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LUKIJALLE
"Eltiketurva muissa maissa" on perusteellisesti tarkistettu ja ajan tasalle
saatettu painos maaliskuussa 1996 ilmestyneestd saman nimisestd
kirjasta. Aikaisempien 21 maan lisdksi mukaan on otettu kaksi uutta
maata: Japani, joka lienee yleisesti kiinnostava ja lsrael, jonka kanssa
Suomi on hiljattain solminut sosiaaliturvasopimuksen.

Kirjaa kirjoitettaessa on ajateltu erityisesti niitd eldketurvan asiantuntijoita,
jotka erilaisissa suunnittelu- ja asiakaspalvelutehtdvissd tarvitsevat tietoa
muiden maiden eldketurvasta. Johdantoluvussa on selvitetty joitakin
keskeisid kdsitteitd, jotka ovat oleellisia muiden maiden eldketurvaa
tarkasteltaessa. Ne auttanevat my6s niitd kirjan k;iytt€ijiEi, joille eldketurvan
ammattiterm irnlogia on vieraam paa.

Kunkin maan eldketurvan kokonaisuudesta annetaan kirjassa yleiskuva.
Maiden keskeiset lakisddteiset eldkejdrjestelmdt kuvataan sen jdlkeen
yksityiskohtaisesti. Lisdksi on kerrottu piiiipiirteittdin kunkin maantydmark-
kinasopimuksiin perustuvasta ja ty6nantajakohtaisesti j;irjestetystd elSke-
turvasta. Lopuksi kerrotaan eldkejdrjestelmissd vireilld olevistauudistuk-
sista.

Edellisen painoksen julkaisemisesta kuluneiden kolmen vuoden aikana
el€ikejdrjestelmi6 on uudistettu hyvin monessa maassa. Joissakin maissa,
kuten Ruotsissa ja ltaliassa, muutokset ovat olleet perusteellisia. Paljon
laajoja uudistuksia on my6s vireilld. Pdivitysty6 on siksi ollut aikaa vievd6,
ja ajan tasalle saattamisen tarve on jatkuvaa. Koska suuri osa ty6std on
tehty vuoden vaihteen molemmin puolin, on osa maksuja ja etuuksia
koskevista tiedoista vuoden 1999 ja osa vuoden 1998 tasossa.

Osastopddllikk6 Bo Lundqvistiltd ja kehityspduillikkd Christina Lindelliltd
olemme saaneet sisdltdd koskevia hy6dyllisiii kommentteja. Tutkija Mika
Vidlund on ollut suureksi avuksi kirjan saattamisessa painokuntoon.
Kaikille heille ldmpimdt kiitoksemme.

Helsingissd 22.4.1999

Sini Laitinen-Kuikka Jarna Bach
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1 Johdanto

1 Johdanto
Ulkomaiden eliketurvaa koskevan tiedon tarve on viime vuosina kasvanut
erityisesti Suomen EU-jiisenyyden mydti. MyOs maamme eldketurvan
merkittdvdt uudistukset ovat lisdnneet kiinnostusta toisten maiden ratkai-
suihin eri eliketurvan osa-alueilla. Mielenkiintoa ulkomaihin lienee osal-
taan herdttdnyt my6s Suomessa kdyty keskustelu siitd, minkdlaiseen laki-
sddteiseen eldketurvaan meilld on varaa. Kun samaa keskustelua kdy-
dddn muissa maissa, ndyttdti kiinnostuksen lisddntyminen toisten maiden
eldketurvaan olevan kansainvdlinen ilmi6.

samalla kun ulkomaiden eldketurvan tuntemus on lisddntynyt ovat sitd
koskevat kysymykset tulleet yhii yksityiskohtaisemmiksi ja tarkemmiksi.
Ndin erityisesti silloin, kun tietoa tarvitaan oman maamme eldkejdrjestel-
mdn suunnitteluun liittyvissd tehtdvissd tai vakuutettujen, eldkkeensaajien
ja yritysten asiakaspalvelussa. Tdmd kdsikirja pyrkii osaltaan palvelemaan
juuri ndissd kdytdnn6n tehtdvissd tietoa tarvitsevia.

Kirja pyrkii antamaan sekd yleiskuvan kunkin maan eldketurvan koko-
naisrakenteesta ettd yksityiskohtaista tietoa maan kattavimmista eldke-
jdrjestelm istii. Elekejiirjestelm iin pdtee erityisen hyvin yleinen lainalaisuus,
jonka mukaan se mikd yksityiskohtaisuudessa voitetaan menetetddn ver-
tailtavuudessa. Kdsikirja ei siksi pyrikddn antamaan valmista vertailevaa
tietoa. Eri maiden elSketurvan kuvaukset on kuitenkin rakennettu yhtendi-
seen viitekehykseen, niin ettd vertailevan tiedon kokoaminen kirjan tieto-
jen pohjalta olisi mahdollisimman vaivatonta.

Valittu viitekehys noudattaa suomalaisen ja laajemminkin pohjoismaisen
eldketurvan periaatteita. sen mukaan yhteiskunta takaa kaikille maassa
asuville vdhimmdiseldketurvan. Tydssdoloaikana vakiintunut kulutustaso
turvataan tyoskentelyyn perustuvalla ty6eldkkeelld. Lisdksi ty6nantaja voi
halutessaan jdrjestdd lisdeldketurvaa tydntekijdilleen tai tdllaisen lisdeld-
keturvan jdrjestdmisestd voidaan sopia tyOmarkkinaosapuolten kesken.
Yleisen lakisddteisen turvan tai tydsuhteeseen sidotun turvan lisdksi kukin
voi mahdollisuuksiensa ja tarpeidensa mukaan jdrjestdai itselleen vield
yksil6llistti lisdeldketurvaa. Tdmai yksi16llinen, vapaaehtoinen turva jdi
kdsikirjan tarkastelun ulkopuolelle. Kirjassa kdsitellddn siten yhteiskunnan
jdrjestdmdd ja tyOmarkkinoilla kollektiivisesti tai ty6nantajakohtaisesti so-
vittua elSketurvaa.

Maakohtaisten selvitysten rakenne on pitkrilti samanlainen. Pddotsikot
ovat kaikissa maaselvityksissd samat" Tdtd tarkemmalla tasolla raken-
teessa on jonkin verran maakohtaisia eroja, jotka antavat mahdollisuuden
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1 Johdanto

kunkin maan eldketurvan erityispiirteiden esille tuomiseen. Seuraavassa
on tarkasteltu maakohtaisten selvitysten sisdlt6d luvuittain.

Luvussa 7 annetaan kokonaiskuva kunkin maan eldketurvasta. Lakisddtei-
sen turvan osalta on asumisperusteisten vihimmdiselikejdrjestelmien ja
tydeliikejeirjestelmien lisdksi tuotu esiin mahdolliset ammatti- ja toimiala-
kohtaiset erityisjirjestelmdt sekd julkisen sektorin erityisjdrjestelmdt, joita
ei kirjassa muuten tarkastella ldhemmin. Kokonaiskuvaa luodaan my6s
siitd, mikd on toisaalta lakisddteisten ja muiden pakollisten eldkejdrjestel-
mien ja toisaalta ty6nantajakohtaisten eldkejdrjestelmien merkitys eldke-
turvan kokonaisuudessa.

Luvussa 2 on kerrottu asumisperusteisista vdhimmdiseldkejdrjestelmistd.
Pohjoismaissa kansanel6kejdrjestelmdt takaavat vihimmiiseldketurvan
periaatteessa kaikille maassa asuville. Kansaneldkejdrjestelmien takaama
kattava vdhimmdiseldketurva onkin yksi niistd pohjoismaisen sosiaalitur-
van piirteistd, joka on antanut aiheen puhua erityisestd pohjoismaisesta tai
skandinaavisesta hyvinvointivaltiosta erotukseksi Manner-Euroopan kor-
poratistisesta ja angloamerikkalaisen alueen liberalistiseksi kutsutuista
hyvinvointivaltioista. Varsinaisten eldkkeiden lisdksi eldkeldisilli on Poh-
joismaissa oikeus kattaviin julkisiin terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin ja
erityisiin tukimuotoihin kuten esimerkiksi elikeldisten asumistukeen.

Pohjoismaiden I isdksi kansaneldkejdrjestelmd on kirjassa mukana olevista
maista myds Alankomaissa, Australiassa, lsossa-Britanniassa, lsraelissa,
Japanissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. lson-Britannian, lsraelin
Ja Japanin kansanelSkejdrjestelmdt poikkeavat kuitenkin periaatteellisesti
pohjoismaisista kansaneldkejirjestelmisti siind, ettd eldke karttuu laht6-
kohtaisesti tydntekoon perustuvien vakuutusmaksujen eikd asumisajan
perusteella. Sveitsin yleiset eldkevakuutukset muistuttavat kattavuudel-
taan lson-Britannian kansaneldkejdrjestelmdd. Alankomaiden ja Kanadan
kansaneldkejdrjestelmdt ovat asumisperusteisia, mutta ne eivdt ole etuuk-
siltaan yhtd kattavia kuin pohjoismaiden jdrjestelmdt. Kanadan kansaneld-
ke on myos tuloharkintainen. Eniten pohjoismaisia kansaneldke-
jdrjestelmii etuuksien kattavuuden suhteen muistuttavat Australian ja Uu-
den-Seelann i n kansanelikejdrjestelmdt. N i istei mydn nettdvdt etu udet ovat
kuitenkin tiukemmin tulo- ja varallisuusharkintaisia kuin pohjoismaiset
kansaneldkkeet.

Useimmissa Manner-Euroopan maissa eliketurva rakentuu pddosin ty6-
eldkkeen varaan. ltdvaltaa, Luxemburgia ja Saksaa lukuun ottamatta ndis-
sdkin maissa on kuitenkin erityisid toimeentulotuen tyyppisii vdhim-
mdiseldkkeitd vanhuksille ja tydkyvytt6mille, joissakin maissa my6s leskil-
le. Pohjoismaisista kansaneldkejdrjestelmistd ne eroavat siind, ettd etuuk-
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1 Johdanto

sia on vdhemmdn ja tuloharkinta on tiukempi. Toisaalta on syytd huomata,
ettd monissa Manner-Euroopan maissa myds tyoeldketurvaan sisdltyy vd-
himmdiseldke. Niistd on maakohtaisissa selvityksissd kerrottu tydeldkkei-
den yhteydessd.

Raja vdhimmdiseliketurvan ja muun toimeentuloturvan vailillEi on toisinaan
liukuva. Esimerkiksi leskeneldkettd maksetaan joissakin kansaneldke-
maissa leskien lisdksi kaikille taloudellisen tuen tarpeessa oleville yksin-
huoltajille. Varsinaisten eldkkeiden lisdksi maksetaan usein erilaisia tarve-
harkintaisia erityislisid. Tehtivdn rajauksen vuoksi tdssd on keskitytty
eldkkeiden kuvaamiseen ja vain niihin kiinteisti liittyvdit erityislisdt on mai-
nittu.

Ty6eldketurvaa koskevassa /uvussa 3 on kunkin maan lakisddteisid eldke-
jdrjestelmid tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Ldhtokohtana on ollut kuvata
kattavimmat yksityisen sektorin palkansaajien ja yrittdjien elflkejdrjestel-
mdt. Monessa maassa palkansaajat ja yrittiijtit kuuluvatsamaan tyoeldke-
jdrjestelmddn. Tdssd kirjassa mukana olevista kahdestakymmenestdkol-
mesta maasta yhdeksdssi palkansaajat ja yritteijdt kuuluvat samaan jdr-
jestelmddn. Seitsemdssi kansaneldkemaassa lakisddteistd ty6eldke-
turvaa ei ole lailla sdddetty pakolliseksi yrittdjille. Ndissd maissa my6s pal-
kansaajien ty6eldketurva on tasoltaan matala tai sitd ei ole lainkaan. Seit-
semassa maassa yritt?ijilld on erillinen tai useita erillisid lakisddteisid ty6-
eldkejdrjestelmid tai yritt:ijait voivat vapaaehtoisesti liittyd palkansaajien
lakisddteiseen ty6eldkejdrjestelmddn. Yrittdjien erillisid lakisddteisiEi ty6-
eldkejdrjestelmid on kdsitelty suppeammin kuin palkansaajien jdrjestelmi6
osin siksi, ettd ne ovat pddpiirteiltddn olleet samanlaisia kuin palkansaaji-
en elikejdrjestelmdt ja toisaalta siksi, ettd niistd on ollut vdhemmdn tietoja
saatavissa. Usean erillisen yrittiijien eldkejdrjestelmdn perusteellinen ku-
vaaminen ei olisi ollut mahdollista mydskddn tyon vdlttdmdtt6mdn rajaa-
misen vuoksi.

Vaikeimman rajanveto-ongelman jaottelussa vihimmdiseldketurva-
tydeldketurva-lisdeldketurva ovat aiheuttaneet joidenkin maiden pakolliset
lisdeldkejiirjestelmdt, jotka nimensd perusteella voisivat kuulua lukuun
neljd'Lisdeldketurva'. Kaikissa kolmessa maassa, Kreikassa, Ranskassa
ja Sveitsissd, joissa on tdllaiset ldhes kaikki palkansaajat kattavat pakolli-
set lisdeldkejdrjestelmdt, on kuitenkin ollut luonnollisinta kdsitelld niiti ty6-
eldketurvan yhteydessd. Pakolliset lisdeldkkeet muodostavat ndissd mais-
sa kiintedn kokonaisuuden lakisddteisten tydeltikkeiden kanssa ja vakuu-
tukseen kuuluminen on lailla sdddetty pakolliseksi. Sveitsin pakollista lisd-
eldketurvaa on Suomessa usein kutsuttukin tydelaikejtirjestelmdksi. Kun
maassa kuitenkin on yleinen lakisidteinen ansiosidonnaisia eldkkeitd
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1 Johdanto

maksava eldkejdrjestelmd, on tdssd katsottu perustellummaksi puhua pa-
kol I isesta I isdeliikejiirjestelmdstd.

Lisdeldketurvaa koskevassa /uvussa 4 on kdsitelty kunkin maan ty6mark-
kinasopimuksiin perustuvia ja tydnantajakohtaisia lisieldkejdrjestelmid.
Kansainvdlisesti kdytetyssd eldketurvan kokonaisuutta kuvaavassa ns.
kolmen pilarin mallissa nimd edustavat tyypillisimmillddn eldketurvan tois-
ta pilaria. Eldketurvan ensimmdiselld pilarilla tarkoitetaan silloin yhteiskun-
nan jdrjestdmdd lakisddteistd eldketurvaa, joka kattaa hyvin laajoja vdes-
tdryhmid. Monissa Manner-Euroopan maissa ensimmiinen pilari muo-
dostuu ty6eldkejiirjestelmdstd. Pohjoismaissa siihen voidaan lukea sekd
kansaneldkkeet ettd tydeldkkeet. Ensimmdisen pilarin turvaan viitataan
usein englanninkieliselld kdsitteelld 'social security pensions'. Tdtd osaa
eldketurvasta voidaan sosiaaliturvasopimuksilla tai EU-asetuksella siirtdd
maasta toiseen. Toisen pilarin muodostaa tyOmarkkinoilla sovittu eldketur-
va, joka sekin voi olla suuria palkansaajaryhmid koskevaa ja kyseisille ty6-
markkinaosapuolille pakollista. Jirjestelmid koskeva pddtdksenteko tapah-
tuu kuitenkin pddosin tydmarkkinoilla. Sosiaaliturvasopimukset ja EU-
asetus eivdt koske toisen pilarin eldketurvaa. Kolmannen pilarin muodos-
taa tdysin yksil6llinen, vapaaehtoinen, henkil6kohtaisesti jiirjestetty lisdeld-
keturva.

Erityisesti lisdeldketurvaa tarkasteltaessa tulee keskeiseksi kdsitteellinen
ero ns. etuusperusteisten ja maksuperusteisten eldkejdrjestelmien viililld.
Etuusperusteisilla (defined benefit) jdrjestelmilld tarkoitetaan eldkejdrjes-
telmid, joissa etuuksien taso on ennalta sovittu ja vakuutusmaksut kerd-
tddn niin suurina, ettd luvatut etuudet voidaan maksaa. Maksuperustei-
sella (defined contribution) jdrjestelmdlld taas tarkoitetaan jdrjestelmii,
joissa perittdvien maksujen suuruus on ennalta sovittu. Kootut maksut ja
niille saatu tuotto ratkaisevat sen, kuinka suuria etuuksia vakuutetut aika-
naan saavat. Etuuksien tasoa ei ole ennalta sovittu, vaikka ndissdkin jdr-
jestelmissd on luonnollisesti taustalla jokin oletettu eldkkeen tavoitetaso,
jonka mukaan maksut on mitoitettu. suomen tydeldkejdrjestelmd, jossa
luvataan 60 %:n elike 40 tyovuoden jdlkeen on tyypillinen etuusperustei-
nen jdrjestelmd. Tyypillisid maksuperusteisia jdrjestelmid taas ovat monet
Ldnsi-Eu roopan maiden tydnantajakohtaiset lisiieliikejdrjestel mdt.

Merkittdvd periaatteellinen ero etuusperusteisten ja maksuperusteisten
jdrjestelmien vdlilld on se, ettd pelkistetyssd maksuperusteisessa jdrjes-
telmdssd vastuu eldketurvan riittdvyydestei siirtyy vakuutetulle itselleen.
Eldketurvan jarjesteija ei ole sitoutunut takaamaan enempdi kuin sen, miti
maksetuilla maksuilla ja niiden tuotolla voidaan kustantaa. Kdytdnn6ss6
jako etuus- ja maksuperusteisiin jdrjestelmiin ei kuitenkaan aina ole ndin
selkei, etenkddn silloin kuin maksuperusteisen jdrjestelmdn periaatetta on
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1 Johdanto

sovellettu lakisddteisiin tai pakollisiin lisdeldkejdrjestelmiin kuten Rans-
kassa, Sveitsissd ja Tanskassa.

Luvussa 5 on kerrottu lyhyesti vakuuttamisesta ja etuuksien myOntdmi-
sestd ja maksamisesta erilaisissa ulkomaantilanteissa. Sosiaaliturvasopi-
mukset ja EU-asetus on tdssi ainoastaan mainittu, koska niiden sisdlt65
on kisitelty perusteellisesti Eldketurvakeskuksen muissa julkaisuissa.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus koskevat kuitenkin ainoastaan la-
kisddteistd sosiaaliturvaa. Ne eivdt koske tydmarkkinasopimuksiin perus-
tuvaa turvaa, eivdtkd mydskddn Kreikan, Ranskan ja Sveitsin pakollisia
lisdeldkejtirjestelmii. EU:n sisilld lisdelSketurvan puutteellinen siirretti-
vyys maasta toiseen onkin katsottu tydvoiman vapaata liikkumista esti-
vdksi tekijiksi ja EU:n komissio on erityisesti viime vuosina kiinnittinyt
siihen huomiota. Etuuksien siirrettdvyyden lisdksi ongelmia aiheuttaa vero-
tuskdytdnndn erilaisuus eri maissa. Tdssd yhteydessd ei kuitenkaan ole
ollut mahdollisuutta paneutua ndihin verotukseen li ittyviin ongelmiin.

Luvussa 6 on kerrottu kunkin maan eldketurvassa vireilld olevista merkittd-
visti uudistuksista. Eliketurvan lyhyemmdn ja pidemmin aikavilin rahoi-
tusvaikeudet ovat monessa maassa pakottaneet jossain mddrin leikkaa-
maan lakisddteistd eldketurvaa. Tdltd osin uudistukset ovat osittain jo to-
teuttamisvaiheessa ja tulevat maakuvauksissa esiin eri etuuksien yhtey-
dessd.

Paitsi suoranaista eldkkeiden tasoon puuttumista yritetddn kustannuksia
pienentid etsimdlld keinoja ennenaikaisen eldkkeellesiirtymisen vdhentd-
miseksi. Tdhdn on pyritty mm. kaventamalla erilaisia vanhuuseldkkeiden
varhennusmahdollisuuksia ja tiukentamalla ty6kyvytt6myyseldkkeiden
myOntdm iskriteereitd.

Joissakin maissa lakisddteisen, jakojdrjestelmddn perustuvan eldketurvan
kustannuspaineita on osaltaan pyritty helpottamaan luomalla lainsddddn-
ndn keinoin edellytyksid ty6nantajakohtaisten, rahastoitujen eldkejdrjes-
telmien perustamiselle. Tdmdn ns. toisen pilarin eldketurvan sisdlld on
viime vuosina ollut ndhtdvissd lisddntynyt kiinnostus maksuperusteisiin
eldkejdrjestelmiin. Keskeisend syynd tdhdnkin on ollut tydnantajien halu
rajoittaa eldkekustannuksiaan ja toisaalta tarve kyetd paremmin ennusta-
maan tulevia kustannuksia.

Erilaisten elSkemenojen rajoittamiseen pyrkivien muutosten ohella monis-
sa maissa on vireilld eldkejdrjestelmien tasa-arvoistaminen sukupuolten
kesken. Tdmd niikyy toteutumassa tai vireilld olevana naisten eldkeikien
nostamisena samaan kuin miehilld. Perhe-elaikejiirjestelmissd miehille on
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1 Johdanto

annettu tai ollaan antamassa oikeus leskeneldkkeeseen samoin ehdoin
kuin naisille. Myds miesten ja naisten mahdollisuuksia jdddd kotiin hoita-
maan pienid lapsia eldketurvaa menettdmdttd on monissa maissa paran-
nettu.

Eldketurvan muutossuuntaukset ndyttdvdt jossain mddrin olevan saman-
kaltaistamassa eri maiden eldkejdrjestelmid. Tdllaista lihentymistd on
ndhtivissd esimerkiksi Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan maiden kes-
ken. Samanaikaisesti, kun Pohjoismaissa kansanelikkeiden tuloharkin-
taisuuden lisddminen ja saattaminen asumisvuosien mukaan karttuviksi
on vdhentdnyt niiden universaalia luonnetta ja korostanut tydeldketurvan
merkitystd, on monissa Manner-Euroopan maissa eldketurvan tydsidon-
naisuutta vihentdnyt vdhimmdiseldketurvan parantaminen ja ty6eldketur-
van laajentaminen kattamaan myds muita kuin tydskentelyaikoja. Eldke-
turvan erilaisiin perusperiaatteisiin nyt vireilld olevat muutokset eivdt kui-
tenkaan ndytd kajoavan.
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2 Alankomaat

1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 guldeni (NLG) = 0,453 EUR = 2,698 FIM

Alankom aissa on kansanvakuutusjdrjestel mti, joka takaa vdh i m mdistu rvan
kaikille maassa asuville" Jdrjestelmistd maksetaan vanhuuseldkkeitd,
perhe-eldkkeitii ja tydkyvytt6myyseldkkeitd nuorille sek6 lapsilisid ja kor-
vausta suurista sairaanhoidon kustannuksista. Elikkeet ovat periaattees-
sa tasasuuruisia. Vanhuuselikettd kuitenkin pienennetddn suhteessa
puuttuvaan asumis- tai ty6skentelyaikaan.

