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Eläkehyvityksiä pienten lasten
vanhemmille – kansainvälisiä

esimerkkejä

Syntyvyyden lasku on noussut ilmiönä vahvasti julkiseen keskusteluun. Suomalainen kes-
kustelu heijastelee eurooppalaista keskustelua. Useassa Euroopan maassa syntyvyys ollut 
matalalla jo vuosikymmeniä. Riittävä syntyvyys on lakisääteisen eläkejärjestelmän kestä-
vyyden ehto. Jakojärjestelmätyyppisessä eläkejärjestelmässä on perusteita lasten kasva-
tuksen huomioimiselle eläkkeen laskennassa. Lapsi on investointi vanhem pien sukupolven 
eläkkeisiin tulevien eläkemaksujen muodossa. Työeläkejärjestelmä on sukupolvien välinen 
instituutio, joka edellyttää sitä, että eläkeläisten ohessa on aina ansiotyötä tekeviä. Syntyy 
uusia sukupolvia, jotka työmarkkinoille siirtyessään mahdollistavat sen, että aiemman su-
kupolven edustajat voivat siirtyä työelämästä sivuun ja jäädä eläkkeelle. 

Monissa maissa on työeläkejärjestelmään suunniteltu eläkehyvityksiä, jotka on kohdennet-
tu pienten lasten vanhemmille tai toiselle heistä. Näin pikkulapsiaika ei tuota suurta lovea 
eläkekertymään. Joidenkin maiden malleissa eläkettä voi karttua jopa enemmän kuin pel-
kästä ansiotyöstä. Näin yksilöllä säilyy kannusteet työssäkäyntiin perheen perustamisen 
ohella. Vertailen raportissa Suomen lisäksi viiden eri maan eläkejärjestelmiä sen suhteen, 
minkälaisia hyvityksiä niissä on pikkulapsiajalle. Suomesta poiketen muualla on mahdol-
lista yhdistää eläkehyvitys ja työnteko. Raportin muut tarkasteltavat maat ovat Kanada, 
Norja, Ranska, Ruotsi sekä Saksa. 
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Eläkehyvitysten ensisijainen tehtävä on turvata riittävä eläketurva pikkulapsiajalta. Eläke-
karttuma ei tällöin yleensä vastaa suoraan ansiotasoa, vaan hyvityksellä kompensoidaan 
työajan vähentämisestä seuraavaa ansiotulojen alenemaa. Toisaalta joidenkin maiden hy-
vitysten voi myös tulkita kannustavan syntyvyyden nostamiseen, sillä hyvityksen taso 
nousee lapsiluvun kasvaessa. Eläkehyvitysten taso on kuitenkin varsin maltillinen, jos sen 
suhteuttaa lapsen aikuisena maksamiin työeläkemaksuihin.

Eläkehyvityksiin liittyvät säännöt ovat pääsääntöisesti sukupuolineutraaleja. Tutkimus-
ten mukaan pikkulapsiajalle osoitetut eläkehyvitykset kohdentuvat etenkin naisille, koska 
heillä on usein pienemmät tulot, ja lasten saanti näyttää vaikuttavan heikentävästi heidän 
ansiotasonsa kehitykseen. 

Joidenkin maiden eläkehyvityksiä voi kritisoida työnteon kannusteiden puuttumisesta, 
takaahan eläkehyvitys kohtalaisen eläkekarttuman, vaikka työpanosta huomattavasti vä-
hentäisi. Raportti tarjoaa näkökohtia suomalaisen työeläkejärjestelmän kehittämiseen ja 
perhevapaista käytävään keskusteluun. 


