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1. JOHDANTO

Perhe-eLiiketurvan uudistamista reskeneliikkeiden osarta on
esitetty viime vuosina useissa maissa, my6s suomessa. on kat-
sottu, ettei rnm. taloudelliseen riippuvuussuhteeseen perustu-
va leskeneliike vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia. Toisaal-
ta on yhti yleisemmin vaadittu sukupuolten v5list5 tasa-arvoa
perhe-elHkkeisiin siten, ettii naisilla ja miehilrii olisi yh-
t5liiinen oikeus leskenel5kkeisiin.

THssH Eldketurvakeskuksen selvityksessd on tiedot siit5, fiis-
sE Laajuudessa miehillii on oikeus perhe-eliikkeisiin eri puo-
1i1Ia maailmaa. Leskeneliikkeiden mdlirHytymisperusteista sel-
vitetiiSn, ovatko erdkkeet ansioeriikkeite, tasaerekkeite, tu-
losidonnaisia vai kertasuoritteisia. Huomiota kiinnitetiiiin
erityisesti siihen, poikkeaako leskeneldkkeen miidriiytymispe-
ruste vanhuusel5kkeestH samassa jerjestelm5ssd sek5 vaikut-
tavatko lesken el5keaikaiset ty?5tulot h5nen elakkeensii mHH-
rddn. Eltikkeiden m5tiriiytyminen riippuu luonnollisesti monista
muistakin tekijSistri, joita ei kuitenkaan kiisitellii tdss5
selvityksessd. Eliiketurvakeskuksen aikaisemmin julkaisemissa
tutkimuksissa, "Eldketurva eri maissa vuonna Lg77,, ja
"Pohjoismaiden eliikejerjestelmd,t',, on laajemmin taustatietoa
elSkkeiden mH5rHytymisestii .

Eliikkeiden mii5rHytymisperusteiden jiilkeen selvityksessii tar-
kastellaan leskenel6kkeen viimeaj-kaisia kehittiimispyrkimyk-
siti. Kohteeksi on valittu yhdeksiin sellaista teollisuusmaata,
joissa leskeneliikettii on Sskett5in oleellisesti muutettu tai
tehty sij-hen tiihtdiiviti ehdotuksia. Raportin lopussa on neljE
liitetaulukkoa, joissa on neljHiin maanosaan jaettuna tiedot
perhe-el5kkeen saajista sekd leskeneldkkeen ja vanhuuselek-
keen miiSr5ytymisperusteista yleisissii el5kejerjestelmissE.
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2. PERHE-ELAxxrms YLETSYYS

ElSkejiirjestelmissii maksetaan muutamaa harvaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta sekd vanhuus-, tyOkyvytt6myys- ettii perhe-eI5k-
keitti. Taulukko 1 osoittaa, ettii perhe-eltske puuttuu kokonaan
vain kolmesta maasta. Ne ovat Hong Kong , Kap Verde ja
Pakistan. Taulukkoon on koottu tiedot perhe-eliikkeiden maksa-
misesta niistii maista, joissa on kliyt6ssii yleinen eliike jiir-
jestelmii. Yleisellii eleikejtsrjestelmsllH tarkoitetaan tdssd
jerjestelmdii, jonka piiriin kuuluvat sekH palkansaajat ettii
itseniiiset yrittejet tai ainakj.n pii5osa palkansaajista. Tau-
lukossa maat on ryhmitelty nelje.in maanosaan.

Taulukko I. Perhe-eldkkeen yleisyys

Yleinen
el5kejHr-
j estelmii
maassa

Perhe-
eliike
naassa

Perhe-
ellike
puuttuu
maasta

Eliike-
jtirjes-
telmiti
maassa

Elaike-
jerj estelmiH
joissa
perhe-eliike

Eurooppa
Amerikka
Afrikka
Aasia

3o
31

36
30

30
31

35
2A

35
32

37
31

35
31
36
29

I
2

L27 L24 3 135 131

Maailmassa on itsen5isiS valtioita noin I60. Niistii 127:ssa
on yleinen eliikejiirjestlmii.x Loput 33 maata ovat sellaisia,
joissa on vain jonkin suppean viiest6ryhm2in esim. valtion
virkamiehet - kattava eliikejHrjestelmii. Lisiiksi on eriiitli
maj-ta, joissa yhdellaikiiiin viiest6ryhmiillS ei ole lakisiiiiteistii
eldketurvaa.

x) Luvussa on mukana kolme maata, jotka eiv5t muodollisesti
ole itsendisiS valtioita. Niimti maat ovat Bermuda, Hong
Kong ja Tyynenmeren huoltohallintoalue. Taloudelliselta
merkitykseltdHn ainakin kahta ensimmdist5 voidaan verrata
itseniiisiin valtioihin.
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Taulukon neljdnnessii sarakkeessa olevien ellikejerjestelmien
lukum5iird on suurempi kuin maiden lukumiidrd, koska erdissH.
maissa on kaksi yleist5 eliikejerjestelmdii. Ne ovat valtioita,
joissa on kansanel:ikejlirjestelmHn tai muun vastaavan viihim-
miiiseltikejtsrjestelmdn ohella yleinen tyo- tai lisiieliikejiir-
jestelmii, kuten Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjois-
maissa.
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3. PERHE-ELArxrmg SAAJAT

Perhe-el5ke maksetaan yleisirunin naisleskelle ja lapsel1e.
THmH kiiy ilmi taulukosta 2, johon on koottu tiedot perhe-
elSkkeen saajista yleisiss5 eldkejiirjestelmj.ss5.

Taulukko 2. Perhe-eldkkeen saajat yleisissii eliike jerjestelmissH

Perhe-
eleke
maassa

Eliike- E1iike jdr-
jiir jes- j estelmiii
telmiii joissa per-

he-e15ke

Perhe-eliikkeen saajat
Nais-
leski

Mies- Lapsi
leski

Muu omainen
tai henkilS

Eurooppa
Amerikka
Afrikka
Aasia

30
31
35
2A

35
32
37

3I

35
31
35
29

35
30
32
L7

22
26
23

9

32
29
30
16

10
19
L4
24

t24 135 13r 114 80 r07 67

Euroopassa perhe-eriike maksetaan naisleskelle kaikissa ylei-
siss5 eriikejerjestelmiss5. Lapseneriike sitii vastoin puuttuu
kolmesta jiirjestelmiistti. Ne ovat Tanskan kansaneltikejiirjes-
telmii ja palkansaajien lis5el;ikejHrjestelmd sekts Englannin
yleisen eliikejiirjestelmiin ansj.oellikeosa. Molenunissa maissa
korotetut lapsilisiit korvaavat lapseneliikkeet.

My6s muj.den maanosj-en yleisiss6 eliikejdrjestelmissii naisleskj-
on liihes aina oikeutettu er5kkeeseen, koska naisleski on kai-
ken todenndkdisyyden mukaan edunsaaja rny6s niissii jtirjestel-
missii, joissa edunsaajaksi on merkitty "muu omainen tai hen-
ki16". Afrikan ja Aasian maissa kyseessii on useimmiten kerta-
suoritteisia etuuksia maksava jerjestermH, jossa etuus makse-
taan edunjiittiij5n perilriselle tai edunjtitt5jdn nimeiimHtre
henkiI61 1e.
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3.I. Miesten oikeus leskenel5kkeeseen

Taulukosta 2 ilmeni, ett5 13I yleisestii eltikejdrjestelm5stii
80 j5rjestelmsii maksaa leskenel5kkeen my6s mj-esleskeite. Har-
vinaisinta leskenel5kkeen maksaminen miehelle on Aasiassa.
Toisaalta siellii on eniten eliikejtirjestelmj-5, joi-ssa edunsaa-
jana on edunj5tt5j5n omainen tai nimetty henkil6, joka voi
olla my6s miesleski.