Yksityisen sektorin palkansaajilla ja yrittdjillai on omat ansiosidonnaiset
ty6kyvyttdmyyseldkejdrjestelmdt. Ansiotydhdn sidottua sosiaaliturvaa ovat
my6s tavalliset sairaanhoitokorvaukset sekd sairauspdivdraha- ja tyott6-
myyskorvaukset. Lakisddteistd ansioihin sidottua vanhuuseldketti Alan-
komaissa ei ole.

Koska lakisddteinen eldketurva on pddosin vdhimmdisturvaa, ovat ty6-
markkinasopimuksiin perustuvat ja ty6nantajakohtaiset lisiielikejdrjestel-
mdt yleisid. Niihin kuuluu yli 80 % tydntekijdisti.

2 Vihimmdiseldketurva

2.1 Hallinto

Sosiaaliturvan hallinto on Alankomaissa hajanainen. Sosiaaliturva kuuluu
kahden eri ministeridn, sosiaali- ja tydministeri6n seki hyvinvointi-, kan-
santerveys- ja urheiluministeridn hallinnonalaan. Eldkeasiat kuuluvat sosi-
aali- ja ty6ministeri6n alaisuuteen.

Yleisen vanhuuseldkelain ja yleisen perhe-eldkelain mukaisten etuuksien
hallintoa hoitaa sosiaalivakuutuspankki (Sociale vezekeringsbank, sVB)
aluetoimistoineen. Silld on ulkomaanasioiden hoitoa varten oma toimisto.
SVB:n hallinnossa on tydnantaja- ja tydntekijaljairjestojen sekd ministerion
edustus. SVB toimii yhdyselimend sosiaaliturvasopimusasioissa. Yleisen
vanhuuseldkelain, yrittdjien tydkyvyttdmyyseldkelain ja yleisen perhe-
eldkelain mukaisten etuuksien rahoittamiseksi perittdvdt vakuutusmaksut
kerdtddn veroviranomaisen toimesta ennakonpiddtyksen yhteydessd.
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Yrittdjien, nuorten ja palkansaajien tydkyvyttdmyyseldkkeen hallinnosta
sekd palkansaajien tyokyvyttomyyseldkkeiden rahoittamiseksi perittdvien
vakuutusmaksujen kerddmisestd vastaavat eri ammatti- ja toimialojen ty6-
neuvostot. Kullakin toimialalla on yksi neuvosto, johon alalla toimivan
tydnantajan on liityttdvd. Ty6neuvostojen hallinnossa on sekd tydnantaja-
ettd tydntekijajarjestojen ed ustus.

Tyoneuvostot, joita on 18, voivat hoitaa etuuksien hallinnon itseniisesti tai
yhdessd yhteisen hallintotoimiston (GAK Nederland BV) kautta. GAK on
tydmarkkinajirjest6jen keskusliittojen perustama yhdistys. Myos GAK toi-
mii yhdyselimenii sosiaaliturvasopimusasioissa. Kun ulkomainen tyon-
antaja ldhettdd ty6ntekij6itd Alankomaihin, hdnen on syytd olla yhteydessd
GAK:iin. GAK neuvoo, mihin tydneuvostoon tydnantajan tulee liittyri ja
maksaa vakuutusmaksut. Vuonna 1995 aloitti toimintansa tilapdinen orga-
nisaatio Tica (Temporary lnstitution for Coordination and Co-operation),
jonka tehtdvdnd on koordinoida tydntekijOiden sosiaaliturvaa hoitavien
laitosten toimintaa.

Aikaisempi, sekd SVB:td ettd GAK:ia ja itsendisid tydneuvostoja valvova
viranomainen Sosiaalivakuutusneuvosto (Sociale Verzekeringsraad,
SVR), on korvattu uudella viranomaisella, CTSV:llii (The Board of Super-
vision of Social lnsurances). CTSV:n muodostaa kolme viranhaltijaa, jotka
tyo- ja sosiaaliministeri nimittdd virkaansa, kun taas SVR:ssd olivat mo-
lem mat ty6markkinaosapuolet edustettuina.

2.2 Rahoitus

Sosiaaliturva rahoitetaan suurimmaksi osaksi tydntekrld- ja tydnantaja-
maksuin. Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojirjestelmddn.

Kansanvakuutusetuuksien sekd yrittdjien ansiosidonnaisen tydkyvytt6-
myysjarjestelmdn rahoittamiseksi perittdvdt vakuutusmaksut peritddn
tyontekij6iltd ja yrittdjiltd verotuksen yhteydessd. Nuorten tydkyvytt6myys-
jdrjestelmd kustannetaan valtion varoin. Tydnantajamaksuista luovuttiin
verouudistuksen yhteydessd vuonna 1990. Ty6nantajat velvoitettiin silloin
maksamaan ty6ntekijdille korvauksena maksua, jota kutsutaan OT-
maksuksi (overhevelingstoeslag). Vuonna 1998 maksu oli 1,7 % palkasta
80 600 guldenin (217 458 FIM) suuruiseen vuositulon yldrajaan asti. Ti-
mdn ylittivdstd palkan osasta maksua ei suoritettu. Ansiosidonnaiset
WAO -ty6kyvyttdmyyseldkkeet tydnantaja kustantaa yksi n.
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Vakuutusmaksut ovat seuraavat (1 .1 .1999 ldhtien)

Yleinen vanhuuseldke, AOW (ty6ntekija) 17,9 o/o

Yleinen perhe-eldke, ANW (tydntekija) 1,4 o/o

Yrittiijien yleinen ty6kyvyttdmyyseldke, WAZ (yritteija) 8,42 o/o

Nuorten yleinen ty6kyvyttdmyyseldke valtio kustantaa
Tydntekijdidentydkyvyttdmyyseldke,WAO(tydnantajan 6,95o/o
perusmaksu)
Ty6ntekijdidentydkyvytt6myyseliike,WAO(ty6nantaja, 0,81 o/o

maksu riippuu alkaneiden tydkyvytt6myyseldkkeiden lukumddriistai)
....Ir...rr......,

Vakuutusmaksut peritddn vain mddrdttyjen tulorajojen vdiliin jddvdstd pal-
kan osasta. Sekd yleinen vanhuuseldkemaksu ettd yleinen perhe-
eldkemaksu peritddn 8 799 - 48 175 guldenin (23 739 - 129 976 FIM)
vdlisistd vuosituloista. Yrittdjien ty6kyvyttdmyyseldkemaksu peritddn
29 000 - 84 000 guldenin vilisistd vuosituloista. Nuorten yleinen tyOkyvyt-
tdmyyseldke rahoitetaan valtion varoin.

Vakuutusmaksut palkansaajien ty6kyvyttOmyyseldkkeen (WAO -eldkkeen)
rahoittamiseksi peritddn piivdpalkasta 310 guldeniin asti. Pdivipalkka
lasketaan viisipdivdisen viikon mukaan. Maksu jakautuu kahteen osaan:
ns. perusosaan ja alkaneiden ty6kyvyttdmyyseldkkeiden lukumddrdstd
riippuvaan osaan. Mikali tydnantaja kalyttiid hyvdkseen mahdollisuutta
irrottaa tydntekijdt WAO -jirjestelmdstd (ks. 3.1) ja vastaa itse ty6kyvytt6-
myyseldkkeistd ensimmdisten viiden vuoden ajan, hdnen ei tarvitse mak-
saa maksun jdlkimmdistd osaa.

2.3 Verotus

Kansanvakuutusjdrjestelmdstd maksettavien etuuksien vakuutusmaksut
eivdt ole verovdhennyskelpoisia. Sen sijaan palkansaajien ansiosidon-
naisten tyOkyvytt6myyseldkkeiden rahoittamiseksi perittdvdt vakuutusmak-
sut ty6nantaja voi vdhentdd verotuksessa"

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Niihin sovelletaan vero-
asteikkoa, joka poikkeaa hiukan yleisessi tuloverotuksessa kdytettivdstd.

2.4Yakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika ja ty6skentelyaika Alankomaissa 15 - 65
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ikdvuoden vdlisend aikana. Asumisaika on vakuutusaikaa riippumatta siitd
tydskenteleek6 maassa vai ei, samoin tydskentely on vakuutusaikaa vaik-
ka ei asuisikaan maassa. Ulkomailla asumisen ja tydskentelyn aikana va-
kuutus voidaan pitdd voimassa vapaaehtoisin vakuutusmaksuin.

2.5 Yleinen vanhuuseldke

Nykyinen yleinen vanhuuseldkelaki on vuodelta 1957. Siitd kdytetddn ylei-
sesti lyhennettd AOW.

Oikeus elikkeeseen

Eltikeikii on 65 vuotta. Sen jdlkeen eldke voidaan my6ntdd riippumatta
siitd, lopettaako eldkkeensaaja tyonteon vai ei. Eldkkeen varhennusmah-
dollisuutta ei ole. Eldke voidaan my6ntdi my6s ulkomailla asuvalle (ks. 5).

Tdyden eldkkeen saamiseksi edellytetddn 50 vuoden vakuutusaikaa eli
asumista tai tydskentelyd Alankomaissa koko 15 ja 65 ikdvuoden vdlisen
ajan. Varsinaista vdhimmdisvakuutusaikaa eldkkeen saamiseksi ei ole.
Tiyden eldkkeen mddri pienenee kuitenkin 2 % jokaiselta puuttuvalta
vakuutusvuodelta. 50:td vakuutusvuotta ei kuitenkaan edellytetd niiltd
Alankomaiden kansalaisilta, jotka olivat yli 1S-vuotiaita jdrjestelmdn tulles-
sa voimaan. Heille luetaan hyvdksi vuodet 15 ikdvuoden tdyttdmisestd
vuoteen '1957 edellyttien, ettd he 59 vuotta tdytettyddn ovat asuneet
,Alankomaissa tai sen siirtomaassa vdhintddn kuusi vuotta.

Eldkkeen mddriytyminen

Eldkkeen mddri on sidottu maan vdhimmiispalkkaan, jota tarkistetaan
kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja heindkuussa. Eldke mddrdytyy
nettovdhimmdispalkan mukaan.

Yksin asuvan tdysi eldke on 70 % nettovdhimmdispalkasta. Eldke on
(1.1. 1999) 1 684,70 guldenia/kk (4 545 FIM). Mikali yksinasuvatla on yksi
tai useampi huollettava, alle 18-vuotias lapsi, on eldkkeen mddrd
2 088,14 guldenia kuukaudessa (5 634 FIM).

Naimisissa olevien ja avoliitossa asuvien (my6s samaa sukupuolta olevien)
eldkeldisparien eldkettd koskevat mddrdykset muuttuiv at 1 .2.1994 alkaen.
samat sddnnot koskevat nykyisin myos kahta samassa taloudessa asuvaa
henkil65, miktili samassa taloudessa eldkkeensaajan kanssa asuu eld<-
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keensaajan sisko, veli tai lapsenlapsi. 1.2.1994 jdilkeen mydnnettyjen eldk-
keiden tdysi mddrd on 50 % nettordhimmdispalkasta molemmille, jos mo-
lemmilla on oikeus eldkkeeseen. Jos toinen ei ole viel6 eldkeidssd, voidaan
eldkettd saavan eldkkeeseen maksaa puolisolisd, joka on myds 50 o/o uj.-
himmdispalkasta. Puolison omat tydtulot pienentdvdt kuitenkin lis6n mdd-
rii. Vdhennys lasketaan kaavalla (E - G ) x 213, jossa 5 = puolbon bruttotu-
lot ja G = 15 o/o bruttordhimmdispalkasta. Tdysi puolisoeldke puolisolisineen
on (1.1.1999) 2 324,54 guldenia/kk (6 271 FIM). Elakkeitd pienennetddn
2 % jokaista puuttwaa vakuutusvuotta kohti.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitii tarkistetaan vdhimmdispalkan tarkistusten mukaisesti tavallisesti
kahdesti vuodessa, tammikuussa ja heindkuussa.

E!6kkeen maksaminen

Kuukausieldkkeen lisdksi maksetaan erillinen lomaraha toukokuussa. Yksin
asuvan lapsettoman eldkeldisen lomaraha on vuonna 1999 enimmillddn
1 114,56 guldenia (3 007 FIM) ja pariskunnan yhteensd 1 592,40 gutdenia
(4 2e6 FrM).

2.6 N uorte n y le i nen ty6kyvyttdmyyse lii kejii rjestel md

Aikaisempi yleinen tyokyvyttdmyyseliikejdrjestelmd, AAW, lakkautettiin
vuoden 1998 alussa. AAW -jdrjestelmd on korvattu nuorten yleiselld ty6-
kyvyttdmyyselalkejdrjestelmdlld (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten, wAJoNG) ja yrittEijien ansiosidonnaiselta ty6kyvytt6-
myyseldkejirjestelmdlld (wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfs-
tandigen, wAz).wAZ -jarjestelmdstd on kerrottu tarkemmin luvussa 3.2.

Nuorten tydkyvyttdmyyseliikejdrjestelmdin wAJoNG:iin kuuruvat 17-
vuotta tdyttdneet tyokyvyttdmdt opiskelijat ja muut nuoret. Niille, joilla oli
oikeus AAW -jdrjestelmistd maksettavaan eldkkeeseen uusien jtirjestel-
mien tullessa voimaan, maksetaan edelleen vanhan jdrjestelmdn mukaista
eldkettd.
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Oikeus eldkkeeseen

Eliike voidaan my6nti6, kun tyOkyvytt6myys on jatkunut 52 viikkoa ja mi-
kdli jompikumpi alla mainituista ehdoista tdyttyy:

eldkkeenhakija on tdyttdnyt 17 vuotta ja on menettdnyt tydkyvystddn
vdhintidn 25 %

eldkkeenhakija on 17- 30-vuotias opiskelija ja hdn menettdd ty6ky-
vystddn vihintddn 25 o/o opintojen aikana. Lisdksi edellytetddn, ettd
ty6kyvyn menetys estdd tdysipdivdisen opiskelun jatkamisen.

Eldkkeen mddrlytyminen

WAJONG -lain mukaan eldke mddrdytyy kuuden eri tydkyvytt6myysluokan
mukaan seuraavasti:

ty6kyvyttdmyysaste eldkeprosentti

a

< 25 o/o

25 - 35 o/o

35-45%
45 - 55 o/o

55-65%
65-80%
80%-

Q o/o

21 o/o

28 o/o

35 o/o

42 o/o

50,75 0/o

70 o/o

Eldkeprosentin mukainen eldke lasketaan maan vdhimmmdispdivdpalkasta,
joka on ns. perusmddrd. Vuonna 1999 perusmddrd on 107,83 guldenia
(290 FIM). Jos eldkkeersaaja on alle 23-vuotias, on eldkeperuste pie-
nempi. 18 - 2?-vuotiaalla se on idstd riippuen 49,06 - 91,65 guldenia pdi-
vdssd.

Eldkkeen tarkistaminen

WAJONG -eldkkeitdi tarkistetaan samoin kuin yleisid vanhuuseldkkeitd
vdhimmdispalkan muutosten mukaisesti yleensd kahdesti vuodessa.

Elikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Eldke muutetaan vanhuusel6kkeeksi ylei-
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sessii vanhuuseldkeidssd.

2.7 Yleinen perhe-eldke

Vuoden 1996 heindkuussa voimaantullut yleinen ANW -perhe-eldke
(Algemene Nabestaandenwet, ANW) korvaa aikaisemmin voimassa oileen
A\ A/v -jdrjestelmin. ANW -jiirjestelmdn voimaantulossa oli lyhyt siirtymd-
kausi, joka paidttyi tammikuussa 1998. Elakkeet mddrdytyvdt eri tavoin
edunjaittdjdn kuolinajankohdan mukaan. Ulkomailla asumisen ja ty6sken-
telyn aikana vakuutus voidaan pitdd voimassa vapaaehtoisin vakuutus-
maksuin.

Yleistd perhe-eldkettd voidaan ANW -jdrjestelmdssd maksaa mies- tai
naisleskelle, avopuolisolle (sukupuolesta riippumatta), entiselle puolisolle
(mikdli edunjdttdjri oli kuollessaan velvollinen maksamaan tdlle ela-
tusapua), tdysorvoille lapsille seki edunjattajan kanssa samassa talou-
dessa eldneelle, esim. siskolle tai veljelle. A! A/v -jairjestelmaissd avopuo-
lisolla ei ollut oikeutta perhe-eldkkeeseen.

oikeus elikkeeseen ja elSkkeen mdiriytyminen, kun edunsaaja kuori
30.6.1996 jdlkeen

Oikeus eldkkeeseen edellyttdd, ett6 edunjdttaijii kuului ANW
vakuutukseen kuollessaan. ANW -jdrjestelmdstd maksettava leskeneldke
on tuloharkintainen. Tuloharkinnassa otetaan huomioon edunsaajan an-
siotulot sekd vanhuus- ja tyokyvyttOmyyseliketulot. Leskeneldke voidaan
mydntdd puolisolle, avopuolisolle tai asuinkumppanille mikdlijokin seuraa-
vista ehdoista tdytyy.

1. edunsaaja on syntynyt ennen vuotta 1950
2. edunsaajalla on vdhintdin yksi, alle 18-vuotias lapsi huollettavanaan
3. edunsaajan ty6kyky oli edunjdttdjdn kuollessa tai nuorimman lapsen

tdyttiessd 18-vuotta alentunut vdhintddn 45 %

Elikkeet ovat enimmdismddrdltidn tasasuuruisia. Taiysi leskelle tai asuin-
kumppanille maksettava eldke on 70 % nettovdhimmdispalkasta. Eldkkee-
seen maksetaan huollettavasta lapsesta lisdd, joka on 20 o/o vdhimmdis-
palkasta. Vuonna 1999 eliikkeen enimmdismddrd on 1 830,02 guldenia
(4 937 FIM) kuukaudessa ilman lapsikorotusta ja lapsikorotuksen kanssa
2236,82 guldenia (6 035 FIM). Huollettavasta lapsesta maksettavaa lisdd
ei oteta huomioon tuloharkinnassa, vaan se maksetaan siitd riippumatta,
onko edunsaajalla oikeutta eldkkeeseen tuloharkinnan jdlkeen.
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Edunsaajan ty6- ja eldketulot pienentivit eldkkeen midrdd. Tuloista t$-
dddn ensin vdhennys, joka on 50 % bruttovdhimmdispalkasta. Sen jdlkeen
vdhennetddn vield 1/3 niistd tuloista, jotka ylittdvat 50 % bruttovdhimmdb-
palkasta. Loput tulot pienentdvdt eliketti tiysimddrdisesti. Tulot, jotka ylt-
tivdt 1 220,53 guldenia kuukaudessa (3 293 FIM), pienentdvdt eldkettd
koko mddrdllddn. Yritttijtin tulot, jotka ylittiiviit 1 220,53 guldenia, pienen-
tdvdt eldkettd 2/3:lla ylittdvdstd mddrdstd. Eldkettd ei makseta, mikdli
edunsaajan bruttotulot ylittdvdt 3 817,37 guldenia kuukaudessa
(10 299 FIM). Mikali vuositulot ovat alle 13 897,32 guldenia(37 496 FIM),
ei eldkettd vdhennetd lainkaan.

Lapseneldkettd voidaan maksaa alle 16-vuotiaalle tiysorvolle lapselle.
Eltikettti maksaa 21-vuotiaaksi asti, mikdli lapsi opiskelee tdysipdivdisesti.
Lapseneldke on kuukaudessa 585,61 guldenia (1 580 FIM) alle 10-vuoti-
aalle, 878,41 guldenia (2 37O FIM) 10-16-vuotiaalle ja 1 171,21 guldenia
(3 160 FIM) 17-21 -vuotiaalle. Lapsenelike ei ole tuloharkintainen.

Oikeus eldkkeeseen ja eldkkeen mif,r5ytyminen, kun edunjetteja
kuoli ennen 1.7.1996

Ne, joille 30.6.1996 maksettiin A\A/t/ -jdrjestelmdn mukaista perhe-
eldkettd, sdilyttivdt oi keuden vanhan jdrjestel mdn m ukaiseen elikkeeseen
siirtymdkauden ajan, joka pdiittyi tammikuussa 1998. A\ A/V -jdrjestelmdn
mukaiset eldkkeet eivdt olleet tuloharkintaisia, mutta vuoden '1998 alusta
ldhtien my6s ndmd eldkkeet ovat tulleet tuloharkintaisiksi.

Ennen 1.7.1996 kuolleen edunjittijdn jdlkeen maksettava perhe-eldke
mddrdytyy uudessa ANW -jdrjestelmdssii seuraavasti:

1. Jos edunsaaja oli 4O-vuotias tai vanhempi tai tydkyvytdn edunjaittaijdn
kuollessa, eiki hdnelld ollut huollettavia lapsia, maksettiin A\ M/ -
eldkettd 1.7.1996 asti. Tdmdn jilkeen eldke korvattiin uudella ANW -
eldkkeelld, joka ilman lapsikorotusta on 70 % nettovdhimmdispalkasta
ja lapsikorotuksen kanssa 90 %. Eldkkeen mddrd v. 1999 on 1 830,02
guldenia (4 937 FIM) kuukaudessa ilman lapsikorotusta. Eldkettd mak-
setaan siihen asti kunnes leski tdyttdi 65-vuotta, avioituu uudelleen tai
alkaa eldd avoliitossa tai yhteistaloudessa. Eltike on tuloharkintainen
samalla tavalla kuin uudesta ANW -jdrjestelmistd my6nnettdvd eldke.
Niilld edunsaajilla, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1941, on kuiten-
kin oikeus saada lapsikorotus ja se osa etuudesta ilman tuloharkintaa,
joka vastaa 30 % nettovdhimmdispalkasta. Loput etuudesta on tulo-
harkintaista.
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2. Jos leskelld on huollettavanaan alle 18-vuotias, naimaton rapsi, on
eldke 100 o/o nettovdhimmdispalkasta. 1.7.1996 eldke oli 2433,61 gul-
denia kuukaudessa (6 566 FIM). ElEike sdilyy timdn suuruisena niin
kauan, kunnes sen mddrd on 90 % vdhimmdisnettopalkasta. T6mdn
jdlkeen eldke maksetaan saman suuruisena kuin uudessa ANW -
jdrjestelmdssd.

Elikkeen tarkistaminen

Eldkkeitii tarkistetaan kahdesti vuodessa samoin kuin vanhuuseldkkeitd

Elikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Toukokuussa maksetaan lisdksi lomara-
hana n. 6,8 vo eldkkeen vuosimddrdstd. Leskeneldke lakkaa, jos leski avi-
oituu uudelleen tai muuttaa avoliittoon tai samaan talouteen asumaan jon-
kun toisen kanssa. Eldke muutetaan yleisessd eldkeidssd vanhuuseldk-
keeksi.

2.8 Vapaaehtoinen vakuutus

Ulkomailla oleskelun aikana yleisen vanhuuseldkevakuutuksen ja perhe-
eldkevakuutuksen voi pitdd voimassa maksamalla vapaaehtoisia vakuu-
tusmaksuja (ks. 5). Vakuutusmaksut riippuvat tuloista ja kansallisuudesta.
Vapaaehtoinen vakuutus tiiytyy ottaa vuoden kuluessa siitd, kun pakolli-
nen vakuutus pddttyi.

