiin, Eläketurvakes-

kuksen raportteja, 04/2014, 127–135.

Määttänen, N. (2014), The Welfare 

Effects of the Finnish Survivors’ Pension 

Scheme, Nordic Journal of Political 

Economy, 39, Article 3.

OECD (2011), Pensions at a Glance 2011: 

Retirement-income Systems in OECD and 

G20 Countries, Paris: OECD.

Suoniemi, I. (2013), Permanent 

Income, Redistribution and Income 

Risk: Empirical Analysis on the Role 

of Age and Social Protection Benefits 

(ESSPROS) Using Finnish Panel Data in 

1995–2008, Palkansaajien tutkimuslaitos, 

Työpapereita No 286.

Turunen, M. (2010), Vertaileva tutkimus 

leskeneläkejärjestelemistä Tanskassa, 

Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa 

ja Suomessa, Turun yliopiston sosiaali-

politiikan laitoksen julkaisuja, Sarja D: 

5/2010.