Amerikassa mieslesken eliike on on yleisin - 26 jerjestelmdd
31:stii maksaa eliikkeen my6s miehelle. Euroopassa miesleski
saa eliikkeen 22 jHrjestelmdssd 35:stti.

Naislesken ja lapsen ollessa edunsaajina ei tarvetta eliikkee-
seen useimmissa tapauksissa tarvitse erityisesti osoittaa.
Naisleskellli huoltovelvollisuus katsotaan useinrnissa jlirjes-
telmissii riitteveksi perusteeksi eliikkeen saamiselle siita
riippumatta, onko naisella mahdollisesti omia eli.naikaisia
ansiotuLoja. Miesleski sitii vastoin joutuu useanunin osoitta-
maan tarvitsevansa el5kkeen puolison kuoleman j5lkeen.

Taulukko 3 osoittaa, ettii 80:stti yleisestE eliikejiirjestelm5s-
tH vain 24 on sellaisia, joissa miesleskelle ei ole asetettu
mittiiin erityisedellytystii leskenelHkkeen saamiseksi. Erityis-
edellytyksellli tHssts yhteydessii tarkoitetaan sellaista vaati-
musta, jota vastaavassa jiirjestelmiissii ei sovelleta naisles-
keen.
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Taulukko 3. Miesleskerre. asetetut erityisedellytykset leskenel-iikkeen
saamiseksi (yleisissH eliikejtirjestelmissii) 1

1-Eike jHr-
jestelmiii
joissa
perhe-
,eliike

35
31
35
29

131

Mies-
Leskellii
eliike

22
26
23

9

2

80

Ei On

oIe

Mieslesken erityisedellytykset

Eurooppa
Amerikka
Afrikka
Aasia

Erityisedellytys
Ty6ky-.Ty6ky-
vyt6n vyton/

iEikiis

5

15
r,3

2

Huol- Ty6kyvyt6n/
let- huolletta-
tava va iiikiis

3

1

4
I
I
I

3

3

2

I

24 55 35 497

L2
22
L7

4

29

4

6

5

1) Luvuissa ei oIe mukana elskejiirjestelmiH, joissa edunsaajaksi
ilmoitetaan "muu omainen tai nimetty henki16".

2) Ytrdessii maassa (Islannissa) miesleskelle maksetaan viiliaikainen
e15ke.

Euroopassa yhdeksiin maan yreisiss5 eLiikejHrjestermissii ei
miesleskelle ole asetettu.mitiiiin erityisedellytyst5 resken-
elHkkeen saamiseksi. Nuo maat ovat Albania, Bulgaria,
Islanti (miesleskelle viiliaikainen e1Eke), ftalia, It5valta,
Norja, Ranska ja Romania sekts Tanska (parkansaajien ris5elii-
kej:irjestelmii). NEiissii maissa naiset ja miehet saavat res-
keneliikkeen samoilla edellytyksil1H. Norjan ja Ranskan osal-
ta on syytii todeta, ettii leskeneliike on tulosidonnainen sekH
naisilla ettE miehilI5. Itiivallassa naisten ja miesten 1es-
keneliikes5H.nndkset yhtenEiistetiiiin asteittain 198O-luvun ai-
kana.
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Euroopan yhdeksdn maan lis5ksi mi
samoilla perusteilla kuin naiset
missts. Amerikassa niiitii maita ova
Vincent ja ltrdysvallat; Afrikassa

ehet saavat leskenelHkkeen
15 muun maan eliikejdrjestel-
t Kanada, Kolumbia, Saint
Egypti, Kenia, Madagaskar,

Nigeria , Ruanda ja Etelli-Afrikka; Aasiassa Fili iinit,
Japani, Kuwait, Taiwan j a Tyynenmeren huoltohal lintoalue.
Niiist5 maj-sta Keniassa, Nigeriassa, saint vj.ncentiss5 ja Tai-
wanissa reskeneliike on kertasuoritteinen etuus. Etelii-Afri-
kassa leskenel5ke on muiden el5kkeiden tapaan tulosidonnainen
ja rotusidonnainen.

Yatteensii 55 yleisessii eliikejiirjestelm5ssii 80:stH., joissa mies
voj. saada leskenel5kkeen, on hHneIIe asetettu jokin erityis-
vaatj.mus. Euroopassa tlih5n ryhmiiiin kuuruvat 12 maan yleiset
elSkej5rjestelmHt. Ne ovat Espanjan , Juqoslavian Kreikan,
Kyproksen , Luxemburgj.n, Neuvostoliiton, portugaIin, Puolan,
Saksan demokraattisen tasavallan, Saksan liittotasavallan,
Turkin ja unkarin eliikejiirjestelmiit. Luxemburgissa on parra-
mentin kesiteltiivtinii elaikejerjestelmien uudistusehdotus, jos-
sa ehdotetaan leskeneltskkeen maksamista naisille ja miehille
samoilla edelrytyksillii. Amerikassa 22 yleisessH eliikej5rjes-
telm5ssii niistii 26:sta, joi-ssa miehet saavat leskeneliikkeen,
on heille asetettu erityisedelrytys er5kkeen saamiseksi. Af-
rikassa tdssd ryhm5ssts on L7 jiirjestelmd5 23:sta ja Aasiassa
nel jii yhdeksiistli.

Miesleskelle asetettuja eri-tyisedellytyksiii ovat ty6kyvytt6-
myys, korkea ike ja taloudellinen riJ-ppuvuus vaimosta. Ty6ky-
vytt6myys on nEiistii yleisirnmin sovellettu. Se on yksinomaise-
na k5ytdssd 35 eriikejHrjestelm5ssd 55:stii. Niiden lisdksi
seitsem5ssti jtirjestelm5ss5 miesleski saa eltikkeen, jos hdn
on ty6kyvytdn tai iSkiis. Y-hdeksiissH jerjestelmdssit miesleski
saa eltikkeen, jos h5n on taloudellisesti riippuvainen vaimos-
taan. Neljiissii jerjestermiissii miesleski saa eldkkeen, jos hiin
tiiyttiiEi jonkin niiist;i kolmesta erityisedellytyksestd - on
tydkyvyt6n, taloudellisesti riippuvainen vaimostaan tai
iSkiis.
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4. LESKENELAxTSBS uiiAnAyrrrurspgRusrEET

Kiiytdnn6ssii leskeneliike voi mdiirHyty5 samalla tavalra kuin
vanhuus- ja ty6kyvlrtt6rqryseliike e1i se voi olla ansioperus-
teinen, aktiiviajan ansioista riippumaton tasaelake, turosi-
donnainen eliikeaikaisiin tuloihin n5hden tai kertasuorittei-
nen etuus. Ansioperusteinen reskenertske rasketaan tiettynEi
prosenttisena osuutena edunjettejen saamasta tai ansaitsemas-
ta elSkkeest5, joka puolestaan perustuu aktiiviajan ansioihin
ja vakuutusajan pituuteen. Sekii ansioperusteisissa ettii muil-
la tavoilla rnsSriiytyvissEi elskkeiss5 el5kkeen mii5riiiin vaikut-
tavat ruonnorrisesti monet muut tekijiit, joita ei kuitenkaan
kesitellii tiissii selvityksess5.