3 Tycieldketurva

3.1 Palkansaajien tydkyvytt6myyseldke

Palkansaajien ansiosidonnainen ty6kyvyttdmyyseldkejdrjestelmd kattaa
yksityisen sektorin tydntekijdt. ltseniiset yrittajdt eivdt kuulu jdrjestelmddn.
Julkisen sektorin tyontekijdilld on omat wAo -eliikkeitd korvaavat eldk-
keet.
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Tyokyvyttdmyyseldkkeitd koskeva laaja uudistus toteutettiin elokuussa
1993. WAO -eldkkeiden tasoa madallettiin ja ty6kyvyttdmyyden arviointi-
kriteereitd tiukennettiin. Vuoden kuluttua eldkkeen my6ntdmisestd eldk-
keensaajan tulee kdydd terveydentilan seurantatutkimuksessa. Eldke on
vuodesta 1998 alkaen my6nnetty vain kolmeksi vuodeksi kerrallaan aikai-
semman viiden vuoden sijasta.

Ansiosidonnaiset tydkyvyttomyyseldkkeet rahoittaa tyonantaja. Vuodesta
1996 lihtien tyonantaja on ollut vastuussa sairauspdivdrahan maksami-
sesta ensimmdisten 52 viikon ajalta. Aikaisemmin tydnantaja vastasi pii-
viirahan maksamisesta ensimmdisten kuuden viikon ajalta ja sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmd tdmdn jdlkeen. Ty6nantaja voi ottaa vakuutuksen saira-
uspiivdrahojen maksamista varten. TyOkyvytt6myyseldke voidaan mydn-
Ge 52 viikon jdlkeen.

Vuoden 1998 alusta lihtien ty6nantajalla on ollut mahdollisuus irrottautua
ansiosidonnaisesta tydkyvyttdmyyselaikejtirjestelmdstd, jos hdn itse vastaa
ty6ntekij6idensd eldkkeistd viiden ensimmdisen tydkyvyttdmyysvuoden
ajan. Mikdli tydkyvyttdmyys jatkuu tdmdn jdlkeen, jatkaa sosiaalivakuu-
tusjdrjestelmd tydntekijtin eltikkeen maksamista. Tydnantaja saa alen-
nusta lakisditeisestd vakuutusmaksusta, mikili hdn irrottautuu WAO -
jdrjestelmdstd (ks. 2.2 Rahoitus).

Oikeus elikkeeseen

WAO -eldkettd voidaan maksaa, jos sairaus jatkuu yli 52 viikkoa. Ensim-
mdiseltd tydkyvytt6myysvuodelta maksetaan tavallisesti sairausajan pdi-
vdrahaa. Ty6kyvyttdmyyttd arvioidaan vertaama I la ennen tydkyvytt6myyttd
olleita ansioita niihin ansiomahdollisuuksiin, joita tydntekijiillii katsotaan
olevan hdnen jaljelle olevan ty6kykynsd perusteella. Tyontekijdn voidaan
edellyttdd ottavan vastaan muutakin kuin hdnen koulutustaan ja koke-
mustaan vastaavaa tydti.

Eldkkeen mdirdytyminen

Elokuussa 1993 voimaan tulleen uudistuksen jilkeen maksetaan ensin
tietylti ajalta ns. korkeampaa alkueldkettd ja sen jdlkeen jatkoelikettd,
joka on matalampi kuin alkuelake. Alle 33-vuotiaana tydkyvyttdmdksi tul-
ieelle ei makseta alkuelikettd, vaan hdnelle maksetaan heti matalampi
jatkoeldke. Korkeampi alkueldke on suhteutettu tyontekijain aikaisempaan
palkkatasoon ja sitd maksetaan idn mukaan seuraavasti.
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iki ty6kyvyttdmyyden alkaessa maksuaika, vuosia

-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58-

Alkueldkkeen mddrdytymisperusteena on ty6ntekijiin piiivdd kohden las-
kettu keskipalkka ty6kyvyttdmyyttd v6litt6mdsti edeltdneen vuoden ai kana.
Tdmd pdivipalkka kerrotaan luvulla 100/108. Vuonna 1999 suurin eldk-
keen perusteena oleva pdiviipalkka on 310,95 guldenia (838 FIM).

Eldkeprosentti mddrdytyy ty6kyvytt6myysasteen m ukaan seu raavasti :

tydkyvytt6myysaste eldkeprosentti

0
0,5
1

1,5
2
3
6

15 - 25 o/o

25 - 35 o/o

35 - 45 o/o

45 - 55 o/o

55-65%
65-80%
80 o/o -

14%
21 %
28 o/o

35 o/o

42 o/o

50,75 0/o

70 o/o

Alkueldkkeen p;idtyttyd maksetaan jatkoeldke, jonka perusmddrd on70 %
maan vdhim m dispalkasta. Perusmddrddn I isdtdd n 1,4 o/o tydkyvyttOmyyttd
edeltdneen palkan (vuonna 1998 vuosiansiot 78 778 guldeniin asti otettiin
huomioon) ja vdhimmdispalkan erotuksesta kutakin vuotta kohden, jolla
eldkkeensaajan ikd ylitti 15 vuotta, kun hdn tulitydkyvyttdmdksi.

Ne ty6kyvyttdmyyselikkeet, jotka olivat maksussa, kun vuoden 1993 uu-
distus tuli voimaan, maksetaan entisen suuruisina. Alle SO-vuotiaiden oi-
keus eldkkeeseen tarkistetaan kuitenkin uusien ty6kyvytt6myyskriteerien
mukaisesti .

Eldkkeen tarkistaminen

Ekikkeitai tarkistetaan kahdesti vuodessa, tammikuussa ja heindkuussa,
sopimuspalkkojen keskimddrdisen muutoksen mukaan.
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Elikkeen maksaminen

EliikettEi maksetaan niin kauan kuin ty6kyvyttdmyys jatkuu, kuitenkin
enintddn yleiseen vanhuuseldkeikddn asti. Eldkkeeseen maksetaan loma-
raha kerran vuodessa, toukokuussa. Lomaraha on 8 % vuosieldkkeen
mddrdstd.

3.2 Yrittiij ien tydkyvyttdmyyseldke

Oikeus elikkeeseen

WAZ -jarjestelmdin kuuluvat yrittdjdt ja itsendiset ammatinharjoittajat.
Eldke voidaan my6ntdd 18-64-vuotiaalle yrittdjdlle ja hdnen puolisolleen,
joka osallistuu yrittdjiitoimintaan ja saa sitd toimeentulonsa sekd itsendi-
selle ammatinharjoittajalle. Eldkkeen mydntdminen edellyttii#i, ettii ty6kyky
on alentunut vdhint66n 25 prosenttia ja ettd ty6kyvytt6myys on jatkunut 52
viikkoa. Lisdksi edellytetddn, ettd eldkkeenhakija on toiminut yrittiijtinti tai
harjoittanut am mattiaan ty6kyvyttdmyyttii edeltdneen vuoden ajan.

Ty6kyvyttdmyytt?i arvioidaan vertaamalla ennen ty6kyvytt6myyttd olleita
ansioita niihin ansiomahdollisuuksiin, joita ty6ntekijalla katsotaan olevan
hdnen jaljella olevan tydkykynsA perusteella. Ty6ntekijiin voidaan edellyt-
tdd ottavan vastaan muutakin kuin hdnen koulutustaan ja kokemustaan
vastaavaa tydtii.

Eldkkeen midrdytyminen

Eliike mddrdytyy kuuden eri tyOkyvyttdmyysluokan m ukaan seuraavasti

tydkyvytt6myysaste eldkeprosentti

< 25 o/o

25 - 35 o/o

35 - 45 o/o

45 - 55 o/o

55-65%
65-80%
80 o/o -

0 o/o

21 o/o

28 o/o

35 o/o

42 o/o

50,75 0/o

70 o/o
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Eldke on ansiosidonnainen ja se voi olla enimmilldain 70 o/o maan vdhim-
mdispdivdpalkasta, joka on ns. perusmddrd. Vuonna 1999 perusmiiiird on
107,83 guldenia pdivissd (290 FIM).

3.3 Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

Lakisditeisissd eldkejdrjestelmissd ei ole mahdollisuutta siirtyd vanhuus-
eldkkeelle ennen yleistd eldkeikdd. Se ei tavallisesti ole ollut mahdollista
my6skddn lisaielikejdrjestelmissd. Sen sijaan erilliset tydehtosopimuksissa
sovitut tai yksittdisen ty6nantajan jdrjestdmdt etuudet, jotka mahdollistavat
ty6std poisjiSmisen ennen eldkeikdd, ovat yleisiA. Ndmd ns. VUT -etuudet
eivdt ole varsinaisia elikkeiti. Ne onkin jdrjestetty tydnantajien lisdeldke-
jdrjestelmistd erillisind etuusjirjestelmind. Julkisen sektorin tydntekijoistd
ldhes kaikki kuuluvat VUT -etuuksien piiriin, yksityisen sektorin tyOnteki-
jOistii arviolta puolet. Jdrjestelmdt ovat yleensd rahastoi m attom ia.

Kun VUT -etuuksista 7O-luvulla sovittiin tydmarkkinaosapuolien kesken,
tavoitteena oli, paitsi tarjota pitkddn tydeldmdssd olleille mahdollisuus
siirtyii 'eldkkeelle', helpottaa tyOttdmyystilannetta. VUT -jarjestelmdt ovat
kuitenkin osoittautuneet ennakoitua kalliimmiksi. Tdmi johtuu osin siitd,
ettd etuuden mydntdmisikdd on monissa jdrjestelmissd vdhitellen madal-
lettu. Etuus on my6s osoittautunut huomattavasti arvioitua suositummaksi.
Viime vuosina onkin etsitty keinoja kustannusten vdhentdmiseksi ja vuo-
desta 1995 tydnantajilla on ollut mahdollisuus korvata VUT -jarjestelmd
uusilla rahastoiduilla jdrjestelmilld. Ndistd etuuksista on kerrottu tarkemmin
kohdassa 4.

4 LisfrelSketurua

Yleisti

Alankomaissa suurin osa ty6ntekij6istei kuuluu johonkin tydmarkkinasopi-
mukseen perustuvaan tai yksittdisen tyonantajan perustamaan lisdeldke-
jdrjestelmddn. Vuonna 1991 koko tydssd olevasta 25 - 65-vuotiaasta vd-
estdstd 82,2 % kuului tdllaiseen eldkejdrjestelmddn" Julkisen sektorin noin
miljoonasta tyontekijdstd kiytdnn6llisesti katsoen kaikki olivat julkisen
sektorin lisiielaikejdrjestelmdn (ABP:n) jdsenid. Valtion rautatieldisilld on
ollut oma eldkejdrjestelmdnsii, joka kuitenkin yksityistettiin vuonna 1994.
Yksityisen sektorin tyontekijoista lisdeldketurva kattoi 77,3 o/o eli yli
2 700 000 tydntekijdd.
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Tydmarkkinajdrjestdt ovat keskeisesti vaikuttaneet lisiieldkejdrjestelmien
kehittymiseen. Sopimuksiin perustuvien, alakohtaisten jdrjestelmien mer-
kitys johtuu osin siitd, ettd ty6- ja sosiaaliministerid voi vuonna 1949 anne-
tun lain nojalla midrdtd niiden jdsenyyden pakolliseksi kaikille alalla toimi-
ville yrityksille. Pakollinen jdsenyys koskee my6s sellaisia tydnantajia ja
tyontekij6itd, jotka eivdt ole ty6markkinasopimuksen tehneiden jdrjestojen
jdsenid. Ty6nantaja voi saada vapautuksen eldkejdrjestelmddn liittymi-
sestd vain, jos tydnantajan itse jdrjestdmd lisdturva antaa vdhintddn sa-
mantasoiset etuudet kuin alakohtainen jdrjestelmd.

Vuoden 1993 lopussa toimialakohtaisia jdrjestelmii oli 81 ja niissd oli yli
2 500 000 jdsentd. Jdsenmddrd kasvoi voimakkaasti 80-luvun aikana (vucn-
na 1983 jdsenii oli n. 1 450 000). Jdrjestelmistii 65 on pakollisia koko toi-
mialalle. My6s monilla vapaiden ammattien harjoittajilla on pakollinen lisd-
elikejdrjestelmd.

Vaikka toimialakohtaiset jdrjestelmdt ovat kattavia, ovat myds ty6nantaja-
kohtaiset lisiielikejirjestelmdt yleisid. Ne kattoivat vuonna 1991 yli puoli
miljoonaa tydntekijdii. Ty6nantajien kiinnostusta lisAeldketurvan jdrjestd-
miseen lisdi osaltaan mahdollisuus vdhentdd vakuutusmaksut verotuk-
sessa.

Lisdeldketurvan jdrjestdminen on Alankomaissa tiukasti lailla sdddettyd.
Jdrjestelmid valvoo Vakuutuskamari, joka on koko vakuutusalaa valvova
viranomainen. Jirjestelmid koskevia sidnnoksid on kuitenkin viime vuosi-
na tehty entistd joustavammiksi ns. Witteveen -komitean julkaiseman ra-
portin ehdotusten pohjalta. Ndistd ehdotuksista on kuitenkin vasta nyt
tehty lakiesitys, joka toteutuessaan tarkoittaisi siti, ettd kaikkien lisdeld-
kejdrjestelmien tulisi tulevaisuudessa noudattaa Witteveen -komitean eh-
dotuksia.

Lisdeldkejdrjestelmien tulee olla tiysin rahastoituja. Lisdeldketurva voi-
daan jdrjestdd joko tydnantajan omassa kassassa, toimialan yhteisessd
kassassa tai vakuutusyhti6ssd.
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Etuudet

Tavallinen alaikdraja liseieldkejdrjestelmddn pddsemiseksi on 25 vuotta.
Tyomarkkinasopimuksiin perustuvissa jdrjestelmissd ikdraja voi kuitenkin
olla matalampi, 18- 21 vuotta. Monissa jdrjestelmissi edellytetddn lisdksi,
ettd tydsuhde on kestinyt vdhintddn 1-3 vuotta.

Etuudet maksetaan tavallisesti jatkuvina elikkeind, kertasuoritukset ovat
verotuksellisista syistd harvinaisia. Etuusperusteiset jdrjestelmdt ovat val-
litsevia.

Etuuksina maksetaan yleensd vanhuuselSkkeitd ja perhe-elikkeitai. Tyo-
kyvyttOmyyselike ei ole kuulunut kovin yleisesti etuuksiin, koska lakisdd-
teisen jdrjestelmdn antama turva on ollut kattava. Kun lakisddteistd turvaa
on tdltd osin leikattu, ovat monet lisdeldkejdrjestelmdt alkaneet mydntdd
myds tydkyvytt6myyseldkkeitd. Tydkyvytt6myyseldkkeen my6ntdminen
edellyttdd, ettd vakuutetulle maksetaan lakisditeistd ty6kyvytt6myyseld-
kettd.

Yleinen vanhuuseldkeikd on tdhdn asti ollut 65 vuotta. Varhaiseldkejiir-
jestelyt ovat aikaisemmin olleet harvinaisia, koska niitd ei ole lakisddteisis-
sd jdrjestelmissdkddn. Joustava eldkkeellesiirtymismahdollisuus lisdeld-
kejdrjestelmissd on kuitenkin yleistynyt viime vuosina. Silld pyritdin kor-
vaamaan kalliiksi osoittautunut erillinen VUT -jarjestelmd (ks.3.3. ja jal-
jempdnd), jolla on aikaisemmin mahdollistettu varhaiseldkkeelle siirtymi-
nen. Vuodesta 1995 ldhtien ty6nantajilla on ollut mahdollisuus korvata
vanha VUT -jdrjestelmd uudella maksuperusteisella jdrjestelmdlld tai
muuttaa vanhaa jdrjestelmdd niin, ettd se mahdollistaa joustavan eldk-
keelle siirtymisen. Ndiden uusien jdrjestelmien tulee olla tdysin rahastoi-
via.

Vuonna 1994 asetettu ns. Witteveen -komitea julkaisi vuonna 1995 rapor-
tin, jonka ehdotusten pohjalta useat lisrieliikejairjestelmdt ovat alkaneet
muuttaa jdrjestelmiaidn entistd joustavammiksi. Ndistd ehdotuksista annet-
tiin kuitenkin lakiesitys vasta v. 1998 (ks.6 Vireilld olevia uudistuksia).
Komitean ehdotusten mukaan vanhuuseldke voi vaihdella vdlilld 60-65
vuotta. Varhaiseldkkeelle voi siirtyd jo S5-vuotiaana, jolloin eldkkeeseen
tehdddn varhennusvdhennys, tai eldkettd voi lykdtd jopa 70-vuotiaaksi
asti, jolloin siihen maksetaan lykkdyskorotusta. Mikali yleinen vanhuuseld-
keikd on tyOnantajan jdrjestelmdssd alempi kuin 65-vuotta, voidaan ty6n-
tekijtille maksaa vdliaikaista eldkettd elikkeellesiirtymisidstd 65-vuotiaaksi
asti, jolloin lakisddteisid eldkkeitd aletaan maksaa. Jdlkimmdistd mahdolli-
suutta pidetddn VUT -jairjestel m dd korvaavana rahastoitu na vai htoehtona.
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Vanhuuseldkettd voi karttua enintddn 2 o/o elAkkeen perusteena olevasta
palkasta. Pisin karttumisaika on 35 vuotta ja eldke on tilldin enimmilldin
70 o/o loppupalkasta. Mikdli eldkkeen perusteena kdytetddn muuta kuin
loppupalkkaa, voi karttumisprosentti olla korkeampi.

Perhe-eldkkeend maksetaan nais- tai miesleskelle tavallisesti 70 % edun-
jattajan vanhuuseldkkeestd tai karttuneesta vanhuuselikeoikeudesta mu-
kaan lukien tuleva aika vanhuuseldkeikddn asti. Alle 18-vuotiaalle lapselle
maksetaan lapseneldkettd tavallisesti 14 % (tdysorvolle kaksinkertainen
mddrd) edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestd tai vanhuuselikeoikeudesta tule-
va aika mukaan lukien.

Jos ty6kyvytt6myyseldkettd maksetaan, sen mddrii on yleensd enintddn
70 % siitd palkan osasta, joka ylittdd lakisddteisen ansiosidonnaisen tyo-
kyvyttdmyyseldkkeen perusteena olevan pa I kan yldtu lorajan.

Lisdeldkkeen mddrd6 vihennetddn tavallisesti lakisddteisen eldkkeen
mddrdlld, tai eldkkeet yhteensovitetaan muulla tavoin. Oikeuden lisdeld-
keturvaan tulee lain mukaan sdilyai tydsuhteen plidtyttydkin, jos tydntekijii
on kuulunut jdrjestelmddn vihintddn vuoden ajan. Jos jdsenyys on kestd-
nyt alle vuoden eikd vapaakirjaoikeutta synny, maksetaan tyontekijdn va-
kuutusmaksut yleensd kokonaisuudessaan takaisin. Tydntekijdlld on oike-
us tydnantajan vaihtuessa siirtdd karttunut eldkeoikeus uuden tydnantajan
liseieldkejdrjestelmdin. Kassoilla ja vakuutusyhtiOlli on my6s keskindisid
sopimuksia, joiden perusteella elikeoikeuksia voidaan siirtdd.

Maksussa olevien eldkkeiden ajoittainen tarkistaminen on yleistd, vaikka
siitd ei yleensd ole sddnnOissd mainintaa. Toimialakohtaisissa jdr-
jestelmissd tarkistuksista sovitaan tyomarkkinaosapuolten kesken, muuten
korotuksista pddttid tydnantaja tai kassan hallitus. Tarkistukset seuraavat
tavallisesti elinkustannusten muutosta.

VUT -etuudet

Toimialakohtaisista tai yksittdisen tydnantajan perustamista VUT
etuusjdrjestelmistd maksetaan varhaiseldkettd korvaavaa etuutta ty6nte-
kijdlle, joka siirtyy vapaaehtoisesti pois ty6std ennen yleistd eldkeikdd.
VUT -etuus ei ole eldke, ja se onkin jdrjestetty lisielaikejdrjestelmistd erilli-
send etuutena. se rahoitetaan tyontekija- ja tyonantajamaksuin tai vain
ty6nantajamaksuin. Viime vuosina VUT -etuuksia on kuitenkin niiden kor-
keiden kustannusten takia alettu korvata muilla jdrjestelyillEi (ks. edelli
kohta etuudet).
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VUT -etuuden voi tavallisesti saada 62 vuoden idstd, mutta matalampiakin
mydntdmisikid on. Etuuden saajan on yleensd tdytynyt olla ty6nantajan
palveluksessa vdhintddn 10 vuotta. Etuus on usein 70 - 85 % bruttoloppu-
palkasta. Etuudella on usein myos enimmdismiiiirii. Siitii maksetaan sekd
lakisddteiset ettd lisdeldketurvan vakuutusmaksut. Vanhuuseldkettd kart-
tuu siis sekd lakisddteisestd jdrjestelmdstd ettd lisiieldkejdrjestelmdstd
my6s VUT -etuuden maksuajalta (VUT -etuudesta ks. my6s 3.3).

Vakuutusmaksut ja verotus

Seki ty6nantajan ettd tydntekijdn vakuutusmaksut ovat verotuksessa vii-
hennyskelpoisia, eikd tydnantajan vakuutusmaksua lasketa ty6ntekijdn
tuloksi. Vakuutuksen tdytyy kuitenkin tiiytttid midrdtyt verolainsiddinnon
edellytykset mm. eldkkeiden enimmdismddristi.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Niihin sovelletaan vero-
asteikkoa, joka poikkeaa hiukan yleisessd tuloverotuksessa kdytettdvdstd.

5 Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisdfrteinen eldketurva

Yleisen vanhuuseldkevakuutuksen ja perhe-eldkevakuutuksen voi kansal-
lisen lainsddddnn6n mukaan stiilyttiid ulkomailla oleskelun aikana maksa-
malla vapaaehtoisia vakuutusmaksuja. Sosiaalivakuutuspankilla on oma
toimisto vapaaehtoisten vakuutusten hoitoa varten. Lisdtietoja vakuutus-
maksujen maksamisesta voi kysyd tdstd toimistosta.

Jos Alankomaissa eldkkeelld oleva muuttaa ulkomaille, oikeus lakisddtei-
seen eldkkeeseen jatkuu ilman rajoituksia ja eldke maksetaan uuteen
asuinmaahan. Eldkkeen mydntdmisessd ulkomaille on sen sijaan kansalli-
sen lainsddddnndn mukaan rajoituksia. Yleinen vanhuuseliike ja perhe-
eldke voidaan mydntdd ulkomaille, mutta lakisddteisid tydkyvytt6myys-
eldkkeitd ei makseta ulkomaille ilman erillistd sopimusta. Oikeus perhe-
eldkkeeseen edellyttdd aina, ettd edunjittiijti oli kuollessaan vakuutettu
Alankomaissa, edunsaajien asuinpaikalla ei ole merkitystd.

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta ja eldkkeiden maksamisesta toiseen maahan ovat Suomen ja
Alankomaiden vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171 ja sen toimeen-
panoasetuksen 574172 mddriykset. EU-asetus on ylikansallista lainsdd-
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ddnt6d ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sidd6kset poikkeavat
sen mddriiyksistd. Kahdenvdlistd sosiaaliturvasopimusta ei Suomen ja
Alankomaiden vdlilld ole.

Lisdeldketurva

Toimialakohtaisten pakollisten lisaelakejarjestelmien jdsenyys on pakolli-
nen yleensi myds alalla toimivien kansainvdlisten yritysten ulkomaisille
tyontekijoille. Ty6- ja sosiaaliministerid voi kuitenkin vapauttaa Alanko-
maissa lyhyelld ty6komennuksella olevan ulkomaisen ty6ntekijdn jdrjestel-
mdn jisenyydestd.

Ulkomaille muuttavan tydntekijdn jdsenyys lisdeldkejdrjestelmdssd pddt-
tyy, vaikka ty6suhde ulkomailla jatkuisi saman tydnantajan palveluksessa.
Karttunutta eldkeoikeutta ei mydskidn voi siirtdd ulkomaisen ty6nantajan
lisdeldkej;irjestelmddn. Vapaakirjaoikeus Alankomaissa karttuneeseen
eldkkeeseen kuitenkin siiilyy ja pysyvdsti maasta pois muuttavalle tydnte-
kijalle voidaan maksaa maksettuja vakuutusmaksuja vastaava kertakorva-
us. Parlamentille on annettu lakiesitys, joka tekisi mahdolliseksi karttuneen
eldkeoikeuden siirtdmisen my6s ulkomaiseen lisdeldkejdrjestelmddn. Ul-
komailla karttunut eldkeoikeus voidaan sitd vastoin nykyisin siirtdd Alan-
komaissa toimivaan lisrielaikejdrjestelmddn. EU-asetuksen 1408/71 mdd-
rdykset eivdt koske lisdeldketurvaa.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Yleisen perhe-eldkkeen uudistus, joka oli vireilld pitkddn, toteutettiin vuon-
na 1996. Vanha jdrjestelmd lakkautettiin ja korvattiin uudella ANW -
jdrjestelmdllii. Myds yleistd tydkyvyttdmyyseliikej:irjestelmdd on uudistettu
radikaalisti vuoden 1998 alusta ldhtien. Vanha AAW -jdrjestelmd lakkau-
tettiin ja sen tilalle luotiin yrittdjien ansiosidonnainen ty6kyvyttdmyyseld-
kejirjestelmd seki nuorten yleinen tydkyvyttdmyyseldkejdrjestelmd Uu-
distuksien taustalla on ollut huoli kasvavista eldkekustannuksista ja eldk-
keiden my6ntimiskriteerejd on tiukennettu mm. tuloharkintaa lisddmdlld.
Myos palkansaajien ansiosidonnaiseen tydkyvyttdmyyseldkejdrjestelmddn
tehtiin merkittdvid muutoksia vuoden 1998 alussa. Muutoksilla pyritddn
vdhentdmddn mydnnettdvien eldkkeiden mddrdd ja tdtd kautta alenta-
maan kustannuksia (uudistuksista katso tarkemmin 2.6,2.7,3.1 ja 3.2).

syksylld 1998 annettiin ns. witteveen -komitean vuonna 1995 julkaiseman
raportin pohjalta lisdelalkejtirjestelmid koskeva uusi lakiesitys (esityksen
ehdotuksista ks. 4 Lisdeldketurva). Lain odotetaan tulevan voimaan alku-
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vuodesta 1999. Toteutuessaan laki velvoittaisi kaikkia lisdeldkejdrjestelmid
muuttamaan eldkkeitd koskevat sddntonsd komitean ehdotuksia vastaa-
viksi viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Tammikuusta 2000 ldhtien lisdelaikejiirjestelmid koskevien sddnndksien
joustavuutta tullaan lisddmddn edelleen. Tydntekijdlld on tdll6in halutes-
saan oikeus valita parannettu vanhuuseldketurva perhe-eliketurvan si-
jaan. Mikdli tydntekijii ei halua kuulua perhe-eldkevakuutukseen, hiin voi
valita korkeamman vanhuuseldkkeen tai mahdollisuuden siirtyd var-
haiseldkkeelle.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi. 1 dollari (AUD) = 3,234 (keskikurssi tammikuu 1999)

Lakisddteinen eldketurva muodostuu Australiassa maassa asumisen pe-
rusteella myonnettdvistd eldkkeistd, joilla on tasasuuruinen enimmdism 6d-
rd. Eldkkeet ovat tulo- ja varallisuusharkintaisia. Naita eldkkeitd kutsutaan
tdssd vdhimmdiseldkkeiksi. Vdhimmdiseldke-etuuksia ovat vanhuuseldk-
keet, ty6kyvyttdmyysel6kkeet sekd lesken- ja orvoneldkkeet. Les-
kenetuuksia maksetaan, paitsi puolison kuoleman, myos muusta syystd
johtuvan yksinhuoltajuuden perusteella.

Lakis66teisen vdhimmdiseldketurvan lisdksi Australiassa tuli vuonna 1 992
voimaan laki lisdeldketakuusta, jonka tarkoituksena on taata palkansaajille
tietty vdhimmdistydeldketurvan taso" Lisdeldketakuu tarkoittaa, ettd tyon-
antaja on velvollinen maksamaan tydntekijdistddn vdhimmdislisdeldke-
maksuja joko kollektiiviseen lisdelaikejiirjestelmddn, tyonantajan omaan
eldkejdrjestelmddn, yksil6llisesti jdrjestettyyn vakuutukseen tai heind-
kuusta 1997 alkaen tydntekijdn yksil6lliselle eldkesddstdtilille. Tdllaisen
elSketurvan tulee olla tdysin rahastoitua" Lisdel6ketakuu ei edellytd uuden
eldkejdrjestelmdn perustamista, jo olemassa oleva tyonantajan kokonaan
tai osittain rahoittama lisiieltikejdrjestelmd voi tdyttdd lisdeldketakuun vaa-
timukset. Lisdeldketakuun tultua voimaan kattavat lisdeltikejtirjestelmdt
kyselytutkimusten mukaan arviolta g3 olo kokopdivdtydntekijoisld ja 67 o/o

osa-aikatyontekij6istd. Yritttijiit j56vAt kuitenkin lisdeldketakuun ulkopuo-
lelle.

Australiassa on myds tydmarkkinasopimuksiin perustuva pakollinen tyon-
antajan lisdeldkemaksu. Sekin voidaan maksaa joko kollektiiviseen eld-
kej6rjestelmddn tai tyonantajan omaan eldkejdrjestelmddn. T6lld maksulla
voidaan my6s osittain tEiyttdd lakisddteinen lisdeldketakuuvelvoite. Ty6n-
antajat ovat jdrjestdneet vapaaehtoisesti lisdeldketurvaa erityisesti toimi-
henkil6ille ja johtavassa asemassa oleville.

Lisdeldkejdrjestelmdt ovat Australiassa usein maksuperusteisia. Tavallista
on, ettd jatkuvan eldkkeen sijasta maksetaan kertakorvaus, ja ettd lisdeld-
keturvan taso on samankin tyonantajan palveluksessa erilainen eri ty6nte-
kijtiryhmillei.
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2 Vdhimmdiseliketurva

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki tuli voimaan Australiassa
vuonna 1908, ty6kyvyttomyyseldkkeitd alettiin maksaa vuonna 1910 ja
leskeneldkkeitd vuonna 1942. Nykyinen sosiaaliturvalaki on vuodelta 1991
(Social Security Act 1991). Vahimmdiseldkkeitii myonnettiiessd ja mak-
settaessa avoliitossa asuvat rinnastetaan aviopariin.

2.1 Hallinto

Vdhimmdiseldkkeiden hallinnosta aikaisemmin vastanneen sosiaaliminis-
teri6n (Department of SocialSecurity) toiminnoista pddosa, mm. asiakas-
palvelu ja hallinto, siirrettiin vuonna 1997 perustetun uuden viranomaisen
(Centrelink) alaisuuteen. Centrelinkilld on 401 toimipistettd ympdri Austra-
liaa ja sen toimialaan kuuluvat kaikki sosiaaliturvajdrjestelm6std myon-
nettdvdt etuudet.

Sosiaaliministeri6 vastaa sosiaaliturvan kehittdmisestd ja lainsddddnnOstd
sekd valvoo Centrelinkin toimintaa. Ulkomaanasioita Centrelinkissd hoitaa
Centrelink lnternational Services -osasto" Myds sosiaaliministeriossd on
edelleen ulkomaanasioita hoitava osasto, lnternationalPrograms Branch,
joka vastaa Australian solmimista sosiaalituruasopimuksista sekd toimii
asiantuntijana etuuksien maksam isessa ulkomaille.

2.2 Rahoitus

Eldkkeet rahoitetaan yleisin verovaroin. Erityisid sosiaalivakuutusmaksuja
ei ole.

2.3 Verotus

Vanhuuseldkkeet ja leskelle maksettavat etuudet ovat veronalaista tuloa.
Veroa ei kuitenkaan peritii, jos eldkeldiselld on vdhimmdiseldkkeen lisdksi
vain vdhdn muita tuloja. Vuonna 1995 tulorajat olivat yksindiselld eldk-
keensaajalla 2 090 dollaria vuodessa ja naimisissa olevalla 3 61Odollaria.
Tyokyvyttomyyseldkkeistd ei peritd veroa, jos eldkkeensaaja ei ole tdyt-
tdnyt vanhuuseldkeikdd. Tdmdn jdlkeen vero peritddn samoin kuin van-
huuseldkkeestS. Eldkkeisiin maksettavat lisdt kuten lddkekustannus-
korvaus ja asumistuki ovat verotonta tuloa, samoin tdysorvon hoitajalle
maksettava eldke.
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2.4 Vakuutusaika

Australian vdhimmdiseldkejdrjestelmdssd ei kdytetd kdsitettd vakuutettu.
Eldikkeisiin ovat oikeutettuja mddrdtyin edellytyksin kaikki maassa asuvat
kansalaisuudesta rii ppumatta.

2.5 Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

Vanhuuseldke on tulo- ja varallisuusharkintainen siten, ettd arvioitaessa
eldkeoikeutta sovelletaan joko tuloharkintaa tai varallisuusharkintaa riip-
puen siitd kumpi johtaa pienempddn eldkkeeseen. Tulo- ja varallisuushar-
kinta ei koske sokeita eldkkeensaajia. Tulo- ja varallisuusrajoja selvitetddn
tarkemm in kohdassa Eldkkeen mddrdytyminen.

ElSkkeen my6ntdminen edellytt66, ettd hakija asuu eldkettd hakiessaan
Australiassa, ja ett6 hdn on asunut maassa jossain vaiheessa eldmdnsd
aikana vdhintddn 10 vuotta, joista 5 vuotta yhdenjaksoisesti. Joissakin
tilanteissa 10 vuoden asumisedellytyksesti voidaan luopua.

Miesten yleinen eldkeikd on 65 vuotta ja naisten ttilki hetkelle 61 vuotta.
Naisten eldkeikd nousee asteittain 20 vuoden aikana 65 vuoteen taulukon
't mukaisesti. Vuonna 2013 naisten eldkeikd on 65 vuotta.

TAULUKKO 1. Naisten yleinen eldkeikd syntymdajan mukaan

; Syntymdaika

: 01.07.1935-31.12

! or or.'1937-30.06

i or.oz.1s3B-31.12

i or.or.1940-30.06

i or.ot.ts41-31.12

1936

1938

1939

1941

1942

Eldkeikti

60,5

61

61,5

62

62,5

Syntymdaika

01.01. 1 943-30.06. 1 994

01.07 .1944-31 .12.1945

01.0 1. 1 946-30.06.1947

01.o7 .1947 -31 .12.1948

01.01 .1949ja myohemmin

El6keikri

63

63,5

64

64,5

65
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Eldkkeen myontdminen ei edellytd tydnteon lopettamista, mutta tulot vd-
hentdvdt eldkkeen mddrdd ja voivat estdd sen maksamisen kokonaan.
Eldkkeeseen ei liity varhennusmahdollisuutta.

Vanhuus- tai tydkyvytt6myyseldkkeelld olevan miehen vaimolle voidaan
maksaa vaimon eldkett6 (wife pension), jos vaimolla ei ole oikeutta muu-
hun eldkkeeseen. El6ke on tulo- ja varallisuusharkintainen samoin kuin
miehen vanhuuseldke. Heindkuusta 1995 ltihtien ei uusia vaimon eldk-
keitd ole mydnnetty.

Hoitajan elSkettd (carer pension) voidaan maksaa henkil6lle, joka hoitaa
jatkuvan avun tarpeessa olevaa vaikeasti vammautunutta vdhimmdiseld-
kettd tai rintamaveteraanieldkettd saavaa eldkeldistd. Hoitajan tulee huo-
lehtia eldkkeensaajasta tdysipdivdisesti. Edellytyksend on lisdksi, ettei
hoitajalla itsellddn ole oikeutta vdhimmdiseldkkeeseen.

Eldkkeen mdiirdytyminen

Tiiysi vanhuuseldke yksindiselle on 180,70 dollaria viikossa ja 9 396,40
dollaria vuodessa (n. 2 530 FIM/kk). Naimisissa olevan tdysi eldke on
150,80 dollaria viikossa ja7 841,60 dollaria vuodessa (n.2110 FIM/kk).
Eldke maksetaan tdmdn suuruisena riippumatta siitd, onko myds puoliso
eldkkeensaaja. Eldkkeeseen maksetaan useimmiten lisdksi lddkekulukor-
vauksena 2,7O dollaria viikossa. Jos vain toinen puolisoista on eldkkeen-
saaja, korvaus on puolet tdydestd mddristd.

Tuloharkintaa sovelletaan siten, ettd muuttulot vdhentdvdt eldkettd puo-
lella siitd mddrdstd, jolla ne yksindiselld ylittdiviit 2 600 dollaria vuodessa ja
naimisissa olevalla, puolison tulot mukaan lukien, 4 576dollaria. Lisdeldk-
keet ja ulkomailta maksettavat eldkkeet otetaan osittain huomioontuloina.
Eliikettti ei makseta lainkaan, jos tulot ylitttiv€it yksindiselld 416,80 dollaria
(n. 1350 FIM) viikossa ja pariskunnalla 696,60 dollaria (n. 2250 FIM)vii-
kossa "

Varallisuusharkintaa sovelletaan tuloharkinnan sijasta, jos sen mukaan
mddrdytyvd eldke on pienempi. Varallisuutena otetaan huomioon sdiist6t,
sijoitukset ja omaisuus lukuun ottamatta vakinaista asuntoa ja lisdield-
kesd6st6d, joka tEiyttiid tietyt eldkeoikeuden sdilymistd koskevat mddrdyk-
set. Eldke pienenee, jos yksindisen omistusasunnossa asuvan varallisuus
ylittiiii 125 750 dollaria ja naimisissa olevan pariskunnan varallisuus 178
500 dollaria. Viikkoeldke pienenee 1,5 dollaria varallisuusrajat ylittuiviiti 1

000 dollaria kohden. Eldkettd ei makseta lainkaan, kun yksindisen henki-
lon varallisuus ylittdd 248 250 dollaria ja naimisissa olevan pariskunnan
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381 500 dollaria. Niihin, joilla ei ole omistusasuntoa, sovelletaan korkeam-
pia varallisuusrajoja.

Heindkuusta 1998 ldhtien eldkkeeseen on myonnetty lykkdyskorotus, mi-
kiili yli 65-vuotias jatkaa ty6ntekoa ja lykkdd vanhuuseldkkeen ottamista.
Korotuksen saaminen edellyttEi€i rekiste16intid Centrelinkin paikallistoi-
mistossa, jossa hakija liitet66n "Pension Bonus Scheme" -jdrjestelmddn.
Lykkdyskorotus maksetaan aikanaan kertakorvauksena eikd siitd tarvitse
maksaa veroa. Lykkdyskorotuksen myontdminen edellyttdd, ettd hakija
jatkaa tyOskentelyd vdhintddn 12 kuukauden ajan eldkeidn saavuttamisen
jdlkeen ja ettd hdn tydskentelee vdhintddn 960 tuntia vuodessa. Korotus
on 9,4 % peruseldkkeest6 vuodessa ja sitEi maksetaan korkeintaan viiden
vuoden ajalta. Lykkdyskorotukseen sovelletaan samaa tulo- ja varalli-
suusharkintaa ja samoja asumisaikavaatimuksia kuin vanhuuseldkkee-
seen.

M yds tyossdkdym Eittom iil lti puol isolla o n m ahdo I I isu us saada eldkkeeseen
lykkdyskorotus, mikiili hdn rekisterdityy jdrjestelmddn, lykkdd oman van-
huuseldkkeensd ottamista ja mikaili puoliso tdyttiiii tyoskentelyvaatimuk-
set. Pddsddntdisesti lykkdyskorotusta ei makseta puolisolle tai muulle su-
kulaiselle edunjdttdj6n kuollessa. Korotus voidaan kuitenkin maksaa 26
viikon sisdlld kuolemantapauksesta ty6ssdkdymdttdmdlle puolisolle, joka
on itse rekisterditynyt jdrjestelmddn.

Vanhuuseldkkeen saajan puolisolle tai avopuolisolle voidaan maksaatu-
loharkintaista puolisoavustusta (Partner Allowance), mikdli tdmdn tyon-
saantimahdollisuudet ovat huonot puuttuvan tydkokemuksen takia. Avus-
tuksen saaminen ei edellytd aktiivista tydnhakua. Etuuden myontdminen
edellyttdd, ettd puoliso on syntynyt ennen 1.7.1955 ja ettti hdnelld ei ole
alle 16-vuotiaita, huollettavia lapsia" Tdyden avustuksen suuruus on
146,90 dollaria viikossa (n. 480 FIM).

Eldkkeen voidaan puolisoavustuksen lisdksi maksaa muita avustuksia
tulo- ja varallisuusharkinnan perusteella. Tdllaisia ovat mm. asumistuki ja
erilaiset pdivittdisiin menoihin maksettavat avustukset. Huollettavista lap-
sista maksetaan vanhuuseldkettd saaville lapsilis6d ilman erillistdtulohar-
kintaa.

Vaimon eldke on saman suuruinen kuin naimisissa olevan el6kkeensaajan
vanhuuseldke. Siihen sovelletaan myos samaa tulo- ja varallisuusharkin-
taa.

Hoitajan eldke on naimisissa olevan eldkkeensaajan vanhuuseldkkeen
suuruinen, jos hoitaja on hoidettavan puoliso. Muussa tapauksessa el6ke
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on yksin6isen eldkkeensaajan vanhuuseldkkeen suuruinen. Tulo- ja varal-
lisuusharkintaa sovelletaan samoin kuin vanhuuseldkkeeseen.

Eliikkeen tarkistami nen

Eliikkeitd tarkistetaan kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa,
kuluttaj ahi ntai nd eksin m uutoksen mukaisesti.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeen maksaminen alkaa siitd pdivdstii, jona el6keikd tiyttyy. ElEik-
keen maksaminen voi alkaa myos my6hemmin esimerkiksi siksi, ettd muut
tulot ovat estdneet sen maksamisen aikaisemmin. Eldkkeet maksetaan
kahden viikon vdlein. Mikali eldkkeeseen maksetaan lykkdyskorotusta,
tulee vanhuuselSkettd ja lykkiiyskorotusta hakea 13 viikon sisilld ty6s-
kentelyn pddttymisestd tai siit6, kun vaadittavat tyoaikakriteerit eivdt endd
tdyty. Hakemuksen viivdstyminen saattaa johtaa lykkdyskorotuksen me-
netykseen.

2.6 Ty6kyvyttomyyselake

Oikeus elikkeeseen

Tyokyvytt6myyseldke voidaan my6ntd6 1 6 vu otta tdyttdneel I e Austral iassa
asuvalle henkildlle, joka ei vield ole tdyttdnyt yleistA vanhuuseltikeikEiii.
Jos tyokyvyttOmyys on alkanut ennen Australiaan muuttamista, edellyte-
tddn 10 vuoden asumista maassa samoin kuin vanhuuseldkkeessd (ks.
2.1.5). Muussa tapauksessa riittdd, ettd asuu maassa eldkettd hakies-
saan.

Tydkyvyttdmyyseldke voidaan myontdd henkildlle, jonka ty6kyky on sai-
rauden tai vamman vuoksi alentunut vdhintddn 20 o/o. Eliike voidaan
my6nt66, jos tyokyvyttomyyden on arvioitu kestdvdn vdhintddn kaksi
vuotta.

ElEike on tulo- ja varallisuusharkintainen samoin kuin vanhuuseldke (ks.
2.1.5). Lisdelikkeitd ei oteta huomioon tuloharkinnassa, jos niitd ei mak-
seta ennen vanhuuseldkeiktiii. Sokeilla on oikeus eldkkeeseen ilman tulo-
ja varallisuusharki ntaa.
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Ty6kyvytt6myyseldkkeelld olevan miehen vaimolle on aikaisemmin voitu
myont66 vaimon eldke samoin edellytyksin kuin vanhuuselSkkeelld olevan
miehen vaimolle (ks" 2.1.5). Jos mies tai vaimo oli alle 21-vuotias, eldk-
keen my6ntdminen edellytti, ettd pariskunnalla olilapsia. Vuodesta 1995
alkaen ei uusia vaimon eldkkeitd ole endd myonnetty.

Ty6kyvytt6myyseldkkeelld olevan vaikeasti vammautuneen ja jatkuvaa
apua tarvitsevan henkildn hoitajalle voidaan maksaa hoitajan eldkettd.
Eldkkeen myontdmisedellytyksistd ja mddrdstd on kerrottu kohdassa van-
huuseldke (2.1 .5).

Eldkkeen mdiriytym i nen

El6ke mddrdytyy samoin kuin vanhuuseldke (ks. 2.1.5). Eldkkeeseen
maksetaan lddkekulukorvausta samoin kuin vanhuuseldkkeeseen. My6s
muita lisiS voidaan maksaa samoin kuin vanhuuseldkkeeseen (ks. 2.1.5).
16 - 2O-vuotiaille maksettava tdysi eldke on kuitenkin matalampi kuin tdysi
vanhuuseliike. Se on mitoitettu samoin kuin muut tdm6n ikdisille makset-
tavat sosiaalietuudet kuten opintotuki ja tydn hakijalle maksettava tuki.

Eldkkeen tarkistam inen

Ty6kyvyttomyyseldkkeitd tarkistetaan yleensd samaan aikaan kuin van-
huuseldkkeitd, maaliskuussa ja syyskuussa kuluttajahintojen muutoksen
mukaan.

El?ikkeen maksaminen

El6ke maksetaan kahden viikon vdlein. Oikeus eldkkeeseen tarkistetaan 2
- 5 vuoden vdlein. Eliikettti ei mydnnetii vanhuuseldkeidn tdyttdneelle,
mutta sen maksamista voidaan jatkaa vanhuuseliikkeen sijasta.

2.7 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd vastaavia etuuksia ovat tilapdinen leskenavustus, van-
hempainavustus ja tdysorvon eldke. Leskeneldke on lakkautettu, eikd uu-
sia eldkkeitd ole my6nnetty vuoden 1997 j€ilkeen. Vanhempainavustus on
uusi etuus, joka maaliskuusta 1998 alkaen on korvannut yksinhuoltaja-
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eldkkeen. Vanhempainavustusta ja vanhoja leskeneldkkeitd maksetaan
paitsi leskille my6s esim. avioeron tai asumuseron vuoksi yksin jddneille.