Taulukkoon 4 on koottu tiedot leskeneriikkeen miiiiraytyrnisest5
yr16 maini.ttujen perusteiden mukaan. Vertairun vuoksi taulu-
kossa on samat tiedot my6s vanhuuseriikkeistE. Taulukossa
erii5t maat ovat useammassa kuin yhdessti ruokassa johtuen sii-
t5, ettE niissii esimerkiksi tasasuuruisen leskenelakkeen Ii-
siiksi maksetaan tulosidonnaista eliikettii tai ansioperusteinen
elH.ke on samalla tuLosidonnainen.

Taul-ukko 4 Lesken. ja
yleisissE

vanhuuse liikke iden ms5rEiytymi sperus teet
e liike j tir j estelmis s ii

EItike-
jtirjes
telmiii
joissa
perhe-
eISke

35
31
36
29

13r

Leskeneliike

Ansio-
eliike

Eliike-
jErjes-
teImiS
joissa
vanhuus
eldke

135

Vanhuuseliike

Tasa- Tulo-
eliike sidon-

nainen

Kerta
suori
tus

Ansio- Tasa- Tulo-
eltike elEike sidon-

nainen

Kerta-
suori-
tus

Eurooppa
Amerikka
Afrikka
Aasia

24 93

3

7

I1
2t

26
27
27
13

9

3

2

6

4
I
I
3

88 16 L2 20 9

26
25
26
11

I
2

3

3

7

1

1

3

5

7

35
32
37

31L2
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Taulukon ruvut osoittavat, ett5 ansioperusteinen eL5ke on
yleisin elSkemuoto sekd leskenel5kkeessii ettii vanhuuselek-
keessti. Kuten edell5 todettiin, ansioperusteinen leskeneliike
miiSriiytyy kiiytiinndssE tiettynii prosenttisena osuutena edun-
jdtt5 j6n eliikkeestd, mikli puolestaan perustuu aktiivia jan an-
sioihin ja vakuutusajan pituuteen. Ansioperusteisia lesken-
eliikkeitli maksetaan 88 yleisessii elaikejiirjestelmdssH niistii
13I jiirjestelm5sts, joissa on perhe-e1tike. Vanhuuseliikkeissti
ansioperusteinen er5ke on hj-eman t5tiikin yleisempi: 93 j5r-
jestelmiiii 135:stii maksaa ansioeltskkeite.

Aktiiviajan ansioista riippumattomia, tasasuuruj-sia lesken-
ellikkeitii
puolet on
maksetaan
te. Ne ov
fslannin,

maksetaan 16 yleisessii eliikejiirjestelmdssd, joista
eurooppalaisia. Euroopassa nerjdssii jeirjestermHssd
tasaelHkkeen ohella turosidonnaisia reskeneliikkei-

at Irlannin palkansaajien eliikejlirjestelmH sekii
Norjan ja Suomen kansaneltskej5rjestelmdt. Euroopan

ulkopuolislssa maissa tasaeliikkeenii maksettava leskenelake on
melko harvinainen. Se on kiiyt6ssii vain kahdeksassa eltikejiir-
jestelmdssd. Tasasuuruisia eltikkeitii maksavissa eldkejlirjes-
telmissii leskenel5kkeen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille
samansuuruinen, vaan siihen voivat vaikuttaa monet seikat,
esimerkiksi lesken ike ja asuinpaikka.

Leskenel5ke on eliikeaikaisiin tuloihin sidottu yhteensH L2
yreisessli el5ke jiir jestermdssii niistii 131: stii, joissa on per-
he-eI5ke. Tulosj-donnaista leskeneriikettd maksavista jdrjes-
telmistH seitsemEn on eurooppalaj-sia. Ne ovat rsrannin,
Suomen ja Tanskan kansanelHkejHrjestelmdt, Norjan kansaneld-
ke- ja yleinen listielHkej5rjestelmii sekii Irlannin ja Ranskan
palkansaajien eliikejiirjestelmdt. Nliistii jerjestelmistii Irlan-
nin eliikejiirjestelmai sekii Islannin ja Suomen kansaneliike jiir-
jestelmdt maksavat tulosidonnaisten eriikkeiden ohelra tasa-
suuruisia erdkkeitii, kuten edellti jo todettiin. Tanskassa
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leskenel5kkeet ovat tasasuuruisia ja samalla tulosidonnaisia.
Norjassa maksetaan leskeneliikkeenii sek5 tasasuuruista ettH
ansioperusteista eliikettii, mutta eltike on samarra kokonaan
tulosidonnainen. Ranskan yleisessii palkansaajien eliikejiirjes-
telmiissti leskenerHke on ansioperusteinen ja kokonaan tulosi-
donnainen lesken eleikeaikaisiin tuloihin niihden. NEiin Euroo-
passa on vain kaksi maata - Norja ja Ranska joissa ansiope-
rusteinen leskenelEike on my6s tulosidonnainen.

Euroopan ulkopuolisissa maissa tulosj-donnaista leskenelSkettii
maksetaan viidessii yleisess5 el5kejiirjestelmiissd. Etelti-
Afrikassa leskeneliike on kokonaan tulosidonnainen samalla ta-
varra kuin vanhuuseriike. Lisiiksi el;ikkeet on jaettu kolmeen
suuruusluokkaan elSkkeensaajan rodun rnukaan. Suurimmat eliik-
keet maksetaan valkoisille, seuraaviksi suurimmat viirillisil-
Ie ja pienimmiit afrikkalaisille. My6s Australian ja Uuden-
Seelannin kansaneliike jtirjestelmien sekH. Naurun avustusluon-
toisen elSkej;irjestelmiin leskenel5kkeet ovat kokonaan tulosi-
donnai-sia. Australiassa my6s vanhuuseldkkeet ovat tulosidon-
naisia, mutta vain viisi ensimmdistii eL5kevuotta 70 vuoden
ikiiiin asti. Naurussa vanhuuseliike on tulosidonnainen koko
elEikeajan, uudessa-seelannissa sitH vastoin tasasuuruinen r-I-
man tuloharkintaa. llhdysvalloissa leskeneldke maksetaan alen-
nettuna, jos se otetaan ennen 65 ik5vuotta. Kyseess5 ei ore
varsinainen tuloharkinta, mutta periaate on sama kuin van-
huuseliikkeessli, joka on tulosidonnainen 65 ja 70 ikiivuosien
val-l-IIa.

Kertasuoritteisia e ltikkeitH maksavia yleisiS eliike jHr jestel-
mi5 on Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ndissd ns. sdiist6-
eltike jiir jestelmj-ssii vakuutetun henkil6kohtaiselle tilille ke-
rdtiiiin vakuutusaikana tydnantajan ja vakuutetun vakuutusmak-
suilla piiSoma, jonka vakuutettu nostaa korkoineen eliikkeelle
jeiSdessii5n. Kertasuoritteisia leskenerekkeite maksetaan 24
yleisess5 e liike jiir jestelmiissd . Kertasuoritteisia vanhuuselek-
keite maksetaan 21 yleisessd eliikejarjestelrndssS.
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5. LESKENELATxTew xnHtrrAurspyRKrrvm<sET nnArssA MArssA

Tiihiin lukuun on koottu maakohtaisia tietoja yhdeks5stH
tEr, joissa leskenel5kettii on viime vuosina oleellj-sesti
tettu tai tehty siihen tiihtii5viii esityksiii. Kuvauksessa
tellliiin seuraavia muutoksia ja esityksiii:

maas-
muu-
kiisi-

Isossa-Britanniassa tuli vuonna 1978 voimaan uusi eliikejiir-
jestelmii, jossa useilla eri tavoilla pyrit5tin vahvistamaan
naisleskien oikeutta omaan vanhuuseldkkeeseen. Leskeneliikettii
ei muutoin laajennettu.

Itiivallassa annataan miesleskille asteittain 1980-luvun kulu-
essa samanlainen eliikeoikeus kuin naj-sleskille maan perustus-
lakituomioistuimen todettua eliikejHrjestelmlin syrjivdn mies-
leskiii.

Luxemburgin hallitus antoi kes5llii L982 maan parlamentille
lakiehdotuksen neJ- j iin eltike j5r j estelmiin yhdistiimi sest5 yhdek-
si jiir jestelmiiksi. Uudessa jiir jestelmHssii miehillii on oj-keus
IeskenelSkkeeseen.

Nor assa naisilla ja miehillii on yhtSliiinen oikeus tulosidon-
naiseen leskenelSkkeeseen. Perhe-el5kkeen uudistamista tutki-
nut komitea ehdotti ansioeliikkeiden poistamista leskenelHk-
keistH.

Ranskassa tii ydennettiin vuonna 1981 ansioperustei-sia ja tulo-
sidonnaisia leskenelekkeite uudella tasasuuruisella ja tulo-
sidonnaisella leskenel5kkellii. Se maksetaan leskiIIe, jotka
eivtit saa ansioperusteista leskenel5kettH.
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Ruotsissa julkaistiin vuoden 1981 lopulla komiteanmietint6,
jossa ehdotettiin leskeneldkkeen maksamista nais- ja miesres-
kirle yhtiildisirle perusteilla. samarla ehdotettiin resken-
eliikkeen muuttamista liihinnii siirtym5kauden etuudeksi seka
toimeentuloavustukseksi niiss5 tapauksissa, joissa lesken on
ty6markkinapoliittisista tai terveyderlisistii syistd vaikea
s i joittua tydeliimtiiin.

Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuin p55tti vuon-
na 1975, ettli vij-meistiilin vuoden 1985 arusta naisten ja mies-
ten on saatava leskeneliike yht5liiisillii perusteilla. Liitto-
hallituksen asettarna, perhe-eLtskkeen uudi-stamista tutkj-nut
asiantuntijakomitea ehdotti leskenelH.kkeen maksamista osit-
tain tarveharkinnan perusteella. Tarvetilanteen rnuodostaisi-
vat lasten kasvattaminen ja l-esken korkea ike. Ensiksi maini-
tussa tapauksessa eliike maksettaisiin ilman turoharkintaa
Jiirkimmiiisess5 tapauksessa eliike olisi tulosidonnainen.

Tanskan kansaneldkejdrjestelmen l-eskeneliike on tulositlonnai-
nen ja se maksetaan vain naisleskelle. Palkansaajien lisiiel5-
kejiirjestelmdss5 miehille sit5 vastoin annettiin leskeneliike-
oikeus vuonna 1978.

lfhdysvalloissa miehet saivat oikeuden leskeneliikkeeseen maan
korkeinunan oikeuden peiStettyd, vuonna ]-977, ettii miesten eri-
arvoisuus leskeneldkkeessii on perustuslain vastaista. Peet6k-
sen antamisen jSlkeen kaksi eri asiantuntijakomiteaa on tut-
kinut perhe-el5kkeen kokonaisuudistusta.
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5.1 ISO-BRITANNIA

Isossa-Britanniassa vuonna 1978 voimaan tullut uusi eliikejar-
jestelm5 koostuu perusel5kkeesta ja listieliikkeest5.

PeruselEke on tasasuuruinen, joskin ty6tulosidonnainen viiden
vuoden ajan vanhuuseliikkeelle siirtymisen jiilkeen. Lisdel5ke
on vakuutusajan pituuteen ja ansioihin suhteutettu. perus-
eliikkeen alaisuuteen kuuluvat sek5 palkansaajat ettii itseniii-
set yrittajet. Lisiielakkeen araisuuteen kuuluvat vain palkan-
saajat.

Leskeneldke rnaksetaan nais1eskelle. Naisleskien vanhuuseliike-
oikeutta tuetaan useilla tavoilla. Peruseliikkeessts naisleski
voi laskea hyvlkseen kuolleen miehens5 maksamat vakuutusmak-
sut, jos hiinen itsensii maksamat vakuutusmaksut eivtit riitd
tiiys im5iiriiiseen vanhuuseliikkeeseen. Lis5eliikkeessE nais leski
perii miehensii koko lisliertikkeen ja saa sen oman lis5eliik-
keensd oheLla. Tiil16in lesken eriikkeiden ylHrajana on mHiir5,
jonka yksiniiinen henkil6 saa tiiysimiiiirHisills vakuutusmak-
suilla. My6s miesleski perii kuolleen vaimonsa lisiieliikkeen,
mutta vain siin5 tapauksessa, ettii vaimo kuolee molempien
puolisoiden ollessa vanhuusellikkeellii.

Naisten vanhuuseliikeikii on 6O vuotta, jossa iiiss:i leskeneliike
muuttuu vanhuusel5kkeeksi. Naisleski voi kuitenkin saada les-
keneriikkeen vierii 65 vuoden ikiiiin asti, jos sen mH5rei ylitt5H
hiinelle tulevan vanhuuseliikkeen m55rdn.

Miesleskien eliikeoikeuden laajentamista ei ole viime vuosina
harkittu. Naisten ja miesten tasa-arvopyrkimykset eltikejtsr-
jestelmmtiss5 ovat sit5 vastoin keskittyneet vaatimuksiin
naisten ja miesten eliikeikien yhteniiistiimisestti. Miesten van-
huuselSkeikii on 65 vuotta e1i viisi vuotta korkeampi kuin
naisten.
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5.2 ITAVALTA

5.3 LUXBMBURG

Palkansaajien yleinen elSketurva koostuu ty6ntekijiiiden, toi-
mihenkil6iden ja kaivosmiesten eliike jiir jestelmistii. pdiiosin
niimd jtirjestermiit ovat samanlaiset. rtseniiisiei yrittejia ja
julkisen sektorin parkansaajia varten on erirriset erdkej8r-
jestelmdt.

Leskener6ke maksetaan naisleskelle. Miesleski saa eLiikkeen
vain, jos h5n ty6kyvytt6myyden vuoksi sai p5dasialrisen toi-
meentulon vaimoltaan.

Miesleskien el5keoikeus otettiin Itd val1an perustuslakituo-
mioistuimen k5siteltdviiksi vuonna r9go. oikeus katsoi, ettii
perhe-elSkesiiiinn6kset syrjiv5t miehid, koska he eivdt voi
saada leskeneltikett6 samoilla perusteilla kuin naiset. Oikeus
pii5tti, etta perhe-eliikesiiSnn6kset on tehtiivii yhdenmukaisiksi
vuoden 1981 puoriviiliin mennessH. Kustannussyist5 oikeuden
pEiitds kuitenkin pannaan t5ytdnt,tiiin asteittain l980-1uvun ai-
kana. Uudistus koskee kaikkia palkansaajien ja itseniiisten
yrittii jien el5ke jEr jestetmid.

Luxemburgin hallitus antoi vuoden Lggz hein5kuussa maan tr>ar-
lamentin k5siteltlivHksi lakiehdotuksen, jolla nykyiset tydn-
tekij6iden, toimihenkiriiiden, itsendi-sten yrittdjien ja maan-
vil jelijtsiden erilliset elSkejiirjestelmSt yhdistetdiin yhdeksi
e 15ke jdr jestelmliksi .