Varsinaisia lapseneldkkeitd ei ole. Sen sijaan perhe-etuusjdrjestelmdstd
maksetaan ttiysorvoneldkettd molemmat huoltajansa menettdneen lapsen
hoitajalle.

Etuudet ovat tulo- ja varallisuusharkintaisia lukuun ottamatta tiiysorvon
eldkettd.

Oikeus elikkeeseen

Tilapdistd leskenavustusta (Bereavement Allowance) voidaan maksaa 1 4
viikon ajan puolison tai avopuolison kuoleman jdlkeen mies- tai naisles-
kelle, jolla ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen tai vanhempainavustukseen.
Edellytyksenii on myds, ettd leskelle ei makseta mitddn muuta toimeentu-
loetuutta, ja ettd hdn asui puolison tai avopuolison kanssa samassa talou-
dessa.

Tilapdistd leskenavustusta maksetaan ilman muita asumisaikaedellytyk-
siii, jos sekd edunsaaja etti puoliso tai avopuoliso asuivat kuole-
mantapauksen sattuessa Australiassa" Muussa tapauksessa edellytetddn,
ettd eldkkeenhakija on asunut maassa joko viisi vuotta vdlittdmdsti ennen
eldkkeen hakemista tai 10 vuotta jossain eldmdnsd vaiheessa.

Vanhempainavustusta (Parenting Payment) voidaan maksaa yksinhuolta-
jalle tai vanhemmille, jotka eldttdvdt vdhintddn yhtd alle 16-vuotiasta lasta.
Edellytyksend avustuksen my6ntdniselle on, ettei hakijalla ole oikeutta
muuhun toimeentuloetuuteen. Jos hakija on jddnyt yksinhuoltajaksi Ausl
raliassa asuessaan, ei muita asumisaikaedellytyksid ole kuin, ettd hdn
asuu maassa avustusta hakiessaan. Muussa tapauksessa edellytetddn
1 04 viikon asumisaikaa Australiassa.

Leskeneldke-etuus (WidowPension Class B) on lakkautettu. Uusia etuuk-
sia ei ole myonnetty maaliskuun 1997 jdlkeen. Vanhoja leskeneldkkeitd
maksetaan siihen asti, kunnes leskelld on oikeus omaan vanhuuseldkkee-
seen. Leskeneldke voitiin ennen maaliskuuta 1997 myontdd naisleskelle,
joka oli tiyttdnyt 50 vuotta 1.7.1987, jos hdnelld ei ollut oikeutta yksin-
huoltajaeldkkeeseen sekd midrityin edellytyksin 45 vuotta tdyttineelle
naisleskelle.

Tdysorvoneldkettd maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen tai alle 21-vuotiaan
p6dtoimisesti opiskelevan lapsen hoitajalle. Eldkettd maksetaan, jos mo-
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lemmat vanhemmat ovat kuolleet, taijos toinen vanhemmista on kuollut ja
toinen ei esim. laitoshoidossa olon vuoksi voi hoitaa lastaan. Lapsen tdy-
tyy asua Australiassa, muita asumisajan kestoon liittyviEi vaatimuksia ei
ole. Hoitajalla tiiytyy olla tdstd lapsesta oikeus my6s lapsilisddn. Tdysor-
voneldke maksetaan ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.

EI ?ikkeen m ddrdytym i nen

Tilapdinen leskeneldke, vanhempainavustus ja leskeneldke ovat saman
suuruisia kuin yksindiselle elSkkeensaajalle maksettava vanhuuseldke.
Tdyden eldkkeen mddrd on siten 180,70 dollaria viikossa (n. 2530
FIM/kk). Eldkkeeseen voidaan maksaa lisid samoin kuin vanhuuseldk-
keeseen. Myos tulo- ja varallisuusharkinta ovat samat kuin vanhuuseldk-
keessd (ks. 2.1.5). Tiiysorvoneldke on 18,80 dollaria viikossa (n. 24O
FrM/kk).

Eldkkeen tarkistam i nen

Eldkkeitri tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitS, maaliskuussa ja
syyskuussa, kuluttajahintojen muutoksen mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kahden viikon vdlein. Vanhempainavustuksen mak-
saminen edellyttdd, ettd eldkkeensaaja toimittaa neljdn viikon v6lein tiedon
siit6, ettei eldkkeen mydntdmiseen vaikuttaneissa olosuhteissa ole tapah-
tunut muutosta. 12 ensimm6isen viikon jdlkeen riittdd, ettd ilmoitus teh-
d6dn 12 viikon vdlein.

Tilapdistd leskeneldkettEi tiytyy hakea 14 viikon kuluessa puolison kuole-
masta. Eliikettai maksetaan takautuvasti vain neljdn ensimmdisen viikon
ajalta. Tdysorvoneldke maksetaan lapsilisdn yhteydessd.
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3 Tyiieldketurva

3.1 Pakollinen lisdel5keturva

Yleisti

Koska lakisddteiset eldkkeet ovat tulo- javarallisuusharkintaisia ja niilld on
tasasuuruinen enimmdismddrd, ovat ty6nantajakohtaiset lisdeldkejdrjes-
telmdt olleet yleisid jo kauan. LisdelSketurvaa jdrjestettiin kuitenkin aikai-
semmin pddasiassa johtavassa asemassa oleville ja toimihenkildille. Ruu-
miillisen ty6n tekijdt saivat vasta 1980-luvun alkupuolella sovittua ensim-
mdiset lisaielaikejtirjestelmien perustamista koskevat ty6markkinasopi-
mukset. Turvatakseen kaikille tydntekijdille vdhimmdistasoisen lisdeldke-
turvan, joka osaltaan vdhentdisi lakisddteisid vdhimmdiseldkemenoja, hal-
litus antoi vuonna 1992 esityksen lisdeldketakuujdrjestelmdn perustami-
sesta (The Superannuation Guarantee).

Jdrjestelmd tuli voimaan 1.7"1992" Sita kutsutaan my6s lisdeldkkeen ta-
kuumaksujdrjestelmdksi, Superannuation Guarantee Charge (SGC), kos-
ka jtirjestelm€iii koskeva laki tekee tydnantajalle pakolliseksi vdhim-
mdiseldkemaksun maksamisen kaikista ty6ntekij6istddn. Jos tyonantaja
laiminlyo maksun, hdn joutuu maksamaan 'Superannuation Guarantee
Charge'-veron veroviranomaisille, joka sijoittaa sen tyontekijdn valinnan
mukaiseen eldkejdrjestelmddn. Koska varsinainen eldkemaksu on verovii-
hennyskelpoinen, on sen maksaminen tydnantajalle edullisempaa kuin
"sakkoveron" maksaminen. Yritttijdt eivdt kuulu lisdeldketakuujdrjestdmddn.

Eldkemaksu voidaan maksaa ty6markkinasopimuksin sovittuun eldkejdr-
jestelmddn, tyonantajan omaan eltikejiirjestelmddn tai yksi16lliseen eldke-
jdrjestelyyn. Heindkuusta 1997 ldhtien ovat tyonantajat voineet perustaa
tyOntekij6illeen yksil6llisid eldkesriaistdtilejai (RetirementSavings Accounts,
RSA) ja ndin hoitaa tydntekijoidensd eldketurvan SGC-jtirjestelmdssd.
Uusi laki antaa pankeille, vakuutusyhti6ille ja muille rahoituslaitoksille oi-
keuden tarjota ndiitd tilejd. RsA-tilit voivat olla myds tdysin yksil6llisiii elEi-
kevakuutuksia.

Lisdeldketurva voi olla maksuperusteinen tai etuusperusteinen. Takuu-
maksua koskevat sdddOkset eivdt m65rdd enimmdismddrdd lukuun otta-
matta maksettavien etuuksien tasoa eivdtk6 sitd, mit6 eri etuuksia lisdeld-
keturvan tulee sisdltdd.
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Suurin osa lisdeldketakuujdrjestelmdstd maksettavista etuuksista voidaan
myontdd aikaisintaan 55 vuoden idstd ldhtien. Joitakin etuuksia makse-
taan kuitenkin jo aikaisemmin. Hallitus on pddttdnyt tiukentaa lisdeldketa-
kuujdrjestelmdn ikdrajoja, ja ikdrajaa tullaan nostamaan 55.std 60:een
vuoteen 2025 mennessa.

Jirjestelmfi n kattavuus

Lisdeldkevakuutusmaksu on maksettava ldhes kaikista alle 65-vuotiaista
tyontekijdistd niiltii kuukausilta, joina heiddn ansionsa ovat vdhintddn 450
dollaria (n. 1 500 FIM). Maksut on maksettava sek6 kokopdivd- ettd osa-
aikatydntekijoistd. Ainoastaan alle 18-vuotiaista osa-aikatydntekijdistd tai
yli 7O-vuotiaista ty6ntekij6istd maksua ei tarvitse maksaa.

Maksut on maksettava my6s ulkomailla asuvasta, Australiassa vaikka
tilapdisestikin tydskentelevdstd tydntekijiistd. Ainoastaan erityiselld maa-
hantuloviisumilla maassa tilapdisesti tyoskentelevdtjohtajat voivat jeade
jiirjestelmdn ulkopuolelle. Ulkomailla asuvasta ja tyoskentelevdstd tyon-
tekijdstd ei australialaisen tyonantajan tarvitse maksaa maksuja. Jdrjestel-
md ei koske myoskdAn Australiassa asuvaa tydntekijiiti, joka tyoskentelee
ulkomailla ulkomaisen tydnantajan palveluksessa. Sen sijaan Australiassa
asuva, australialaisen ty6nantajan palveluksessa ulkomailla tyoskentelevd
kuuluu jdrjestelmddn.

Eldkemaksut ja etuudet

Lisdeldketakuujdrjestelmd on suunniteltu maksuperusteisen jdrjestelmdn
periaatteiden mukaan. Tydnantaja voi kuitenkin maksaa maksut myos
etuusperusteiseen jdrjestelmdtin. Siinti tapauksessa hdnen tulee mddrd-
ajoin esittdd aktuaarin laatima todistus siitd, ettd tydntekijiille jdrjestetty
lisdeldketurva on vdhintddn arvioitua lisdeldketakuumaksulla saatavaa
el6keturvaa vastaava.

Lisdeldketakuumaksut tulee maksaa tdysin rahastoivaan eldkejdrjestel-
mddn. Laki velvoittaa ty6nantajan maksamaan maksuja, mutta my6s
tyontekijdt voivat osallistua rahoitukseen, jos siitd on sovittu ty6nantaja- ja
ty6ntekijdosapuolten kesken. Ty6ntekijiimaksujen perusteella karttuva
eldke on kuitenkin vapaaehtoista lisdeldketurvaa eikd sen osalta tarvitse
soveltaa pakollista takuumaksua koskevia mddrdyksiS.
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Takuumaksun suuruus on 7 prosenttia maksetuista palkoista mddrdttyyn
yldrajaan asti vuonna 1999. Maksu on tarkoitus nostaa sek6 suur- ettd
pientydnantajilla 9 prosenttiin vuoteen 2002 mennessS.

Takuumaksun perusteena olevalla vuosipalkalla on yliiraja, vuonna 1999
se on 97 92O dollaria (n. 3'17 000 FIM). Rajaa tarkistetaan keskipalkkojen
muutoksen mukaan vuosittain.

Tyontekijtilld on vapaakirjaoikeus koko lisdeldketakuumaksun perusteella
karttuvaan el dkkeeseen. Odotusaikoja vapaakirjaoikeuden syntym isel I e ei
saa olla. Tyonantajan tulee sdilyttdd vapaakirja tydntekijiin eldkeikddn asti
tai kunnes tydntekijdi lShtee pysyvdsti maasta tai kuolee. Kuolemantapa-
uksessa karttunut elSke voidaan maksaa omaisille. Yksil6llisidi eld-
kesddstdtilejd koskevat samat ylld mainitut vapaakirjaoikeudet kuin muita-
kin lisdeldketakuumaksun perusteella karttuvia eldkkeitd.

Karttunut eldkeoikeus voidaan maksaa paitsi jatkuvana eldkkeend my6s
kertakorvauksena, mikd Australiassa on yleinen kdytdntd. Maksettavat
etuudet eivdt saa ylittdidi vuosittain tarkistettavaa rajaa (ReasonableBene-
fit Limit, RBL). Muussa tapauksessa niihin ei sovelleta edullista verotusta.
Kertakorvauksena maksettavissa eldkkeissd raja on 454 718 dollaria. Jos
kyseessd on jatkuva el6ke, oli koko eldkekarttuman raja 909 435 dollaria
vuonna 1997-98.

4 Lisdeldketurva

Yleistii

Monet tyontekijailiitot perustivat 1980-luvulla alakohtaisia lisiieldikej6rjes-
telmiii, joihin ty6nantajat neuvottelujen jdlkeen sitoutuivat maksamaan
elSkemaksuja tydntekijoistddn. Tydnantajat saivat samalla my6s edusta-
jansa jdrjestelmien hallintoon. Vuoden 1987 alusta sovittiin pakollisesta
tydnantajan 3 %:n vdhimmdismaksusta, joka voidaan maksaa joko ty6-
markkinajdrjestojen perustamiin tai muihin kollektiivisiin lisdeldkejdrjestel-
miin tai tydnantajan omaan eldkejdrjestelmddn. Pakollinen lisdeldketakuu
ei ole muuttanut nditd tydmarkkinasopimuksia, vaan niissd sovitut maksut
ovat edelleen pakollisia. Ne voivat muodostaa osan pakollista lisdeldketa-
kuumaksua (lisdeldketakuusta ks" kohta 3.). Toimialakohtaisten jdrjestel-
mien lisdksi osavaltiot ovat perustaneet alueellisia jdrjestelmi6. My6s joita-
kin yleisid liseielaikejdrjestelmid, kuten 'Australian Retirement Fund' on
perustettu.
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Tydnantajien omiin lisdelSkejiirjestelmiin kuuluivat aikaisemmin yleensd
vain toimihenkilot ja johtavassa asemassa olevat ty6ntekijiit. Pakollisten
maksujen tultua voimaan tydnantajat ovat jdrjestdneet lisdeldketurvaa
yleensS koko henkildst6lleen. Eldketurvan taso voi kuitenkin olla erilainen
eri tyontekijdryhmille, ja eri tyontekijoiden turva voidaan jdrjestdd eri lisd-
eldkejdrjestelmissd.

Saadakseen edullisen verotuskohtelun lisdeldkejdrjestelmien tulee tdyttdd
lisdeldketurvaa koskevan lain (Superannuation lndustry Supervision Act,
SIS) mddrdykset. Laki on annettu vuonna 1994. Sen mukaan tydntekijdlld
on vapaakirjaoikeus sihen eldkkeeseen, joka on karttunut hdnen omien
maksujensa ja tyonantajan pakollisten maksujen perusteella. Ty6nantajan
vapaaehtoisia maksuja vapaakirjaoikeus ei koske. Tydnantajan tulee sdi-
lytttiti osa vapaakirjasta eldketapahtumaan tai S5-vuoden ikddn asti, jos se
on myohempi.

Laajat kollektiiviset eldikejdrjestelm6t ovat yleensd maksuperusteisia.
Suurten tydnantajien lisdeldkejdrjestelmdt ovat tyypillisesti olleet etuuspe-
rusteisia, mutta maksuperusteisten jdrjestelmien suosio on viime vuosina
kasvan ut m m. lisdeldkkeen takuujdrjestel m dstd johtuen.

Etuudet

Yleinen vanhuuseldkeikd lisdeldkejdrjestelmissd on 65 vuotta, varhennet-
tuna eldkettd voidaan maksaa 55 vuotta tdyttdneille. Eldkkeen maksun
tulee alkaa viimeistddn, kun tyontekijd tdyttdS 70 vuotta. Heindkuusta
1997 ltrhtien on vakuutusmaksuja voitu maksaa siihen asti, kunnes ty6n-
tekijii tiiyttEid 70 vuotta. Aikaisemmin ikdraja oli 65 vuotta.

Kertasuorituksina maksettavat etuudet ovat tavallisia sekd etuusperus-
teisissa ettd maksuperusteisissa jdrjestelmissd. Etuusperusteisissa jdr-
jestelmissd kertakorvauksen mddrd vaihtelee riippuen ty6ntekijdn ase-
masta ja tydvuosien mddrdstS. Korvaus on korkeampi korkeammassa
asemassa olevilla. Se on yleensd 12,5 - 17,5 olo loppupalkasta kerrottuna
tydvuosien mddrdlld. Johtavassaasemassa oleville se voi olla korkeampi-
kin.

Jatkuvan vanhuuseliikkeen mddrd on tavallisesti 1,25 - 2 o/o kolmen vii-
meisen vuoden keskipalkasta kerrottuna ty6vuosien mddrdllii. Elakkeitai
tarkistetaan yleensd vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan,
kuitenkin enintddn 5 %.
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Maksuperusteisissa jdrjestelyissd sekd ty6ntekijdn ettd tydnantajan mak-
sut riippuvat usein tydntekijdin asemasta. Eldke tai vastaava kertasuoritus
muodostuvat maksuista karttuneesta pddomasta ja sille saadusta tuotos-
ta. Ruumiillisen tyon tekijdilld maksut ja vastaavasti etuudet ovat pienem-
mdt kuin toimihenkildilld ja johtotehtdvissd olevilla. Tyonantajan maksut
ovat 7 - 15 o/o palkasta ja tdmdn ylikin, kun taas ty6ntekij6n maksut ovat
2,5 - 5 o/o.

Varhennettuna elikkeenii maksetaan tavallisesti karttunut eldkeoikeus
ilman vakuutusmatemaattista vdhennystd. Kuolemantapauksessa mak-
setaa n yleens6 va nh uuseliikkeend m aksettavaa kertakorvausta vastaava
summa (ns. tuleva aika mukaan lukien), jos henkil6 ei kuollessaan ollut
eldkkeelld. Jos vanhuuseldke on jo maksettu kertakorvauksena, ei kuole-
man tapauksessa endd makseta korvausta. Jatkuvaan eldkkeeseen sen
sijaan liittyy usein myos perhe-el6keturva. Pysyvdsti ty6kyvytt6mdlle mak-
setaan tavallisesti saman suuruinen kertakorvaus kuin kuolemantapauk-
sessa.

Vakuutusmaksut ja verotus

Vakuutusmaksuja on selvitetty edelld. Tydnantaja voi yleensd vdhentdd
tyontekijdiden vakuutusmaksuja yrityksen verotuksessa, jos jdrjestelmd
tdyttdd liseieldkejdrjestelmid koskevan lain, SIS:n mddrdykset. Vakuutus-
maksuja voi vdhentdd vuodessa tiettyyn yldrajaan asti, joka vaihtelee
ty6ntekijdn iaistti riippuen. Eldkejdrjestelmdltd peritddn 15 o/o:n vero tyon-
antajan vakuutusmaksuista. Mikali tyontekijdn palkka ylittdd 88 910 dolla-
ria (n. 288 000 FIM), peritddn tyonantajalta ylimddrdinen 15 prosentin vero
vakuutusmaksuista. Maksuja voidaan kuitenkin anoa verovdhennyskelpoi-
siksi siihen mddrddn asti, joka tarvitaan sallitun maksimieldkevastuun ra-
hastoimiseen. Tyonantajamaksut eivdt ole tyontekijaille veronalaista palk-
kaa.

Tyontekijdn maksuosuudet eivdt yleensd ole veroviihennyskelpoisia, jos
ty6ntekijdstd maksetaan pakollista lisdeldkkeen takuumaksua (SGC). pie-
nituloiset palkansaajat voivat kuitenkin saada vdhennystd vakuutusmak-
sujen verotuksesta. vdhennys pienenee tulojen kasvaessa siten, ettd sitd
ei endd mydnnetd lainkaan, jos vuosipalkka on 31 000 dollaria tai enem-
mdn (n. 100 000 FIM). ltsendiset yrittdjdt ja muut sellaiset henkilot, joilla
tyonantajan j:irjest;imiid turvaa ei ole, voivat vdhentdd maksamiaan eld-
kevakuutusmaksuja tietyiss6 rajoissa.

Maksussa olevat eldkkeet ovat pddsddntdisesti verotettavaa tuloa siltd
osin kuin niistd on vdhennetty tyontekijan omien vakuutusmaksujen mdd-
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rd. Verotuksessa eldketulosta voidaan lisdksi vdhentdd 15 o/o. Myds kerta-
korvauksena maksettavasta etuudesta peritdAn vero siltd osin kuin siitd on
vdhennetty tydntekijdn om ien vakuutusmaksujen mddrd" 1.7 .1983 jdlkeen
ansaitun etuuden osalta vero on alle S5-vuotiaalle maksettavasta kor-
vauksesta 20 olo" S5-vuotta tdyttdneelle maksettavasta korvauksesta vero
on 15 %, siltd osin kuin korvaus ylitttidi n.85000 dollaria" Jos kertakorva-
uksella ostetaan jatkuva eldke, verotetaan vasta maksettavaa eldkettd.

5 Tydssfi tai elikkeelld toisessa maassa

Suomi ja Australia neuvottelevat sosiaaliturvasopimuksen solmimisesta
Sopimuksen voimaantuloajankohta on toistaiseksi avoin.

Australian vdhimmdiseldkkeitd ei kansallisen lainsddddnnon mukaan
yleensd myonnetd ulkomailla asuvalle. Poikkeus tdstd on tilanne, jossa
ulkomailla eldkeldismiehensd kanssa asuvalle naiselle on maksettu vai-
mon eldkettd, kun mies kuolee. Vaimolla on silloin oikeus yksin-
huoltajaeldkkeeseen tai leskeneldkkeeseen samoin edellytyksin kuin Aust-
raliassa asuvalla.

Lainsddddntdd, joka koskee Australiassa mydnnetyn eldkkeen maksa-
mista ulkomaille muuttavalle, on viimevuosina uudistettu. Vanhuuseldk-
keet, jotka on myonnetty ennen 1.7.1986, maksetaan ulkomaille ilman
rajoituksia. Tdmdn jdlkeen mydnnetyt eldkkeet maksetaan ulkomaille en-
simmdisen 12 kuukauden ajan saman suuruisina kuin Australiassa, mutta
sen jdlkeen suhteessa asumisajan pituuteen. Tdysi eldke maksetaan, jos
asumisaikaa Australiassa on 16 ikdvuoden ja vanhuuseldkeidn vdlisend
aikana 25 vuotta $//orking Life Residence). Jos asumisaikaa on v6hem-
mdn, maksetaan asumisajan mukainen osuus tdydestd eldkkeest6. Van-
hoja mddrdyksi6 sovelletaan vield niihin, jotka asuivat Australiassa
8.5.1985 ja muuttivat maasta ennen 1.7.1996. Heille eldke maksetaan
vdhentdmdttomdnd"

Tydkyvyttdmyyseldkkeet, jotka on myonnetty ennen 1.7.1986, maksetaan
ulkomaille ilman rajoituksia. Eldkkeet, jotka on myonnetty 1.7.1986-
11.11.1997 vdlisend aikana, maksetaan ulkomaille koko ulkomailla oles-
kelun ajan, mutta asumisaikaan suhteutettuna samoin kuin vanhuuseldke
ensimmdislen 12 kuukauden jdlkeen. 12.11.1991 jiilkeen mydnnetyt el6k-
keet maksetaan ulkomaille pddsddntdisesti vain 12 kuukauden ajan. Vai-
keasti ty6kyvytt6mille voidaan em. pdivdmddrdn jdlkeen my6nnetty eldke
maksaa koko ulkomailla oleskelun ajan edellyttden, ettd tydkyvyttomyys oli
alkanut ennen maasta poistumista. Eldke maksetaan ensimmdisten 12
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kuukauden jdlkeen asumisaikaan suhteutettuna samoin kuin vanhuuseld-
ke. Mikdli ty6kyvyttomyys pEidittyy ulkomailla oleskelun aikana, lakkaute-
taan el6kkeen maksaminen 12 kuukauden kuluttua. Vanhoja sddnn6ksid
sovelletaan Australiassa 8.5.1995 asuneisiin, jotka muuttivat maasta en-
nen 1.7.1996. Heille eldke maksetaan tdysimddrdisend koko ulkomailla
oleskelun ajan niin kauan kuin tydkyvyttdmyys jatkuu.