Lakiehdotuksessa leskeneliikeoikeus laajennetaan miesleskiin.
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He tulevat saamaan leskener5kkeen samoilla perusteirla kuin
naislesket. Nykyisess6 lainsEiiidiinn6ssii miesleski saa eldkkeen
vain, jos hHn on ty6kyvyt6n. uudessa jerjestermdss6 lesken-
elSkkeen maksaminen aloitetaan 43 vuoden iiissii tai aikaisem-
min jos leski on viihint55n SO-prosenttisesti ty6kyvyt6n tai
huoltaa alaik5istH Iasta. Leski saa aina siirtymiikauden eliik-
keen kormen vuoden ajan, jos hiin ei ole ansiotydssii kodin uI-
kopuolella eikti oLe tdyttiinyt 43 vuotta.

uusi eltskejiirjesterm5 tulree voimaan vuoden r9g3 aikana tai
vuoden 1984 alussa.

Yleinen eliikejiirjestelmii muodostuu tasasuuruisesta perusel5k-
keestii ja ansioperusteisesta yleisest5 lisiielakkeestd. Eliike-
jiirjestelm5n alaisuuteen kuuluvat sekH palkansaajat
seniiiset yritt5 jHt.

Leskeneltske maksetaan samoilla edel1ytyksill5 seka nais- ettli
meispuoliselle 1eskelle. Tiiytenii leskenelHkeen5 maksetaan ta-
sasuuruinen peruseLake sekii 55 t siite lisiielakkeestii, jota
edunjetteje sai tai johon hiin oli kuolressaan oikeutettu.
Leskerre ntimii molenunat eliikkeet ovat turosidonnaisia. Tulo-
harkintaa ei tehdii lesken toderlisten turojen vaan ns. odo-
tettavissa orevien ansiotulojen suhteen. Tiiysi eliike makse-
taan IeskeIle, jonka ei voida odottaa ansaitsevan,puolta voi-
massa olevasta peruselakkeesta. Jos lesken voidaan odottaa
saavan suurenulan tulon, vH,hennet55n t5yttii eliikettii 40 t sii-
tH ansiotulon osasta, joka ylittee puolet peruseliikkeestd.
Odotettavissa olevia ansiotuloja ratkaistaessa kiinnitet5iin
huomio lesken ik55n, ansiokykyyn, ansiomahdollisuuksiin sekii
elinolosuhteisiin yleensii.

etta it-
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Vuonna L973 Norjassa ryhdyttiin komiteaty6nii valmistelemaan
sosiaaliturvan laajaa uudistusta. Perhe-eltikettii kes itel 1yt
komitea ehdotti vuonna L975, ettd yksinhuottajill-e luotaisiin
yhdenmukainen etuus jiirjestelmii. Yksinhuoltajilla tarkoitet-
tiin tiissii leski6, eronneita ja erossa asuvia.

Komitean mukaan arle 3-vuotiasta lasta huortavarle tulee va-
rata mahdollisuus hoitaa itse lasta kotona. yri 3-vuotiasta
lasta huoltavan tuLee piiiisiitint6isesti olla ansiotydssti kodin
urkopuorella. Yri lO-vuotiasta lasta huortavaa tuettaisiin
sos iaalietuuksilla vain poikkeustapauksissa.

Kaikille yksinhuoltajill-e huoltovelvollisuuden perusteerla
maksettaisiin tasasuuruisena etuutena e liike jtir jestelmdn pe-
ruselHkkeen ja tiiyclen eliikelisiin suuruinen mliiir5. Yleisen li-
s5el5kkeen maksamisesta site vastoin luovuttaisiin kokonaan.
Kuten nykyisinkin, etuus olisi tulosidonnainen. Alle 3-vuoti-
asta lasta huoltavalla tuloharkinta perustuisi todeLlisiin
ansiotuloihin. Vanhempaa lasta huoltavalla my6s odotettavissa
orevat ansiotulot otettaisiin huomioon turoharkinnassa. Les-
kelle maksettaisiin koulutustukea ammatin hankkimiseksi seka
Lastenhoitotukea kou lutuks en tai ty6n hoitamisen ajaksi. NAi-
tii etuuksia maksetaan myds nykyisessii jerjestelmiissH.

NuorilIa leskilLii, joilla ei ole huollettavanaan lasta, €i
komitean ehdotuksen mukaan eniiH o1e oikeutta el5kkeeseen. Jos
Ieski ei pystyisi huolehtimaan toimeentulostaan, h5ntil tulisi
tukea tydmarkkinavakuutusten kautta.

Nykyisessii eltikej5rjestelmH.ssH Ieskeneliikkeen saamiselle ei
ore asetettu alaik5rajaa. Komitea ehdotti resken ikdrajaksi
55 vuotta, jonka jiilkeen hiin saisi tulevaisuudessakin eliik-
keen.
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AIle 55-vuotias leski, joka lasten hoidon vuoksi ei voi olra
ty6ss5., saisi tukea yksinhuoltajana siten kuin ederlH selos-
tettiin. Jos leski huoltaisi edelreen lapsia 55 vuoden i5ssE,
hiin saisi tiill6in el5kkeen samalla tavalla kui-n 55 vuoden i:in
jSlkeen leskeksi tulleet. Poikkeussyistd 55 vuoden ikiirajasta
tulisi voida poiketa. poikkeussyy orisi esim. asuinpaikka,
jorta leski ei voi saada ty6td eik5 hHnen kohtuuderla voida
odottaa muuttavan muuaIle. Leski, joka on 4G-55 vuoden ikei-
nen, saisi alennetun eliikkeen. Ttsyttii eliikett5 alennettaisiin
l/LO kutakin 55 ikiivuodesta puuttuvaa vuotta kohti.

Lis5ksi komitea ehdotti, ett6 jokaiselle leske11e maksettai-
siin siirtymtikauden etuus yhden vuoden ajan. Se olisi tiiyden
perusel5kkeen ja eltikelisiin suuruinen, mutta tulosidonnainen
lesken odotettavissa oleviin ansiotuloihin ndhden.

Perhe-elSkkeessd tosiasialli.nen yhdessii asuminen tulisi aset-
taa muodollisen avioliiton tila11e eliikkeen saamisen edeLly-
tyksenii. Lisdksi leskeneliikettii my6nnettdessii tulisi kiinnit-
tiiS huomiota siihen, oliko edunjiittiijii todellisuudessa vas-
tannut lesken toimeentulosta.

Komitean vuonna L975 tekemdt ehdotukset eiviit ole toistaisek-
si johtaneet lainsiiSdiint6dn.
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5.5. RANSKA

Palkansaajien elHketurva muodostuu ansioeliikkeitii maksavasta
yleisestd eLdkejiirjestelm5stli sek5 lukuisista tydmarkkinaso-
pimuksiin perustuvista, samoin ansioeliikkeite maksavista Ii-
siieliikejiirjestelmist5. useiLla palkansaajaryhmilrii ja itse-
niiisill5 yritt:ijillii on omat erilliset eliikejarjestetmansti.

Palkansaaj ien yleisessH eliike jerjestelmdssii leskenelHke mak-
setaan sekii nais- ettEi miesleskelle samoilLa perusteilla,
mutta eLiike on moremmille tulosidonnainen. Ty6markkinasopi-
muksiin peru stuvissa lisiieliike i5r iestelmissd miesleski saa
leskeneLiikkeen vasta jerjestelmdn vanhuuselSkeiiin - 65 vuotta
- tiiytetty6iin. Naisleskellii ik5raja on 50 vuotta, ellei hHn
ore ty6kyvyt6n tai huorra kahta lasta. Listier5kej5rjestermis-
s5 leskenel5kkeet eiviit yleisestli jiirjestelmiistii poiketen ole
tulosidonnaisia.

vuonna 1981 Ranskassa ryhdyttiin maksamaan uutta leske.relH-
kettd sellaiselle nais- ja miesleskelle, joka ei t5yt5 ylei-
sessii eliikejdrjestelmiissii leskelle asetettua 55 vuoden ike-
vaatimusta. THmSn uuden leskeneldkkeen tarkoituksena on toi-
mia siirtymiikauden etuutena, joka helpottaa lesken sijoittu-
mista uudelleen ty6eriimiiiin. E15ke on tasasuuruinen ja turo-
sidonnainen. Eliikkeen enimmtiismiiiird atenee vuosittain.
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5.5. RUOTSI

Yleinen eliiketurva muodostuu koko v5estdn kattavasta kansan-
eliikkeestH sekii palkansaajat ja itseniiiset yrittejet katta-
vasta yleisestii listieliikkeestii. Kansaneliike on tasasuuruinen,
lisdeLiike ansioihin ja vakuutusajan pituuteen suhteutettu.
Leskenel5ke maksetaan vain nais1eskeIle.