Tilapdinen leskeneldke maksetaan ulkomaille rajoituksitta. Vaimon eldke
ja leskeneldke maksetaan ulkomaille pysyvdsti, jos Australiassa asumisai-
kaa on vdhintddn 10 vuotta. Muuten eldkettd maksetaan ainoastaan en-
simmdisten 12 kuukauden ajan. Leskeneldke maksetaan vdhentd-
mdtt6mdnd, jos sekd leski ettd hdnen aviopuolisonsa asuivat Australiassa,
kun aviopuoliso kuoli. Vanhempainavustusta voidaan maksaa tilapdisesti
ulkomailla oleskelevalle ensimmdisten 26 viikon ajan.

Vdhimmdiseldkkeisiin maksettavia lisi6 ei makseta ulkomaille. Hoitajan
el6ke voidaan maksaa ulkomaille 52 pdivdn ajan vuodessa tai enintddn
kolmen kuukauden ajan, mikdli hoitaja ja hoidettava oleskelevat ulko-
mailla yhdess6.

Lisdeldketakuumaksun perusteella karttunutta eldkettd ei uuden lainsdd-
ddnn6n mukaan voida endd 1.7"1998 lihtien siirtdd tyontekijiin mukana
uuteen asuinmaahan, mikdli ty6ntekijei muuttaa pysyvdsti pois maasta.
Karttuneet eldkkeet ja kertakorvaukset voidaan maksaa rahastosta vasta
kun ty6ntekij6 on tdyttdnyt 55 vuotta (ikiiraja nousee 60:een vuoteen 2025
mennessd) tai aikaisemmin jos hdn tulee tydkyvyttdmdksi tai kuolemanta-
pauksen sattuessa. Kun ylld olevat ehdot tdyttyvdt, maksetaan eldkkeet ja
kertasuoritukset aikanaan my6s ulkomaille.

Sosiaaliturvasopimuksin on mahdollista poiketa eldkkeiden ulkomaille
maksamista koskevista sddnndistd sekd SGC -jarjestelmddn kuulumista
koskevista sddnn6istd.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Vuoden 1995-96 talousarvioesityksen yhteydessd esitettiin, ettd myds
tydntekijdilt6 alettaisiin perid tydmarkkinasopimuksiin perustuvaa pakol-
lista lisdeldkemaksua heindkuusta 1997 ldhtbn. Ehdotus kuitenkin kumot-
tiin, eikd tyontekij6iltd ole alettu perid maksua.

Vuoden 1997 aikana Australiassa valmisteltiin uusi laki, jonka on tarkoitus
antaa ty6ntekij6ille mahdollisuus itse valita, mihin lisdeldketakuujdrjestel-
mdn rahastoon he haluavat tyonantajan maksavan heiddn eldkevakuu-
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tusmaksunsa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.'1999 ldhtien, jolloin
tydnantajan on tarjottava uusille tyOntekijdille vdhintddn neljd erilaista en-
nalta mddrdttyd sijoitusvaihtoehtoa. Yhden vaihtoehdoista tiiytyy olla
vuonna 1997 mahdollisiksi tulleet yksil6lliset eldkesddst6tilit. Vanhoille
tydntekijdille tyonantajan tdytyy tarjota eri sijoitusvaihtoehtoja 1.7.2000
ldhtien.

Hallituksen tavoitteena on pidemmdlld aikavdlillti lisdtd jatkuvan eldkkeen
suosiota nykyisin suositumman kertakorvauksen sijaan. Kdytdnto on
osoittanut, ettd kertakorvauksen ottaneet joutuvat usein myohempind eld-
kevuosinaan turvautumaan lakis66teisiin vdhimm6iseldkkeisiin ja se lis6d
osaltaan valtion kustannuksia. Askettdin on tehty p€iiitos tiukentaa lisde16-
ketakuujirjestelmdstd mydnnettdvien etuuksien alaikdrajaa. lkdraja aio-
taan nostaa 55:std 60:een vuoteen 2025 mennessd.

Hallitus on ehdottanut uutta siidnndstd, joka kannustaisi puolisoita jaka-
maan keskenddn lisdeldketakuujdrjestelmdssd karttuneet varat avioeron
yhteydessd. Mikeli aviopuolisot eivdt pddsisi asiasta sopimukseen, tuo-
mioistuimella olisi oikeus tehdd pdititds varojen jakamisesta. Pddsddntdi-
sesti varat jaettaisiin tasan puolisoiden kesken. Pddtostd uuden lain voi-
maan saattamisesta ei kuitenkaan ole vield tehty.

Osoitteita

Sosiaaliministerid: Department of Social Security, P:O. Box 7788,
Canberra Mail Centre ACT 2610, AUSTRALIA.
Faksi: + 61 6 24479 83, puhelin: + 61 624477 88.

Centrelinkin ulkomaanasioita hoitava osasto:Centrelink lnternationalSer-
vices GPO Box273C, Hobart, TAS 7001, AUSTRALIA.
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4 Belgia

1 Yleistd

Valuuttakurssi. 1 frangi (BEF) = 0,147 FIM (keskikurssi heindkuu 1998)

Eldketurva on Belgiassa pddosin ty6ntekoon perustuvaa. Lakisddteisistd
tydeleikejairjestelmistd maksetaan vanhuus- ja perhe-eliikkeitai. Ty6kyvytt6-
myyseldkkeet maksetaan sa irausvakuutusjdrjestelmistd.

Belgiassa on palkansaajien yleinen elikejirjestelmd, jota koskeva laki on
sdddetty vuonna 1967. Aikaisemmin erilliset tydntekijdiden, toimihenkiloi-
den, merimiesten ja kaivosty6ntekijoiden eldkejdrjestelmdt sulautettiin
silloin hallinnoltaan ja rahoitukseltaan yhtendiseksi jdrjestelmdksi. Laissa
on kuitenkin edelleen merimiehid ja kaivostydntekijditi koskevia erityis-
sddnnoksid.

Yrittiijilld on oma lakisddteinen eldkejdrjestelminsd, samoin julkisen sek-
torin tydntekijoilla. Yrittiijien elikejdrjestelmddn kuuluvat myos maatalous-
yrittaijdt.

Niille Belgiassa asuville eldkeikdisille, jotka eivdt muuten saa riittdvdd toi-
meentuloa voidaan maksaa eldkejdrjestelmistd erityisti tuloharkintaista
vdhimmdisetuutta.

Suuremmat tydnantajat jdrjestdvdt yleisesti lisdeldketurvaa erityisesti toi-
mihenkildille. Ty6markkinasopimuksiin perustuvia koko toimialan kattavia
lisaielaikejtirjestelmid on sen sijaan vdhdn. Lisdeldketurvan merkitys eld-
keturvan kokonaisuutta ajatellen on melko vdhdinen.

2 Vihimmdiseldketurya

2.1 Vanhuusien vdhimmdisturva

Belgiassa on erityinen vdhimmiiseldkkeen tyyppinen tuloharkintainen
etuus niille maassa asuville elikeikdisille henkildille, jotka eivdt muuten
saa riittdvdd toimeentuloa (le r6gime du revenu garanti aux personnes
Agees). Etuus voidaan mydntdd Belgian kansalaiselle ja esim. EU-ase-
tuksen 14OBl71 tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella kansalaiseen rin-
nastettavalle. Naisten tulee olla 61 ja miesten 65 vuotta tdyttdneitd. Nais-
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ten ikdraja nousee asteittain 65 vuoteen samoin kuin palkansaajien ylei-
sessii eldkejdrjestel mdss5.

Etuutta maksetaan, jos hakijan ja puolison tulot yhteensd eivdt ylitd mdd-
rdttyd tulorajaa. Etuus on yksinasuvalle 246 076 frangia vuodessa (n.
3000 FIM/kk) ja perheelliselle 328 098 frangia (n. 4000 FlMikk). Toisen
henkildn avun tarpeessa olevalle voidaan maksaa lisdksi hoitoavustusta
(l'allocation pour l'aide aux personnes 6g6es), jonka mddrd riippuu avun
tarpeen mddrdstd.

Etuuden maksamisesta huolehtii kansallinen eldkelaitos. Se rahoitetaan
kokonaan verovaroin. Vuonna 1995 etuuden saajia oli noin 107 000.

2.2 T y bkyvyttdmyysetu u d et

Vammaisille voidaan maksaa erilaisia tuloharkintaisia vdhimmiisetuuksia,
joista ansionmenetyskorvaus (l'allocation de remplacement de revenus/
vastaa osaltaan vdhimmdistydkyvytt6myyseldkettd. Etuutta voidaan mak-
saa 21 - 64-vuotiaalle Belgiassa asuvalle Belgian kansalaiselle tai tdhdn
rinnastettavalle. Tdysi etuus on yksinasuvalle 246 067 frangia vuodessa
(n. 3000 FlMikk), perheelliselle 164 059 frangia (n. 2000 FIM/kk) ja per-
heelliselle, jolla on huollettavia 328 093 frangia (n. 4000 FIM/kk).

Jatkuvan avun tarpeessa olevalle vammaiselle voidaan maksaa my6s
erityistd hoitoavustusta (l"allocation d'int6gration,). Avustus on porrastettu
neljddn luokkaan avun tarpeesta riippuen" Pienin etuus on 33 758 frangia
vuodessa (n. 400 FIM/kk) ja suurin 267 784 frangia (n" 3300 FIM/kk).
Etuudet rahoitetaan verovaroin.

3 Tycieldketurya

3.1 Palkansaajien yleinen eliikejdriestelmd

3.1.1 Hallinto

Palkansaajien eldkejdrjestelmdn ylin valvova viranomainen on sosiaali-,
terveys- ja ympdrist6ministerid (Ministdre des Affaires sociales, de la
Sant6 publique et de l'Environnement ). Elakkeiden mydntdmisen ja mak-
samisen hoitaa kansallinen eldkelaitos (Office national des Pensions,
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O.N.P.). Eldkehakemus jdtetddn kunnalliselle viranomaiselle, joka toimit-
taa sen edelleen.

Palkansaajien sosiaaliturvamaksujen kerddmisestd ja edelleen jaka-
misesta laitosten kesken vastaa kansallinen sosiaaliturvalaitos (Office
national de s6curit6 sociale,ONSS).

Laitosten johtoelimissd on seki tyonantajien ettd tyontekijOiden edustus.

3.'1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Vuodesta 1995 palkan-
saajien sosiaaliturvan rahoitus on hoidettu niin, ettd kansallinen sosiaali-
turvalaitos perii sosiaalivakuutusmaksun yhtend kokonaisuutena, ja jakaa
sen sosiaalivakuutuksen eri osa-alueita hoitavien laitosten kesken niiden
rahoitustarpeen mukaan. Koko sosiaalivakuutusmaksu on vuonna 1998
yhteensd 37,94 % palkasta ilman yldrajaa. Ty6nantajan osuus siitd on
24,87 prosenttiyksikk6d ja tydntekijAn osuus 13,07 prosenttiyksikk66.
Tydnantajan ja ty6ntekijdn vanhuuseldke- ja perhe-eldkemaksujen nimelli-
nen osuus maksusta on yhteense 16,36 %, josta tydnantajan maksuosuus
on 8,86 prosenttiyksikk6d ja tyontekijdn 7,50 prosenttiyksikk6d.

Tydntekij6iltd ja sosiaalivakuutusetuuksien saajilta peritddn lisdksi erityistd
sosiaalivakuutusmaksua 750 000 frangia (n. 110 000 FIM) ylittavdn vuo-
situlon osalta. Maksu on 9 prosenttia 750 000 frangin ja 850 000 frangin
vdlisistd vuosituloista ja 1,3 prosenttia 850 001 frangin )a 2 426 923 fran-
gin vdlisistd tuloista. Kuukausimaksu on kuitenkin enintddn 2458 frangia ja
2083 frangia, jos my6s puolisolla on palkkatuloja. Maksu vieddin erityi-
seen sosiaaliturvan talouden tasapainottamisrahastoon.

Sosiaalivakuutusmenoja rahoitetaan myds valtionosuuksin ja verovaroin.
Vuodesta 1993 alkaen on peritty tilapdistd ylimddrdista 0,03 7o:n suuruista
veroa (l'imp6t de crise) sosiaalivakuutusmenojen rahoittamiseen. Lisdksi
vuodesta 1995 alkaen on vuosittain mddrdttdvd osuus arvonlisdveron
tuotosta kiiytetty sosiaalivakuutusmenojen rahoitukseen.

Vuonna 1998 on voimassa useita tilapdisii tydnantajamaksujen alennuk-
sia, joilla pyritddn osaltaan pienentdmddn tydttdmyyttii. Alennusta ty6n-
antajamaksuihin voivat saada muun muassa yritykset, jotka palkkaavat
tydttdm iii ty6n hakijoita, ta i jotka ovat taloudel I isissa vai keuksissa.

Vuonna 1 997 kaikista palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen menoista
72 o/o rahoitettiin tydnantaja- ja tydntekijdmaksuin, 10 % valtionosuudella,
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8 % tasapainottamisrahaston tuotoilla ja 6 o/o edelld mainituilla erityisve-
roilla.

3.1.3 Verotus

Tydnantajan ja tydntekijiin lakisiiiteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat ko-
konaan verovdhennyskelpoisia. Maksussa olevat eldkkeet ovat ve-
ronalaista tuloa. Eldketulosta my6nnetddn kuitenkin erityinen eldkevihen-
nys.

3.',.4 Vakuutusaika

Vakuutusajaksi luetaan aika, jona henkil6 on ollut tydsuhteessa ja mak-
sanut vakuutusmaksuja. My6s vakuutusaika 65 vuoden tdyttdmisen jdl-
keen voidaan ottaa huomioon eldkkeen laskennassa.

Vakuutusajan tavoin otetaan huomioon vakuutusaikaa korvaava aika.
Tdllaista aikaa ovat mm. ditiysloma-, sairauspdivdraha-, tyOkyvytt6myys-,
tydttdmyyspdivdraha- ja asepalveluaika.

Vakuutusta voi jatkaa vapaaehtoisesti ajoilta, joina pakollinen vakuutus ei
ole voimassa (ks. 3.1.7).

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vdhimmdisvakuutusaikoja eldkeoikeuden saamiseksi ei ole. Miesten eld-
keikd on 65 vuotta ja naisten 61 vuotta vuonna 1999. Naisten eldkeikd
nousee 62 vuoteen vuoden 2000 alusta, 63 vuoteen vuoden 2003 alusta,
64 vuoteen vuoden 2006 alusta ja 65 vuoteen vuoden 2009 alusta.

Sekd miehet ettd naiset voivat jaada varhennetulle eldkkeelle 60 vuotta
tiiytettyddn, jos heilld on vakuutusaikaa vdhintddn 24 vuotta. Eldkkeeseen
ei tehdi varhennusvdhennystd, mutta tdiydest#i vakuutusajasta puuttuva
aika pienentdd elikkeen mddrdd (ks. El#ikkeen mddrdytyminen). Varhen-
netun eldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusaikaa pidennetddn as-
teittain 35 vuoteen. Vakuutusaika pitenee vuosittain kahdella vuodella
kunnes se vuoden 2005 alusta on 35 vuotta. Vakuutusaikaan rinnastetaan
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enintddn kolme vuotta sellaista aikaa, jona tydntekijd on hoitanut alle 6-
vuotiasta lastaan.

Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd periaatteessa tydnteon lopettami-
sta. Eldkkeelld ollessa voi kuitenkin tehdd tydtd, jos vuosity6tulo ei ylitd
sdddettyd enimmdism ddrdii.

Eldkkeen mdirdytyminen

Tdyden vanhuuseldkkeen saamiseksi edellytetddn miehiltd 45 vuoden ja
naisilta 41 vuoden vakuutusaikaa. Jos vakuutusmaksuja on maksettu lyhy-
emmdltd ajalta, eldkettd pienennetddn 1145 tai 1141 jokaista puuttuvaa
vuotta kohti. Naisten vakuutusaika tdyden eldkkeen saamiseksi pitenee
asteittain 45 vuoteen. Vuoden 2000 alusta vakuutusaika on 42 vuotta,
vuoden 2003 alusta 43 vuotta, vuoden 2006 alusta 44 vuotta ja vuoden
2009 alusta 45 vuotta.

Yksinasuvan eldkkeensaajan tdysi eldke on 60 % koko vakuutusajan tar-
kistetuista keskiansioista. Naimisissa olevan eldkkeensaajan eldke on
samansuuruinen, jos puoliso saa omaa eldkettd. Jos puolisolla ei ole omia
tuloja, eldke on 75 %o vastaavista ansioista. Huomioon otetaan ansiot
1 386 533 frangin (n.204 000 FIM) vuositulorajaan asti (1.1.1998).

Eliikettal mddrdttdessd vakuutusajan ansiot tarkistetaan kututtaja-
hintaindeksin muutokseen perustuvalla kertoimella ja lisdksi kertoimella,
joka kuvaa yleisessd elintasossa tapahtunutta muutosta. Viime vuosina
viimeksi mainittua kerrointa ei kuitenkaan ole kdytetty.

Eronnut puoliso, joka ei ole avioitunut uudelleen ja jolla ei ole avioliiton
aikana ollut omia tuloja tai tulot ovat olleet matalat, voi lukea hyvdkseen
62,5 o/o entisen puolisonsa avioliiton aikaisista eldkkeen perusteena ole-
vista tuloista. Ndistd tuloista vdhennetddn samalta ajalta ansaitut omat
tulot.

Tdyden ty6uran tehneille maksetaan aina mddrdtty vdhimmdiseldke. Yk-
sinasuvan eldkeldisen ja eldkkeensaajapuolisoiden vdhimmdiseldke on
339 960frangia (n.50 100 FIM) ja naimisissa olevan, jos puolisolla ei ole
omia tuloja 424 828 frangia (n. 62 600 FIM) vuodessa. Jos ty6ura ei ole
tdysi, mutta on viihintddn 213 tdydestd, maksetaan vdhimmdiseldkkeend
tyduran pituutta vastaava osuus tdydesti vdhimmdiseldkkeestd.

Heindkuusta 1997 alkaen vdhimmdiseldkettd tdydentdd oikeus eldkettd
mddrdttdessd tiettyyn eldkkeen perusteena olevaan vdhimmdispalkkaan
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jokaiselta vakuutusvuodelta. Vuoden 1998 vihimmdispalkka eldkettd
mddrittdessd on 520 113 frangia (n.76 700 FIM). Oikeuden vdhimmdis-
palkan mukaan mddrdytyvddn eldkkeeseen saa, jos vakuutusaikaa on
vdhintddn kolmannes tdydestd vakuutusajasta. Osa-aikatydssd olleelle
vdhimmdispalkka on ty6aikaa vastaava osuus tiydestd vdhimmdispal-
kasta.

Eldkkeen tarkistam inen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuonna 1994 kdyttoon otetulla ns.
terveysindeksilld (l'indice sant6). Se on kuluttajahintaindeksi, jota mddrdt-
tdessd ei ole otettu huomioon alkoholijuomien, tupakan, bensiinin ja die-
selpolttoaineen hinnan muutoksia.

Elfikkeen maksaminen

Eldkkeisiin maksetaan kerran vuodessa, toukokuussa. lomakorvaus ja
lisdkorvaus. Vuonna 1996 yksinasuvan eldkkeensaajan lomakorvaus ja
lisdkorvaus olivat yhteensd enintidn 18 092 frangia (n.27QQ FIM) ja nai-
misissa olevan, puolisoaan eldttdvdn eldkkeensaajan 22 615 frangia (n.
3300 FIM). Lomakorvaus ja lisdkorvaus voivat kuitenkin olla yhteensd
enintddn kuukausieldkkeen suuruiset.

3.1.6 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa leskeneldkkeend nais- tai miesleskelle.
Palkansaajien elikejdrjestelmdstd ei makseta lapsen eldkettd. Orvon lap-
sen huoltajalle maksetaan kuitenkin korotettua lapsilisid. Se on 10 395
frangia (n. 1500 FIM) lasta kohden kuukaudessa. Korotettua lapsilisdd
maksetaan alle 18-vuotiaasta lapsesta tai alle 2S-vuotiaasta, jos lapsi
opiskelee. Jos lapsi on tydkyvyt6n, ei ikdrajaa ole.

Oikeus elikkeeseen

Puolisolla on oikeus leskeneldkkeeseen, jos seuraavat ehdot tdyttyvdt:

puoliso on tdyttdnyt 4S-vuotta tai on tydkyvytdn (vdhintddn 213) tai
huoltaa lasta

a
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avioliitto oli puolison kuolinpdivdnd kestdnyt vdhintddn vuoden tai avi-
oliitosta on syntynyt tai syntymdssd lapsi tai kuolema oli tapaturman
aiheuttama

edunjiittdjd oli vanhuuseldkkeensaaja, tai jos hdn oli vieli ty6ikdinen,
hdn oli maksanut vakuutusmaksut vdhintddn vuoden ajalta ja

a

o edunsaajan omat tulot eivdt ylitd mddrdttyjd enimmdisrajoja.

Jos edelld mainitut ehdot eivdt tdyty, voidaan eldketti kuitenkin maksaa
tilapdisesti vuoden ajan. Tdll6inkin edellytetddn, etti lesken omat tulot
eivdt yl itd maldiriittyjd tu lorajoja "

Jos leskelle on maksettu leskeneldkettd, mutta oikeus eldkkeeseen lakkaa
sen vuoksi, ettd alle 4S-vuotiaan lesken tydkyky palaa tai hdnelld ei end6
ole huollettavia lapsia, voidaan elikettd maksaa edelleen tilapdisesti. Jos
eldkettA on maksettu lyhyemmdltd kuin 10 kuukauden ajalta, maksetaan
tilapdistd eldkettd kunnes eldkettd on maksettu yhteensd vuoden ajalta.
Jos eldkettd on maksettu vdhintddn 10 kuukauden ajalta, maksetaan tila-
pdistd eldkettd edelleen 12 kuukauden ajan.

Alle 4S-vuotiaalla leskelld, joka ei enAd tdytd edellytyksiai alle 4S-vuotiaalle
maksettavaan leskeneldkkeeseen tai sen jdlkeen maksettuun tilapdiseen
leskeneldkkeeseen, on oikeus ns. jatkettuun leskeneldkkeeseen. Jatkettu
leskeneldke mddrdytyy vdhimmdiseldkkeen mukaan.

Eronneella puolisolla on leskeneldkkeen sijasta oikeus eronneen puolison
eldkkeeseen siltd ajalta, jonka avioliitto edunjiittdjdn kanssa kesti. Oikeus
eldkkeeseen edellyttdd, ettd edunjiittiijiin tulot avioliiton aikana olivat suu-
remmat kuin edunsaajan.

Eldkkeen mdirdytyminen

Jos edunjdttajii ei ollut vanhuuseldkkeelld, leskeneldke on 80 % puolisoa
eldttdvdn eldkkeensaajan vanhuuseldkkeestii. EliikettS mddrdttdessd tdy-
den eldkkeen saamiseksi vaadittava vakuutusaika muodostuu vuosista
edunjdttdjiin 20 ikdvuoden tdyttdmisvuoden alusta kuolemaa edeltdvin
vuoden loppuun. Eldkkeen perusteena olevat tulot mddrdtddn tdltd ajalta
karttuneiden keskitulojen perusteella. Ndin laskettuna eldkkeelld on tietty
viitemddrd, jota se eivoi ylittdd.

Jos edunjdtttijii oli vanhuuseldkkeelld, leskeneldke on 80 % siitai vanhuus-
eldkkeestd, joka maksetaan puolisoaan huoltavalle eldkkeensaajalle.
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Eldkkeeseen mahdollisesti tehtyd varhennusvdhennystd ei oteta huomi-
oon

Eronneen puolison eldkkeen perusteena on 62,5 % edunjdttdjdn vanhuus-
eldkkeen laskentaperusteesta avioli iton ajalta.

Edunjattiijiin tiyteen eldkkeeseen perustuva vdhimmdiseldke on
334252 frangia (n.49 300 FIM) vuodessa.

ElSkkeen tarkistam i nen

Leskeneldkkeisiin tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin van-
huuseldkkeisiin (ks. 3. 1 .5).

Eldkkeen maksaminen

Oikeus varsinaiseen leskeneldkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden
avioliiton. Oikeus eldkkeeseen lakkaa my6s silloin, kun huollettavia lapsia
tai edunsaajan tyokyvytt6myyttd koskevat ehdot eivdt endd tdyty. Eldkettd
voidaan kuitenkin maksaa edelleen tilapiisesti tai jatkettuna leskeneldk-
keend siten kuin kohdassa Oikeus eldkkeeseen on kerrottu.

Jos leskelld on oikeus omaan vanhuuseldkkeeseen, voivat eldkkeet tdy-
dentdd toisiaan niin, ettd niiden yhteismddrd on enintddn 110 % les-
keneldkkeen midrdstd. Jos vanhuuseldke on suurempi kuin leskeneldke,
maksetaan pelkkd vanhuuseldke.

3.1.7 Vapaaehtoinen vakuutus

Palkansaajien yleiseen eliikejiirjestelmddn voi liittyd vapaaehtoisesti, jos
pakollisen vakuutuksen edellytykset puuttuvat. My6s ulkomaalaiset voivat
kuulua jdrjestelmddn vapaaehtoisesti niin kauan kuin asuvat maassa.

Pakollista vakuutusta voidaan my6s jatkaa vapaaehtoisesti esim. pienten
lasten hoidon, opiskelun ja lyhytaikaisten ty6suhteiden vdliin jddvdltd ajal-
ta.
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3.2 Ty6 kyvyttomyyseld ke

Sairausvakuutusjdrjestelmdstd maksetaan ty6kyvyttdmyyseltikkeitd sekd
palkansaajille ettd yrittdjille.

Hallinto

Jdrjestelmdn hallinnosta vastaa kansallinen sairausvakuutus- ja tydkyvyt-
tdmyyslaitos (lnstitut nationald'assurance maladie-invalidit6, INAMI). Pai-
kallistasolla jdrjestelmdd hoitavat uskonnollisin ja poliittisin perustein syn-
tyneet yksityiset keskindiset sairauskassat (les mutualit6s, "mutuelles") ja
yleinen sairauskassa. Tydntekijd voi Iiittyd haluamansa kassan jdseneksi.

Rahoitus

Tydkyvytt6myyseldkkeet rahoitetaan tyOnantaja- ja tydntekijdmaksuin se-
kd valtionosuuksin. Tydkyvytt6myyseldkemaksu on osa sairausvakuutuk-
sen kdteisetuuksien rahoittamiseen perittdvdd kokonaismaksua. Tdmd
maksu on yhteense 3,5 o/o palkasta ilman yldtulorajaa. Ty6nantajan maksu
on 2,35 % ja tydntekijan 1 ,15 o/o. Ty6ntekij6iden vakuutusmaksut peritddn
palkkaperusteesta, joka on 108 o/o todellisesta palkasta.

Valtion osuus tydkyvyttdmyyseldkkeiden rahoituksessa on merkittdvd.
Toisen tyokyvytt6myysvuoden kustannuksista valtion osuus on 50 %, kol-
mannen 75 o/o ja neljdnnestd vuodesta alkaen g5 o/o. Vakuutusmaksuista
ja verotuksesta ks. my6s 3.1 .2 ja 3.1.3"

Oikeus eldkkeeseen

Eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd kokopdivdty6ntekijd on maksanut va-
kuutusmaksut vdhintddn kuudelta kuukaudelta ja ty6skennellyt tdnd aika-
na vdhintddn 120 pdivdd. Osa-aikatydntekijdn on tdytynyt olla vakuutettu-
na vdhintddn kuusi tai kahdeksantoista kuukautta, josta ajasta hiinen on
tdytynyt ty6skennelld vdhintddn 120 pdivdd tai 400 tuntia

Tydntekijiin tydkyvyn tulee olla sairauden tai vamman vuoksi siind mddrin
alentunut, ettei hdn voi ansaita enempdd kuin kolmanneksen vastaavan
koulutuksen saaneen ja samalla alalla toimivan ty6ntekijdn normaaliansi-
oista.
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Elikkeen mddriytyminen

Ensimmdisen vuoden ajalta maksetaan sairausajan piivdrahaa. Se on
suuruudeltaan 60 % pdivdpalkasta, josta otetaan huomioon enintddn
3698 frangia (n. 540 FIM).

Ty6kyvytt6myyseldke on 65 % pdivdpalkasta edelld mainittuun tulorajaan
asti, jos vakuutetulla on huollettavia. Jos vakuutetulla ei ole huollettavia, ja
hdn asuu yksin, on elike 45 o/o. Jos hdn asuu toisen henkildn kanssa, jolla
on omia ansioita, on eldke 40 o/o. Jos vakuutettu on jatkuvan hoidon tar-
peessa tai sairaalahoidossa, on eldke aina 65 % elikeperusteesta.

Sidnnollisessd ansiotydssd olleen vakuutetun eldke on vdhintdin
1337 frangia (n. 200 FIM) pdivdssd, jos hdnelld on huollettavia. Yksinasu-
van henkilOn eldke on vastaavasti vdhintdiin 1070 frangia (n. 160 FIM) ja
vakuutetun, joka asuu yhdessd henkildn kanssa, jolla on ansiotuloja,
957 frangia (n. 140 FIM). Epasddnndllisesti tydssi olleen vakuutetun vd-
himmdiseldke on 1073 frangia (n" 160 FIM) piivdssd, jos hdnelld on huol-
lettavia ja 804 frangia (n. 120 FIM), jos huollettavia ei ole. Eltike voi kui-
tenkin ol la en intdd n 7 5 o/o ansion menetyksesti.

Ty6kyvytt6mdn henkildn lapsista maksetaan lisdksi korotettua lapsil isdi.

Elikkeen tarkistaminen

Ty6kyvytt6myyseldkkeeseen tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin van-
huuseldkkeeseen (ks. 3. 1 .5).

Eldkkeen maksaminen ja verotus

Eldkkeet maksetaan kerran kuukaudessa kuudelta pdiviiltd viikossa

Ty6kyvyttdmyyseldke on periaatteessa verotettavaa tuloa. Siiti saa kui-
tenkin tehdd erityisen verovihennyksen, jonka mddrd riippuu perhetilan-
teesta. Jos eldke on pieni, ei veroa kdytdnn6ssd j;iai perittdvdksi.

3.3 Mahdol I isu us si i rtyii varhen netu I le elikkeel le

Sen lisdksi, ettd lakisddteisestd jdrjestelmdstd voi mddrdtyin edellytyksin
siirtyd eldkkeelle jo 60 vuoden idstd, on Belgiassa useita ty6markkinaso-
pimuksiin perustuvia varhaiseldkejdrjestelmid. Kansallisella tasolla var-

70



4 Belgia

haiseldkejdrjestelyistd on sovittu vuoden 1974 kansallisessa tyOehtosopi-
muksessa. Tdmdn sopimuksen mukaan ty6nantaja voi ty6ntekijdn ja
ty6ntekijiijiirjest6n kanssa neuvoteltuaan irtisanoa 60 vuotta tdyttineen
ty6ntekijin, jolle sitten maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista korvaus-
ta. Edellytyksend on, ettd ty6ntekijd on samalla alalla vdhintddn 10 vuotta
viimeisten 15 vuoden aikana tai tydeldmdssd vdhintddn 20 vuotta.

Tydntekijdlle maksetaan tdyttd tydttdmyyspdivdrahaa, joka on 60 % pal
kasta tulokattoon asti, ja sen lisdksi erityiskorvausta, joka on puolet piiv6-
rahan ja loppupalkan erotuksesta tulokattoon asti. Erityiskorvauksen mak-
saa pddsddntdisesti viimeinen ty6nantaja. Tydttdmyyspdivdrahan tulokatto
on 697 840 frangia vuodessa (n. 102 900 FIM) ja erityiskorvauksen
1 224 300 frangia vuodessa (n. 180 500 FIM).

Korvausta voidaan maksaa kunnes ty6ntekijd tdyttiiti 65 vuotta (naiset 61
vuotta) ja on oikeutettu vanhuuseldkkeeseen. Etuuden maksuajalta kart-
tuu vanhuuseldkettd laskennallisen palkan mukaan. Etuuden saajan ei
tarvitse olla tydtt6mind tydnhakijana.

Monissa toimiala- tai tydpaikkatasolla tehdyissd ty6ehtosopimuksissa on
sovittu kansallisen tason sopimukseen perustuvaa varhaiseldkejdrjestel-
mid paremmista varhaiseldke-ehdoista. Niissd eldkkeellesiirtymisikd on
usein matalampija erityiskorvaus saattaa olla parempi. Hallitus on kuiten-
kin viimevuosina rajoittanut sopimisvaltuuksia tdltd osin niin, ettd normaa-
litilanteessa 58 vuotta on periaatteessa aikaisin eldkkeellesiirtymisikd.

Jos tydnantaja siirtid elSkkeelle alle 60-vuotiaan, hdnen tulee palkata ti-
lalle tydtdn tyonhakija. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat tai tuotantoaan
uudelleen jdrjestdvdt yritykset voivat kuitenkin mdirdtyin edellytyksin siir-
td6 tydntekij6itd varhaiseldkkeelle jo 50 vuoden tai yleisemmin 52:n tai 55
vuoden ikdisend ilman tydllistdmisvelvoitetta.

Ty6nantajilta peritidn erityinen maksu ty6ttdmyysvakuutusjdrjestelmddn
jokaisesta varhaiseldkkeelle siirretystd ty6ntekijdstd. Maksu on tilanteesta
riippuen 1000 - 4500 frangia kuukaudessa. Lisdksi tydntekijdistd makse-
taan vanhuuseldkemaksua 1000 frangia kuukaudessa.

Vuonna 1993 solmitussa kansallisessa ty6ehtosopimuksessa sovittiin
mahdollisuudesta siirtyd varhaiseldkkeelle osa-aikaisesti. Sopimuksen
mukaan kokopdivdtydntekijd voi siirtyd osa-aikaiselle varhaiseldkkeelle ja
saada korvausta menetetyistd ansioista osin ty6nantajalta ja osin valtiolta.
Ty6ntekijdn on tdytynyt olla tydeldmdssd vdhintddn25 vuotta.
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Osa-aikaeldkkeelle voi pddsddntdisesti siirty6 58 vuotta tdytettyddn, mutta
joissakin tapauksissa eldkeikdd voidaan alentaa 55 vuoteen. Jos tydnte-
kija siirtyy osa-aikaeldkkeelle ennen kuin on tdyttdnyt 60 vuotta, tulee hd-
nen tydajan lyhennystd vastaavaan tydhOnsd palkata tydt6n ty6nhakija.

3.4 Yritttij ien eldkeji riestelmd

Yrittdjien lakisditeiseen ja pakolliseen elikejirjestelmddn kuuluvat kaikki
Belgiassa toimivat yrittdjiit ja sellaiset avustajat, jotka eivdt ole tydsuhtees-
sa. My6s maatalousyritt:ijrit kuuluvat jdrjestelmddn.

Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuus- ja perhe-eldkkeitd. Tydkyvytt6myys-
eldkkeet maksetaan sairausvakuutuksesta, johon kuuluminen on myos
yritt?ijille pakollista (ks. 3.2).

Itsendisten yrittdjien eldkejdrjestelmd kuuluu pienkauppaministeri6n
vastuualueeseen lukuun ottamatta tydkyvyttdmyysel6kkeitd, jotka hoi-
detaan sairausvakuutusjdrjestelmdssd kuten palkansaajien ty6kyvyt-
tOmyyseldkkeet.

Yrittdjdn tulee liittyd johonkin valitsemaansa itsendisten yrittdjien sosiaali-
vakuutuskassaan. Kassat huolehtivat vakuutusmaksujen kerddmisestd.
Niiden yhteisend hallintoelimend toimii Yrittijien kansallinen sosiaaliva-
kuutuslaitos (lnstitut national d'assurances sociales pour travailleurs
ind6pendants). Timd laitos vastaa vakuutusmaksujen perimisestd ja pddt-
tdd eldkkeiden mydnt6misestd. Eldkkeiden maksatuksen hoitaa kansalli-
nen eldkelaitos (ONP).

Oikeus eldkkeeseen syntyy ja eldke midrdytyy pddpiirteissddn samoin
kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdssd. Ennen vuotta 1 985 jdrjestelmdstd
maksettiin kuitenkin vakuutusvuosittain tasasuuruisena karttuvia eldkkeitd.

Tyokyvytt6myystu rvaa sekd sairausvakuutusetuu ksia varten yrittdjd n tulee
liittyei johonkin niisti sairauskassoista, joihin palkansaajatkin kuuluvat.
Sairausvakuutusjdrjestelmdstd yrittdjille maksettava tydkyvytt6myyseldke
on tasasuuruinen etuus.
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4 LisHelfrketurva

Yleisti

Tydnantajat jdrjestdvdt yleisesti lisdeldketurvaa erityisesti toimihenkil6ille.
Tydmarkkinasopimuksiin perustuvia, koko toimialan kattavia jdrjestelmid
on sen sijaan vihdn. OECD:n vuonna 1998 julkaiseman tutkimuksen mu-
kaan lisdeldkejdrjestelmdt kattavat Belgiassa noin 31 % kaikista ty6nteki-
jdistti.

Lisdeldkejdrjestelmien tulee olla tdysin rahastoivia. Tavallisimmin lisdeld-
keturva on jdrjestetty vakuutusyhtiossd, mutta my6s yhden ty6nantajan
eldkesddtidt ovat yleisid.

Etuudet

Lisaiekikejairjestelmistd maksetaan enimmdkseen etuusperusteisia eldk-
keitd, joskin viime vuosina myds maksuperusteiset jeirjestelyt ovat li-
sddntyneet etenkin hyvin palkatuilla ty6ntekijdilla.

Lisdeldkejdrjestelmddn pddsem iseksi saatetaan edel lyttdd m u utaman ku u-
kauden, enimmilld5n yleensd vuoden kestdnyttd ty6suhdetta. Tdmd odo-
tusaika koskee kuitenkin vain vanhuuseldkkeitd, tydkyvytt6myys- ja perhe-
eldketurva kattaa ty6ntekijtit yleensd heti ty6suhteen alkamisesta. Lain
mukaan alaikdraja jEirjestelmiin pddsemiseksi voi olla enintddn 25 vuotta.

Vanhuuseldke on aikaisemmin mydnnetty yleensd 65-vuotiaalle miehelle
ja 60-vuotiaalle naiselle samoin kuin lakisddteinen eldke. Vuoden 1996
alusta voimaan tullut uusi laki on saattanut EU:n tasa-arvodirektiivin voi-
maan Belgiassa niin, ettd toukokuun 1990 jalkeisen tydsuhteen osalta
eldkeikien tulee olla yhtenevdt. Useimmat yritykset ovat yhtendistineet
eldkeidn 65 vuoteen.

Varhaiseldkkeelle siirtyminen viisi vuotta ennen yleistd elikeikdd on mah-
dollista useissa jdrjestelmissd. El6ke maksetaan ttill6in tavallisesti vdhen-
nettynd, mutta jos eldkkeellesiirtyminen tapahtuu tydnantajan aloitteesta,
voidaan eldke maksaa tdytend.

Vanhuuseldkkeen mdirdd laskettaessa otetaan huomioon lakisddteisestd
jdrjestelmdstd maksettava eldke. Lisdeldke voi olla 60 - 80 % eldkkeen pe-
rusteena olevasta palkasta (tavallisesti 3 - 5 viimeisen vuoden keskiansio)
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vdhennettynd lakisddteisen eldkkeen mddrdlld ja kerrottuna maksimaali-
seen vakuutusaikaan suhteutetulla todellisella vakuutusajalla. Toinen ylei-
nen eldkkeen mdirdytymistapa on sellainen, ettd eldkettd karttuu vain
esim. 15 % siihen vuosituloon asti, jolta karttuu myds lakisddteistd eldket-
td, ja sen ylimenevdltd osalta 60 - 80 %. Jdlkimmdinen mddrdytymistapa
on yleistymdssd, koska se on riippumaton lakisddteisen turvan mahdolli-
sista muutoksista.

vanhuuseldke voidaan maksaa jatkuvana eldkkeeni tai kertakorvaukse-
na. Kertakorvaukset ovat suosittuja, koska niiden verotus on tasasuurui-
nen ja usein edullisempi kuin jatkuvan eldkkeen.

Ty6kyvytt6myyseldkkeeni maksetaan tavallisesti enintddn 20 % siitii pal-
kan osasta, jolta maksetaan my6s lakisddteistdl eldkettfi ja sen yli-
menevdltd osalta 60 - 80 %. Eldkkeen mddrd riippuu my6s tyokyvytto-
myyden asteesta.

Leskeneldkkeend maksetaan yleisesti 50 - 60 % edunjdttdjdn vanhuus-
eldkkeestd tai elikeoikeudesta, johon sisdltyy yleensd my6s tuleva aika.
Lapseneldkkeend maksetaan tavallisesti 7 - 20 % edunjflttdjdn eldkkeestd
tai eldkeoikeudesta. Lapsenelikettd maksetaan kunnes lapsi tdyttiiii
18 vuotta lai 25 vuotta, jos hdn opiskelee.

Vuoden 1996 alusta voimaan tulleen lain mukaan vapaakirjaoikeuden tu-
lee syntyd viimeistddn, kun tydntekijd on kuulunut jdrjestelmddn vuoden
ajan. Uuden lain mukaan tydntekijtilli on my6s mahdollisuus siirtdd kart-
tunut vapaakirja uuden tyonantajan eldkejdrjestelmAdn, kun hdn vaihtaa
tydpaikkaa. Uusi tydnantaja ei voi kieltdytyd ottamasta vastaan vapaakir-
jaa.

Eldkkeiden automaattiset indeksitarkistukset ovat harvinaisia. Eliikkeitd
tarkistetaan yleensd kertaluonteisesti eldkekassan hallituksen tai vakuu-
tusyhti6n pddtdkselld.

Vakuutusmaksut ja verotus

Lisdeldketurvan rahoittavat yleensd tydntekijdt ja ty6nantajat yhdessd.
Tyontekijoiltd peritddn tavallisesti porrastettu maksu, esim. 1 % lakisddtei-
sen eldketurvan kattamaan vuosituloon asti ja 5 % sen ylittiiviiltii osalta.
Tydkyvyttdmyys- ja perhe-eldkevakuutuksen ty6nantaja kustantaa kuiten-
kin usein yksin.
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Sekd tydnantajan ettd tydntekijdn vakuutusmaksut ovat verovdhennyskel-
poisia mddrdttyyn enimmdismddrddn asti. Maksut voi vdhentid, jos ne on
mitoitettu niin, ettd tdyteen tyduraan perustuva kokonaiseliketurva (laki-
sddteinen eldke ja lisdeldke yhteensd) ei ylitd 80 % viimeisistd bruttoansi-
oista. Ryhmdvakuutuksena jdrjestetyssd turvassa maksut on lisdksi mak-
settava Belgiassa toimivaan vakuutusyhtioOn.

Lisdeldkejtirjestelmiin maksetuista vakuutusmaksuista peritidn erityinen
vakuutusmaksuvero, joka on 4,4 olo. Tydnantajamaksuista peritddn lisdksi
8,86 prosentin suuruinen sosiaalivakuutusmaksu.

Eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Verotuksessa mydnnetddn tasasuurui-
nen vdhennys kaikille eldkkeensaajille. Eldkkeistd peritddn my6s 3,55 %:n
suuruinen sosiaalivakuutusmaksu. Vuodesta 1995 alkaen on lisdksi peritty
erityistd solidaarisuusmaksua el6ketuloista.

5 Tyciss5 tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta toiseen maa-
han ovat Suomen ja Belgian viililld voimassa EU-asetuksen 1408/71 ja
sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on ylikansal-
lista lainsitidtintod ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sddddkset
poikkeavat sen mddrdyksistd. Kahdenvdlistd sosiaaliturvasopimusta ei
Suomen ja Belgian vdlilld ole.

Belgian kansallisen lainsddddnnon mukaan ulkomailla, Euroopan talous-
alueen ulkopuolella, tydskentelevdt voivat kuulua erityiseen ulkomailla
tydskentelevien sosiaalivakuutukseen (s6curit6 sociale d'outre-mer), josta
maksetaan vanhuus- ja perhe-eliikkeitd. vakuutusta hoitaa ulkomaanasi-
oiden sosiaalitoimisto.

Kansallisen lainsddddnnon mukaan lakisddteinen tyOeldke voidaan mak-
saa Belgian kansalaiselle ulkomaille ilman sosiaaliturva- tai muuta sopi-
musta. Eldkkeiden maksaminen ulkomaille ulkomaan kansalaiselle sen
sijaan edellyttdd maiden vilistd sopimusta.

Vdhimmdisetuuksien maksaminen edellyttdd tosiasiallista asumista Belgi-
assa. Vanhuuseldke maksetaan keskeytyksettd, jos ulkomailla oleskelu
kestdd enintddn kuukauden. Vammaisetuuden maksua jatketaan, jos ul-
komailla oleskelu ei ylitii kolmea kuukautta. Sosiaaliministeridn erityiselld
luvalla vammaisetuus voidaan kuitenkin terveydellisistd syistd maksaa
ulkomaille pidempddnkin.
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Lisdeldkejiirjestelmisti karttunut eldkeoikeus voidaan siirtdd ulkomailla
olevan tydnantajan lisdeldkejdrjestelmddn. Verotuksellisista syistd tdstd
voi kuitenkin aiheutua taloudellisia menetyksii.