Ruotsissa julkaistiin vuoden 198r lopulra komiteanmietinto
perhe-eliikkeen uudistamisesta. Siin5 esitete5n huomattavia
muutoksia yleisiin perhe-eltikkeisiin erityisesti leskenel{k-
keiden osalta.

Komitean mielestii naisen asemassa ja yhteiskunnassa yleensts
on tapahtunut siinii m5iirin muutoksia, ettei perhe-eliikkeessii
en55 ole oikeutettua tehda eroa sukupuorten v5rilre. Nykyi-
nen perhe-e1iike, jossa leskenel5ke maksetaan vain naisleskel-
Ie, perustuu perinteiseen rooliajatteluun ja ty6njakoon per-
heessH. sen mukaan nainen ei ore tyt5ssii kodin urkopuolerla.
Nykyisin naiset kuitenkin yh5 suuremmassa mdiirin ovat mukana
tyr5eliimtsssH kodin ulkopuoLella.

Perhe-eleikkeellE tulisi komitean mielest5 ensisijaisesti tur-
vata sen toimeentulo mahdollisimman sarnanlaisena kuin se
ori edunjlitt:ijdn eliiessS. T5mii edetlytt;i5 tapseneltikkei<len
tason pitiimist5 nykyiselliiHn. Leskeneli{kkeessH tarvitaan ko-
mitean mukaan sitd vastoin perusteellinen muutos. Naiset ja
miehet on saatettava tasa-arvoiseen asemaan leskenellikkeen
saajina. LeskenerHkkeen ei tulisi en5ii edellytt5d avioliit-
toa, vaan pelkiist5dn yhdessli asumista.
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uuden leskeneltskkeen tavoitteeksi komitea asetti resken saa-
misen takaisin ty6ertimiiSn, jos h5n ei ole ty6ssii kodin ulko-
puolella. Tiim5 tavoite edellyttiiS tarveharkinnan korostamista
elEkkeessii. Komitea kuitenkin hylkiisi perinteisen tarvehar-
kintaisen leskeneliikkeen, koska sen kiiytt66notto merkitsisi
takaperoista kehitystii eliiketurvassa. Samoin komitea hylkiisi
Norjan mallin mukaisen leskeneldkkeen, jossa lesken odotetta-
vissa o1evilla ansiotuloilla on vaikutusta eliikkeen miiiir5iin.

Perhe-elekkeit5 maksettaisiin komitean ehdotuksen mukaan seka.
kansaneriike- ett5 Lis5eriikejiirjestelmdstH - kuten nykyisin-
kin. Komitean mielestii ei ore lainsriiid5nntirlisesti syytii
puuttua ty6markkinasopimuksiin perustuvii-n lis5eldkkeisiin,
joiden araisuudessa ovat k5ytiinn6llisesti katsoen kaikki yk-
sityisen sektorin palkansaajat. My6s niiiden listieliikkeiden
muuttamista komitea piti toivottavana, mutta se jEH ty6mark-
kinajdrjestdjen sovittavaksi.

Komitean ehdotuksen mukaan vanhuuseliikeiiin tiiyttiineelle Ies-
kerle ei endii pitdisi lainkaan maksaa reskener5kett5, koska
hiin saa oman vanhuuseliikkeen kansanelskejiirjestelm5stH ja yhe
useammin my6s oman ansioerdkkeen lisiierHkejiirjestermHstts.

Tydiktiinen leski tarvitsee komitean mielestti edunjdttdjein
kuoleman j5lkeen tilapiiist5 tukea voidakseen sopeutua uuteen
tilanteeseen. Terte ajalta leskelle tulisi maksaa siirtymii-
kauden avustusta. site maksetaan a1le 65-vuotiaalle leskel-
Ie, joka on asunut yhdessii edunj5ttdjiin kanssa ja jolla on
huollettavanaan arle 8-vuotias lapsi, tai selraiselle lapset-
tomalle reskerle, joka on asunut yhdessii edunjiittHjiin kanssa
vHhintdiin viisi vuotta vtilitt6m5sti ennen t5mdn kuolemaa.
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Siirtym5kauden avustusta tulisi maksaa yleensd yhden vuoden
ajan. Sen maksaminen lopetetaan, jos leski solmii uuden avio-
Iiiton. Avustuksen maksamista voitaisiin jatkaa yli vuoden,
jos leski edelleen huoltaa alle kouluikiiistii lasta. Avustuk-
sen maksaminen loppuu nuorimman lapsen tullessa esikoulu-
ikiiiin. Vanhempien lasten osalta komitea katsoo perhepoliit-
tisten tukimuotojen hoitavan saman teht5viin kuin siirtymdkau-
den avustus nuoremmiLla Iapsilla.

Siirtym5kauden jiilkeen lesken edellytetii5n hankkivan toimeen-
tulon omalla ty611li5n. Leskien ty6llistHmisen tieltii on komi-
tean mielestii pyrittlivti poistamaan estej-te koulutuksen ja
muiden ty6voimapoliittisten toimenpi.teiden avul1a.

Siirtymiikauden avustuksen loputtua maksettaisiin toimeentulo-
avustusta sellaiselle leskeIIe, jonka ty6LlistHminen on ty6-
markkinasyistii tai lesken terveydentilan vuoksi osoittautunut
vaikeaksi. Toimeentuloavustusta saisi leski, jonka mahdolli-
suus hankkia ansiotuloa hdnelle sopivassa ty6ssii on tilap5i-
sesti alentunut viihint5iin puo1ella. Ansiomahdollisuuksia ar-
vioitaessa ki-innitetiiiin huomiota l-esken mahdollisuuksiin
hankkia ansioita sel-laisella ty6l1d, joka vastaa h5nen voimi-
aan ja valmiuksiaan ja, jota h5neltd voidaan kohtuudella
odottaa, kun otetaan huomioon lesken koulutus, aikaisempi
toiminta sek6 ike, asumisolot ja rnuut niihin verrattavat sei-
kat.

Toimeentuloavustuksen saajat jaetaan kolmeen luokkaan ansio-
kyrryn viihenemisen mukaan; tliysi, 2/3 ja L/2. Jako on sama
kuin tyd,klruytt6myyseliikkeessti. Avustuksen suuruus mtiiirtiytyy
Iuokan mukaan. Avustusta ei makseta samanaikaisesti ty6kyvyt-
t6myyseltikkeen, sairauspdivtsrahan tai tapaturmavakuutuksen
elinkoron kanssa. Ty6tt6myyden perusteella maksettava etuus
vHhennetiiiin toimeentuloavustuksesta .



22

KansanelHke jlirjestelmHstd maksettavan siirt uden avustuk-
sen ia toimeentuloavustuksen miiiiriit ovat yht5 suuret kuin
kulloinkin voimassa oleva perusm55rH. Yleisestii lisdeliikejiir-
jestelmiistE maksettavien avustusten mli5rdt ovat 30 * edunjlit-
tiijiin ty6kyvytt6myys- tai vanhuuser5kkeestii, jos leskerlii ei
ole huollettavaa lasta. Jos reskellii on huorlettavanaan lap-
senelHkkeeseen oikeutettu J-apsi, reski saa avustuksina 10 g

edunjHttdjiin el5kkeestii.

Komitea ehdotti, ett5 uudistus pantaisiin toimeen asteittain.
vanha ja uusi perhe-eriike toimisivat suhteerlisen pitkdn ajan
rinnakkain. uuden perhe-erdkkeen voimaanturlessa 45 vuotta
t5ytttineet lesket siiilyttiiisivHt entiset etuutensa koko lop-
pueliim5ns5. Komitea ei ehdottanut voimaantulopiiivamalirii5. Ko-
mitean ehdotukset eiviit ole vielli johtaneet lainsii5d5nt66n.

5.7 . SAKSAN LIITTOTASAVALTA

Yleinen eltiketurva muodostuu ty6ntekij6,iden, toimihenkil6iden
ja kaivosmiesten elskej5rjestelmistH. Jurkisen sektorin vir-
kamiehill5 on oma el5kejiirjesterm5ns5. yksityisen ja julkisen
sektorin palkansaajia varten on lukuisia lisiielEikejdrjestel-
miii. Itsen5isille yrirtdji1le, maanvitjelij6itle ja eriiillii
vapaiden ammattien harjoittajilla on omat el5kejiirjesterm5n-
s5.

Yleisissd elHkejiirjestelmissii IeskenelHke maksetaan siirtymii-
kauden etuutena nais- ja miesleskille kolmen kuukauden ajan
edunjiittdj:in kuoleman jiilkeen. Tiim5n ajan jiilkeen leskenelake
maksetaap normaalisti naisreskelle. Miesreski saa eltikkeen,
jos hiin oli talouderrisesti riippuvainen vaimostaan. Talou-
delliseen riippuvuuteen vaaditaan, ettli edunjdtt5jd oli hank-
kinut yfi puolet perheen toimeentuloon tarvittavista tulois-
ta.



23

Vuonna 1977 liittotasavallassa tuli voimaan uusi avioliitto-
ja perheoikeuslaki. Tuon lain perusteella aviopuolisoille
avioliiton aikana kertynyt eliikeoikeus jaetaan tasan avio-
erossa. Samassa yhteydessd muutettiin eronneen puolison oike-
utta leskenel5kkeeseen. Ennen hein5kuuta L977 eronnut nainen
tai mies saa leskeneldkkeen, jos hdnellii oli oikeus elatus-
apuun puolisoltaan tai hdn sai telte elatusapua. Kesdkuun
L977 jdlkeen eronnut nainen tai mies on oikeutettu vain ns.
kasvatuseltikkeeseen, joka on tarkoitettu huoLlettavan lapsen
toimeentulon turvaamiseen. Kasvatusel5ke on tulosidonnainen.

l,iittotasavall-an perustusLakioikeus piiStti vuonna L975, ettii
perhe-eliikesiiSnn6kset on yleisissd eldkejiirjestelmissS tehtEi-
vd viimeistHiin vuoden 1984 loppuun menness5 yhdenmukaisiksi
siten, ettei sukupuoleen perustuvaa eriarvoisuutta eniiH o1e.
Liittohallitus asettj- vuonna L977 asiantuntijakomitean sel-
vitt5meen koko perhe-eliikejiirjestelmdn uudistamista.

Vuonna L979 julkistetussa mietinn6ss5 ehdotettiin, ette nai-
set ja miehet saatettaisiin tasa-arvoiseen asemaan lesken-
eliikkeen saamisessa ja ettii perinteisest5 "kotirouva-ajatte-
luun" perustuvasta leskenelskkeest5 luovuttaisiin.

Puolisoiden el5essd heid5n vanhuus- ja ty6klruytt6myyselSk-
keensH laskettaisiin samalla tavalla kuin nykyisinkin. Toisen
puolison kuollessa toisella olisi oikeus molempien puolisoi-
den ansaitsemaan eltikeoikeuteen. Komitea ehdotti kolmea vaih-
toehtoista mallia lesken vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseltskkeen
laskemiseksi. Niiden yhteisenii piirteend on s€r ettii leski
saa aina viihintiiiin itse ansaitsemansa eliikeoikeuden suuruisen
eliikkeen. Nykyisen lapseneldkkeen komitea pysytt,i entisel-
I5iin.
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Jos lesken eldketarve ei johdu vanhuudesta tai tyokyvytt6myy-
destii, hHnelle tukisi maksaa el5kett5 vain lasten kasvattami-
sen tai korkean iHn perusteella. Lasten kasvattamisen perus-
teella el5ke tulisi maksaa leskelle ilman tuloharkintaa. EIe-
ke maksettaisiin, jos leski huoltaa alle l8-vuotiasta rasta.
Tuloharkintaa ei komitean mierestd pidH kiiyttdd, koska res-
kelle tulee antaa hyv5t mahdollisuudet sijoittua takaisin
ty6e15mtiiin.

"Korkean i5n" perusteella eliike maksettaisiin 45 vuoden iiistii
liihtien, jos 1eske115 ei ore riitt5viisti tuloja toimeentulon
turvaamiseksi. Leski, joka sai aikaisemmin eliikettii lasten
kasvattamisen perusteella, voisi saada leskenel5kkeen 45 vuo-
den iiist5 liihtien uudelleen tuloharkinnan perusteella. Korke-
an itin vuoksi maksettava teskeneltike olisi tulosidonnainen
Iesken ty6tuloihin, mutta ei pHiiomatuloihin n5hden.

Komitean mielestd leskeneldke olisi tulevaisuudessa maksetta-
va vain sellaiselle leskeIIe, joka on eriikkeen tarpeessa.
ilos tarvetta ei ole, ei ole rnydskiiiin sosiaalipoliittisesti
perusteltua maksaa eliikettS. El8keoikeutta leskenel5kkeeseen
ei piteisi syntyii pelkiistiiEn sen vuoksi, ettii aviopuoliso on
kuollut. Lapsettomia, nuoria leskiii tulisi tarvittaessa aut-
taa ty6voimapoliittisin toimenpitein sopeutumaan uuteen ti-
lanteeseen.

Komitea ehdotti, ett5 uusi reskenellike otettaisiin kdytt6on
vuoden L984 alusta. uuden ja vanhan reskeneldkkeen tulisi
kuj.tenkin toimia varsin kauan rinnakkain - per5ti 25 vuotta
jona aikana leski voisi valita vanhan ja uuden jerjestelmiin
viililld. Komitean ehdotukset eiv5t ole toistaiseksi johta-
neet lainsiiiid5nt66n.
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Perhe-eliikesHdnndsten uudistaminen moLemmirLe sukupuolille
yhdenmukaisiksi on edelleen tutkittavana. Tuoreimman ehdotuk-
sen on tehnyt eliikevakuutussektori. Sen mukaan leskeneliikkeen
suuruutta nostettaisiin 5t-yksikk6,11e e,ilunjdttHjdn tydkyvyt-
t6myyselSkkeestii (65t:iin) ja lesken ikee koskevat rajoituk-
set poistettaisiin. Tiimiin ohella leskener5ke kuitenkin teh-
tiiisiin osittain tulosidonnaiseksi. Tuloharkintaa ei kiiytet-
tiiisi, jos lesken ansiotulot eivi{t ylit5 6Ot e,ilunjiittaij6n
eliikkeen perusteena olevan palkan enimmdism5Srtistii. Rajatulon
(DM I 480 kuukaudessa vuonna 1983) ylittSviiltii osalta el5ket-
tii aLennettaisiin 40t. Jos leskerl5 on oma vanhuus- tai ty6,-
kyvytt6myysel5ke, oma el5ke ja leskeneliike eiv5t yhdessti sai-
si ylitt5e my6hemmin miilirHttiivliii rajaa. Tlim5n ehdotuksen la-
pimenon mahdorlisuuksista ei ole toistaiseksi varmuutta.

5.8. TANSKA

Yleinen elEketurva muodostuu koko vtesttin kattavasta kansan-
eriikejarjestelm5st5 ja palkansaajat kattavasta ris5erdkejHr-
jestelmiistS.

Kansaneliike iiir jestelmiissS leskenelSke maksetaan naisleskelle.
Leskenel5ke on tasasuuruinen samalra tavaLla kuin muu.tkin
kansaneriikkeet. sen lis5ksi reskeneldke on kokonaan turosi-
donnainen. Tuloharkinta
vanhuuselHkkeessS., j ota
vanhuuseltikeikHii .

suoritetaan samalla perusteella kuin
ryhdytii5n maksamaan ennen 67 vuoden

Parkansaajien lisiieliikeitiriestelm5ssH leskenertike maks etaan
nais- ja miesreskelle. Mj-ehet saivat reskenelHkeoikeuden
vuonna 1978. Leskeneliike on puolet edunj5tteijiin ansaitsemasta
eliikeoikeudesta. Eltikkeet eiviit ole lis;iel5kejerjestelmdssd
ansioperusteisia, vaan jokainen vakuutusvuosi kartuttaa elii-
kettd tietyllli rahamHdrelle.
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5.9. YHDYSVALLAT

Yleinen eliikej5rjestelmii kattaa sekH palkansaajat ettii itse-
ndiset yrittdjdt. Palkansaajista 90t on tdssd jiirjestelmiis-
s€i. Loput kuuluvat julkisen sektorin eliikej5rjest.elmiin tai
ovat pakollisen elHketurvan ulkopuolella ansiotulojen v5hiii-
syyden vuoksi.

Leskenel5ke maksetaan naisleskelle ia miesleskelle samoilla
edellytyksillii. Mieslesket saivat yhtiilH,isen eliikeoikeuden
naisleskien kanssa vuonna L977. Liittovaltion korkein oikeus
oIi katsonut olevan perustuslain vastaista, ettii miesleski
joutuu todistamaan taloudellisen riippuvaisuutensa puolisos-
taan, kun naisleskeltii ei site vaadita. Vuoteen L977 saakka
miesleski sai leskeneliikkeen, jos hdn oli taloudellisesti
riippuvainen vaimostaan.

Leskenel5ke maksetaan my6s eronneelle naisleskelle, joka o1i
ollut avioliitossa vdhint5iin 10 vuotta tai jolla on lapsi
huollettavanaan. Eronnut miesleski sitS vastoin ei voi saada
Leskeneliikettii entisen puolisonsa j5lkeen.

Korkeimman oikeuden piiiit6ksen jiilkeen presidentti antoi kong-
ressille lakiehdotuksen, jossa ehdotettiin leskeneldkkeen
maksamista toiselle puolisolle, jos lesken tulot kolmen vuo-
<1en aikana ennen puolison kuolemaa olivat o1leet pienemm5t
kuin puolison tulot. Lakiehdotuksessa toisin sanoen ehdotet-
tiin naisleskiin sovellettavaksi samaa vaatimusta, jota ai-
kaisemmin o1i sovellettu vain miesleskiin.
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Kongressi ei hyviiksynyt lakiehdotusta. Se pyysi sosiaalimi-
nisterirtii ehdotuksen siita, kuinka korkeimman oikeuden pea-
tdrs pantaisiin toimeen ja miten sukupuoleen perustuva syrjin-
t5 voitaisiin poistaa eliikejiirjestelmiistH. Viimeksi mainittua
kysymystii selvittiimS5n asetettu asiantuntijakomitea ehdotti
kahta vaihtoehtoista ratkaisua, joista toista voidaan kutsua
"ansioiden jaoksi" ja toista "kahd,en pilarin elEketurvaksi,'.

"Ansioiden iakamisratkaisussa" molerunilla puolisoilla on oi-
keus omaan erdketurvaan, koska he yhttilHisesti vaikuttavat
perheen toimeentuloon. Niiin o1len leskenel5kettd ei enii5 pi-
tliisi maksaa resken ty6kyvyttdmyyden tai korkean iiin vuoksi.
Jos ndin kuitenkin tehdd5n, turisi ellike maksaa molemmille
puolisoille samoilla perusteilla. Tulonjako edellyttiiii, ettli
puorison eldketurva avioriiton edeltHneertii ajarta perustuu
omiin ansioihin ja avioliiton ajalta puoleen puolisoiden yh-
teenlasketuista tuloista. Avioeron sattuessa eliikeoikeus tu-
lisi jakaa tasan puorisoiden kesken avioriiton ajalta. puoli-
son kuorlessa leski voisi laskea hyvdkseen 808 puolisoiden
yhteenrasketuista turoista avioriiton ajarta tai enemm5n an-
sainneen puoLison koko tulon. Neite tuloja ktiytetiiSn miiiiriit-
ttsessd lesken omaa vanhuus- ja ty6kyvyttomyysel5kettli.

Leskelle ja eronneelLe leskelLe, jotka huoltavat lapseneliik-
keeseen oikeutettua alle 7-vuotiasta tai vammaista lasta,
maksettaisiin puolisoelSkkeenti 508 (tellei hetkellli 75t) edun-
jdtt.eijtsn eltikeperusteesta. Normaalisti alle 25-vuotiaalle
Ieskelle maksettaisiin vain siirtymiikauden etuutena edunjlit-
tiij5n eldkkeen perusteena oteva palkka yhden vuoden ajalta.
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"Kahden pilarin eliiketurvassarr jokaiselLe maassa vuoden asu-
neelle tulisi taata kaksi eltikettH. Ensimmiiisen pilarin eliike
on tasasuuruinen ja toisen pilarin el5ke vakuutetun koko ty6-
uran keskiansioihin suhteutettu. Ensimmiiisen pilarin eldke
ehdotettiin rahoitettavaksi verovaroin, toisen pilarin eliike
vakuutusmaksuilla. Leskelle eliike maksettaisiin puolj.son kuo-
leman vuoksi vain, jos leski huoltaa alle 7-vuotiasta tai
vammaista lasta. ilokainen leski olisi oikeutettu siirtymlikau-
den etuuteen. El5ke maksettaisiin aina alaikeiiselle lapselle.

Toinen erityiskomitea selvitteli sukupuoJ-een perustuvien ero-
jen poistamista koko sosiaaliturvasta. Komitean mietinn6ssii
vuodelta L979 ehdotetaan tulonjako tehtiiviiksi siten, ettii
leski saa laskea hyvdkseen 100E puolisoiden yhteenlasketuista
tuloista avioliiton ajalta. Leskeneliikkeeseen komitea ei teh-
nyt muita muutosehdotuksia.

Kummankaan komitean ehdotukset eiv5t ore toistaiseksi johta-
neet Lainstiiidiint66n.
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6. LIITETAULUKOT

1 Perhe-el5kkeen saajat ja leskeneliikkeen nndiiriiytyminen Euroopassa

2- Perhe-el5kkeen saajat ja Leskeneliikkeen md5riiytyminen Amerikassa

3. Perhe-eliikkeen saajat ja reskenel5kkeen m5iiriiytlrminen Afrikassa

4 Perhe-el5kkeen saajat ja leskenel5kkeen miiiiriiytymien Aasiassa
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