6 Vireilld olevia uudistuksia

Merkittivd lakisddteisen eldketurvan uudistus tuli voimaan heindkuussa
1997. Sen keskeisimpiii kohtia on miesten ja naisten eldkeikien ja eldk-
keen karttumissddntdjen yhtendistdminen. Eldkeidt yhtendistettiin alun
perin jo vuonna 1991 voimaan tulleella uudistuksella. Silloin eldkeiki teh-
tiin joustavaksi niin, ettd sekd miehet ettd naiset voivat jaeda el5kkeelle 60
ja 65 ikdvuoden vililld haluamanaan ajankohtana. Eldkkeiden karttumis-
sddnndt jdivat kuitenkin ennalleen, niin ettd miehilld tuli olla vakuutusaikaa
45 vuotta tdyden eldkkeen saamiseksi ja naisilla 40 vuotta. EU:n tuomio-
istuin katsoi tdmdn perusteella nostettuun oikeustapaukseen liittyen, ettd
karttumissddnndt voivat olla miehilld ja naisilla erilaiset vain, jos ne liittyvdt
eri eldkeikiin. Muussa tapauksessa kyse on sukupuoleen kohdistuvasta
syrjinndstd. Tuomioistuimen kannanoton vuoksi miesten ja naisten aikai-
semmat eldkeidt (65/60) saatettiin uudelleen voimaan.

Vuoden 1997 uudistuksella naisten eldkeikdd nostetaan asteittain 65
vuoteen, ja samalla tdyden eldkkeen karttumisaika nousee 45 vuoteen
kuten miehilld. Uudistus on tdysin voimassa 1.1.2009 (ks. my6s 3.1.5).
Elikkeelle voi edelleen siirtyd jo 60 vuoden idstd, mutta vakuutusaikaa
tulee silloin olla vdhintddn24 vuotta. Tdtd aikaa pidennetddn asteittain 35
vuoteen (ks. 3.1.5).

Varhaista eldkkeelle siirtymistd ty6markkinasopimuksiin liittyvid var-
haiseldkejdrjestelmii kdyttden on pyritty vdhentdmddn mm. rajoittamalla
sopimusvapautta eldkeikddn liittyen. Hallitus on mddrdnnyt alimmaksi sal-
lituksi eldkeiiksi periaatteessa 58 vuotta. Tydllisyyden ja yritysten kilpailu-
tilanteen parantamiseksi tdstd on kuitenkin viime vuosinakin joustettu.
Ty6nantajalta peritddn kuitenkin erityinen maksu jokaisesta varhaiseldk-
keelle siirretystd ty6ntekijdstd. Varhaiseldkkeelld olevien mddrd onkin vd-
hentynyt koko 1990-luvun ajan.

Ty6nantajan jdrjestdmdd lisdeldketurvaa koskevaa lainsidddntdd uudis-
tettiin merkittdvdsti vuoden 1996 alusta, kun ns. Colla laki tuli voimaan.
Lain mddrdyksid on tdsmennetty vuoden 1997 aikana annetuilla asetuk-
silla. Laki suojaa yksittdisen ty6ntekijin oikeudet liseelakejarjestelmdssd
aikaisempaa paremmin. Lain mukaan miesten ja naisten eldkeoikeuksien
tulee olla tasa-arvoiset, osa-aikatydntekijdilld tulee olla oikeus lisdeldke-
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turvaan periaatteessa samoin kuin kokopdivdtydntekijoilla ja tydntekijdn
tulee pddstd lisdel6kejdrjestelmddn viimeistddn 25 vuotta tdytettyddn.
My6s tydntekijdiden mahdollisuuksia osallistua jdrjestelmdn hallintoon
parannettiin.

Osoitteita
Sosiaali-, terveys- ja ympdrist6ministeri6, Ministdre des Affaires sociales,
de la Sant6 publique et de l'Environnement, Service des pensions de
vieillesse, 3C Rue de la Vierge Noire, B-1000 Bruxelles.
Puhelin: (02) 509 8215.

Kansallinen eldkelaitos, Office national des pensions (ONP), Place Bara,
B-1060 Bruxelles. Puhelin: (02) 52921 11.

Kansallinen sairausvakuutus - ja tyokyvytt6myyslaitos, lnstitut national
d'assurance maladie-invalidit6 (INAMl), 211, avenue de Tervuren, B-1150
Bruxelles. Puhelin:(02) 739 71 11.

Kansallinen sosiaaliturvalaitos, Office national de s6curit6 sociale,
Boulevard de Waterloo, 76, B-1000 Bruxelles. Puhelin: (02) 509 31 11

Ulkomaanasioita hoitava sosiaalitoimisto, Office de s6curit6 sociale
d'Outre-mer, Avenue Louise, 194, B-1050 Bruxelles.
Puhelin:(02) 642 05 11.

Yritttijien kansalllnen sosiaalivakuutuslaitos, lnstitut national d'assurances
sociales pour travailleurs ind6pendants (lNASTI), Place Jean Jacobs, 6,
B-1000 Bruxelles. Puhelin: (02) 507 6211.
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5 Espanja

I Yleisti

Valuuttakurssi: 1 peseta (ESP) = 0,006 EUR = 0,0358 FIM

Eldketurva Espanjassa on pddosin tydskentelyn perusteella ansaittua tur-
vaa. Maan kattavin eldkejdrjestelmd on palkansaajien yleinen eldkejdrjes-
telmi. Siihen kuuluvat pakollisesti kaikki ty6ntekijdt, jotka eivdt kuulu jo-
honkin siti korvaavaan erityisalan eldkejdrjestelmddn. Tdllaisia erityisalan
jdrjestelmid on Espanjassa useita. Omat eldkejdrjestelmdnsd on mm. mo-
nilla julkisen sektorin tydntekijdryhmilld, yrittdjilld, maataloudessa tyds-
kentelevilld, merimiehilld ja kaivosalan ty6ntekij6illa. Myds joillakin vapai-
den ammattien harjoittajilla kuten lakimiehilld ja lddkdreilld on ammatti-
kunnan oma eldkejirjestelmd. Niiden erityisjdrjestelmien etuudet ovat
pitkille yhtenevdt yleisen elSkejdrjestelmdn etuuksien kanssa.

Kansaneldkejdrjestelmdd Espanjassa ei ole, mutta asumisen perusteella
my6nnettdvdd sosiaaliturvaa on viime vuosina kehitetty. Vuodesta 1990
on ollut voimassa tuloharkintainen vdhimmdiseldkejdrjestelmii, josta
my6nnetddn vanhuus- ja tyokyvyttdmyyseldkkeitd niille Espanjassa asu-
ville, joilla ei ole oikeutta tydeldkkeeseen tai joiden ty6eldke jdd tiettyd vi-
himmiismddrdd pienemmiksi.

Ty6nantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt eivdt ole yleisid Espanjassa. Ne
kattavat arviolta vain noin 3 % tyontekijdistd. Osaltaan tihdn vaikuttaa
lakisddteisen turvan korkea taso. Kiinnostus lisdeltikejiirjestelmid kohtaan
on kuitenkin lisidntynyt voimakkaasti viime aikoina ja niiden mdirdn ar-
vellaan kasvavan ldhivuosina

2 Vdhimmiiseldketurua
Niille Espanjassa asuville, joilla ei ole oikeutta tydelSkkeeseen, joko siksi
ettd he eivdt ole olleet ty6ssd tai ovat ty6skennelleet niin lyhyen aikaa, ettd
heille ei ole syntynyt oikeutta eldkkeeseen, voidaan maksaa vakuutusmak-
suista ja tydnteosta riippumatonta ty6kyvytt6myys- tai vanhuuseldkettd.
Eltikettii voidaan maksaa myos niille, joiden tydeldke jee tiettyii
vdhimmdismddrdd pienemmdksi.

Vakuutusmaksuista riippumattomat vdhimmdiseldkkeet kuuluvat ty6- ja
sosiaaliministeri6n (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) hallin-
nonalaan. Ministeri6n alaisuudessa toimiva kansallinen sosiaalipalvelulai-
tos (lnstituto Nacional de Servicios Sociales, INSERSO) ja autonomisten
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alueiden paikallisviranomaiset hoitavat etuuksien my6ntdmisen ja maksa-
misen. Etuudet rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion varoin.

2.1 Vanhuuseldke

Vakuutusmaksuista riippumaton vanhuuseldke, Pensi6n de jubilacion no conti-
butiva, voidaan my6ntdd 65-vuotta tdyttdneelle henkildlle, jonka eldke jiiti
alle minimitason ja jonka muut tulot (vuoden 1996 tasossa) ovat alle
785 476 pesetaa vuodessa tai alle 916 267 pesetaa, jos hdnelld on
huollettavia. Lisdksi edellytetddn, ettd hakija on asunut Espanjassa vdhin-
tidn 10 vuotta 16:n ja 65:n ikdvuoden vdlilld, ndistd kaksi vuotta vdlitt6-
mdsti ennen eldkkeen hakemista.

Eliike oli vuonna 1996 suuruudeltaan 498 120 pesetaa vuodessa, jos per-
heessd oli yksi edunsaaja. Eldkeldispariskunnalle eldke oli yhteensd
846 804 pesetaa. Muut omat ja puolison tulot pienentdvdt eldkettd koko
mddrdllddn kuitenkin niin, ettd 25 % etuudesta maksetaan.

2.2 T y ilkyvytt6myyse I d ke

Vakuutusmaksuista riippumatonta ty6kyvyttdmyyseldkettd, Pensi6n de
invalidez no contributiva, voidaan maksaa 18-65 vuotiaalle pitkdaikaisesti
tydkyvytt6miille henkil6lle, jos hdnelld ei ole oikeutta ty6eldke-
jdrjestelmdstd maksettavaan tydkyvyttdmyyseldkkeeseen tai eldke jiiti
minimitasoa pienemmaksi. Hakijan ja perheen muihin tuloihin sovelletaan
edel ld mainittuja vanhuuseldkkeen tulorajoja.

Tyokyvyn tulee olla alentunut vdhintddn 65 %. Lisdksi edellytetddn, ettd
hakija on asunut Espanjassa vdhintfldn 5 vuotta, joista kaksi vdlittdmdsti
ennen eldkkeen hakemista.

Tydkyvytt6myyseldkkeen suuruus riippuu ty6kyvyttdmyysasteesta. Jos
tydkyvyttdmyysaste on 65 %, mutta alle 75 % on eldke 4gB 120 pesetaa
vuodessa. Jos taas ty6kyvyttdmyysaste on yli 75 o/o tai edunsaaja on jat-
kuvan avun tarpeessa, on eldke 846 804 pesetaa vuodessa.
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3 Tydeliketurva

Pddosa espanjalaisten eldketurvasta muodostuu lakisddteisten tydeldk-
keiden antamasta turvasta. Kattavin tydeliikejEirjestelmistd on palkansaaji-
en yleinen el:ikejdrjestelmd. Se on osa lakisddteisen sosiaaliturvan koko-
naisuutta, josta on sdddetty yleisessd sosiaaliturvalaissa. Nykyinen laki on
vuodelta 1974, mutta se noudattaa pitkailti vuonna 1963 annetun sosiaali-
turvalain periaatteita.

Vuonna 1985 jdrjestelmddn tehtiin merkittivid muutoksia. Silloin sovittiin
my6s ammattialakohtaisten, yleistii eliikejairjestelmdd korvaavien jtirjes-
telmien yhdenmukaistamisesta vdhitellen yleisen eldkejdrjestelmdn kans-
sa. Seuraavassa tarkastellaan ldhemmin palkansaajien yleistd eldkejdr-
jestelmdd ja lyhyesti yrittdjien eldkejdrjestelmdd.

3.1 Palkansaajien yleinen eliikejiirjestelmd

Palkansaajien yleiseen eldkejdrjestelmddn kuuluminen on lakisddteisesti -
pakollista kaikille niille palkansaajille, jotka eivdt kuulu johonkin sitd kor-
vaavaan erityisalan jdrjestelmddn (ks. 1). Jdirjestelmddn kuuluvat yksityi-
sen sektorin tydntekijdt teollisuuden ja kaupan alalta sekd palvelualoilta.
Jdrjestelmddn kuuluvat kokopdivdty6ntekijdt ja vuoden 1998 lopusta liihti-
en my6s osa-aikatydntekijdt.

3.1.1 Hallinto

Eldkejdrjestelmdn ylin valvonta kuuluu tyo- ja sosiaaliministeri6lle
(Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales). Jdrjestelmin hallinnosta vas-
taa Kansallinen sosiaaliturvalaitos, lnstituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) alue- ja paikallistoimistoineen. Sosiaaliturvalaitos laskee ja
mydntdd eldkkeet. Jdrjestelmdn varoista, vaku utusmaksujen kerddm isestdja eldkkeiden maksamisesta vastaa Yleinen sosiaaliturvarahasto,
Tesoreria General de la seguridad social (TGSS). sosiaaliturvarahasto
pitdd my6s rekisterii tydnantajista ja tydntekijoiden vakuutuskausista.
Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen johtoelimissii on sekd ty6nantaja- ettd
tyOntekijajdrjest6jen ed ustus.
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3.1.2 Rahoitus

Eldikejdrjestelmdn rahoitus perustuu jakojdrjestelmdin. Eldkkeet rahoite-
taan tydnantajien ja tydntekijdiden vakuutusmaksuilla sekd valtion tuella.
Samalla sosiaalivakuutusmaksulla rahoitetaan eldkkeiden lisdksi myds
sairausvakuutus- ja perhe-etuudet sekd sosiaaliavustuksia ja joitakin
muita erityisetuuksia (ldrjestelmdn vireilld olevasta rahoitusuudistuksesta
ks. 6). Valtion osuus rahoituksessa on kaiken aikaa kasvanut. Vuonna
1996 valtion osuus koko sosiaaliturvabudjetista oli yli 30 % ja sen olete-
taan kasvavan voimakkaasti edelleen.

Vakuutusmaksut peritddn ammattiluokittain mddrdytyvdstd vakuu-
tusmaksun perusteena olevasta palkasta, jolla on tietty ala- ja yldtuloraja.
Ammattiluokkia on 11. Aiemmin kaikilla luokilla oli omat ala- ja yldtulorajat,
mutta nykyisin ylEitulorajoja on vain kaksi. Matalampaa yldtulorajaa tullaan
kuitenkin korottamaan asteittain siten, ettd vuodesta 2002 ldhtien vakuu-
tusmaksujen yldtuloraja on sama kaikissa ammattiluokissa. Vakuutusmak-
sun perusteena oleva alatuloraja mddrdytyy kunkin ammattiluokan vdhim-
mdispalkan mukaan. Alatuloraja on vdhimmdispalkka lisdttynd sen kuu-
desosalla. Tulorajoja tarkistetaan vuosittain vihimmdispalkkojen ja yleisen
palkkakehityksen mukaisesti.

Neljdssi parhaiten palkatussa ammattiluokassa vakuutusmaksu peritddn
vuonna 1999 enintddn 399 780 pesetan (14 312 FIM) kuukausituloista.
Muissa ammattiluokissa korkein vakuutusmaksun perusteena oleva kuu-
kausipalkka on 345 430 pesetaa (12 367 FIM). Jos tydntekijdn palkka jdd
alle yldrajan, peritddn vakuutusmaksu todellisista ansioista kuitenkin vd-
hintddn ammattiluokan alatulorajasta. Tydnantajan vakuutusmaksu on
23,6 o/o ja ty6ntekijdn 4,7 o/o ala- ja yldtulorajan vdlisestd palkasta vuonna
1 999.

Tydnantajalle voidaan my6ntdd eri suuruisia vakuutusmaksuhyvityksiii
tilanteesta riippuen, miktili hdn palkkaa esim. alle 3O-vuotiaan tyOntekijdn
pysyvddn ty6suhteeseen, 12 kuukautta tydtt6mdnd olleen henkildn, nais-
puolisen ty6ntekijdn miesvaltaiselle alalle tai yli 4S-vuotiaan henkildn. Hy-
vitykset voivat olla jopa 45 % perittdvistd sosiaalivakuutusmaksuista.

3.1.3 Verotus

Tydnantajan ja tydntekijdn lakisddteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat ko-
konaan veroviihennyskelpoisia. Vanhuuseldkkeet ja perhe-elikkeet ovat
veronalaista tuloa. Tydkyvyttdmyyselikkeistd ei sen sijaan peritd veroa.
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3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutus kattaa 16 vuotta tdyttdneet tydntekijdt. Tydntekijd rekisteroidddn
vakuutetuksi, kun hdn aloittaa ensimmdisen tydsuhteensa. Tdmd rekiste-
r6inti tapahtuu vain kerran koko tydhistorian aikana. Sen jdlkeen tyonteki-
jdn vakuutushistoria muodostuu vakuutusajoista (alta), niihin rinnastetta-
vista ajoista ja ajoista joita ei lueta vakuutusajaksi (baja)

Vakuutusaikaa on ty6skentelyaika. Siihen rinnastetaan mm. aika, jonka
ty6ntekijii on kuulunut vapaaehtoiseen vakuutukseen, ollut asepalveluk-
sessa tai ty6tt6mdnti (ks. 3.4).

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi edellytetdtin, ettd ty6ntekijii on maksanut
vakuutusmaksut vdhintddn 15 vuoden ajalta, kaksi vuotta tdstd ajasta
eldkkeelle jddmistd edeltdvien 12 vuoden (rajaa nostetaan vuosittain siten,
ettd vuonna2Q02 raja on eldkettd edeltdneet 15 vuotta)aikana. Eldkkeen
maksaminen edellyttdd ty6nteon lopettamista. Yleinen vanhuuseldkeikd
on 65 vuotta sekd miehilld ettai naisilla.

Ty6ntekijiit, jotka ovat kuuluneet vakuutukseen 1.1.1967 tai sit6 ennen ja
joita ovat koskeneet tuolloin voimassa olleet eldkeikisdddokset, voivat
jaada varhennetulle eldkkeelle tiiytettydin 60 vuotta. Jokainen varhen-
nusvuosi kuitenkin pienentdi eldkkeen mddrdd. Varhennettuja eldkeikiai
on myds joissakin terveydelle haitallisissa t6issd. Erityisid ty6llisyysti-
lanteeseen liittyvid mahdollisuuksia siirtyd elikkeelle ennen yleistd eldkei-
kdd selvitetddn luvussa 3.2.

Eldkkeelle voi jiiaidd myohemmin kuin 65-vuotiaana. Jos tydntekijii jatkaa
ty6ntekoa, karttuu eldke normaalisti enimmdismddrddnsd asti, mikdli va-
kuutusmaksuja maksetaan.

Eldkkeen mddriytyminen

15 vuoden vdhimmdisvakuutusaikaan perustuva el6ke on 50 % eldkkeen
perusteena olevasta tulosta. Tdmdn ylittiiveiltd ajalta eldkettd karttuu 3 %
vuodessa enintddn 10 vuoden ajalta ja sen jdlkeen 2 o/o vuodessa. Enim-
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mdiskarttuma 35 vakuutusvuoden jdlkeen on 100 o/o eldkkeen perustee-
na olevasta tulosta. Maksettaua eldke voi kuitenkin vuonna 1999 olla
enintddn 4135 446 pesetaa vuodessa (148 057 FIM).

Eldkkeen perusteena kiytetidn vakuutusmaksun perusteena olleita kes-
kituloja 11 viimeisen vuoden ajalta. Ajanjaksoa, jolta keskitulot lasketaan,
tullaan pidentdmddn asteittain siten, ettd vuonna 2000 keskitulot lasketaan
12 vuodelta, vuonna 2001 13 vuodelta ja vuodesta2002ldhtien lasketaan
15 vuoden ajalta. Kuukausiansioita laskettaessa kdytetddn jakajana lukua
154 (14x11), koska eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa. Vakuu-
tusmaksun perusteena olleet tulot mddrdiytyvdt 11 ammattiluokan mukai-
sesti. Kussakin ammattiluokassa vakuutusmaksun perusteena olevilla
tuloilla on omat ala- ja yldrajansa (ks. 3.1.2.).

Eldkkeelld on vdhimmiismidrd, joka vuonna 1999 on yksinasuvalle 65
vuotta tdyttdneelle 56 990 pesetaa kuukaudessa (2 040 FIM) ja perheelli-
selle 67 050 pesetaa (2 400 FIM). Alle 65-vuotban yksinasuvan vdhim-
mdiseldke on 49 735 pesetaa (1 780 FIM) kuukaudessa ja perheellisen
58 690 pesetaa (2 101 FIM).

Vuonna 1967 tai sitd ennen vakuutukseen kuuluneelle ennen 65 vuoden
ikdd maksettavaa vanhuuseldkettd pienennetdin 8 % jokaista varhen-
nusvuotta kohden. Mikali vakuutusvuosia on 40 tai enemmdn, pienenne-
tddn eldkettd 7 prosenttia/vuosi.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eliikkeitd tarkistetaan vuosittain. Tarkistus tapahtuu vuo-
den alussa ja perustuu alkavan vuoden ennakoituun kuluttajahintaindeksin
muutokseen.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa. Ylimddriiset maksuerdt mak-
setaan heind- ja joulukuussa.

3. 1 .6 Ty6kyvyttdmyyseldke

Palkansaajien yleisessd eldkejdrjestelmdssi on kaksi ty6kyvytt6-
myyseldkettd, tilapdinen ja pysyvd. Sairausajan pdivdrahaa maksetaan
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ensin 12 kuukauden ajan. Tate aikaa voidaan pidentdd kuudella
kuukaudella, jos tyOkyvyn oletetaan palaavan hoidon jatkamisella. Jos
ty6kyvytt6myys edelleen jatkuu, mutta sen ei oleteta olevan pysyvdd,
voidaan maksaa tilapdistd tydkyvytt6myyseldkettd. Jos ty6kyvyttdmyys
muodostuu pysyvdksi tai on alun pitden pysyvdd, voidaan maksaa pysy-
vdd ty6kyvytt6myyseldkettd. Pysyvd tyokyvyttdmyys jaetaan netjddn eri
luokkaan tydkyvytt6myysasteen mukaan, eldkkeen suuruus on ndissi
erilainen.

Tilapii nen tyrikyvyttdmyysel{ke

Tilapdistd tydkyvytt6myysetuutta voidaan maksaa tydntekijdlle, joka on
saanut sairausajan pdivdrahaa enimmdisajalta, jonka sairautta edelleen
hoidetaan, ja joka ei kykene vield palaamaan tydh6n. Eldkkeen myOntdmi-
nen edellyttdd, ettd vakuutusmaksut on maksettu 180 pdivtiltd viimeisten
viiden vuoden aikana. Jos ty6kyvytt6myys on tapaturman aiheuttama, ei
vdhimmdisvakuutusaikaa sovelleta. Eldkettd voidaan maksaa sairausajan
pdivdrahan pddttymisestd alkaen enintddn kuuden vuoden ajan.

Tilapdinen ty6kyvyttdmyyseldke on sairausajan pdivdrahan suuruinen. se
on 60 % viimeisen tydskentelykuukauden vakuutusmaksujen perusteena
olleesta palkasta neljinnestd sairauspdivdsti kahdenteenkymmenenteen
sairauspdivddn asti. Tdmdn jdlkeen eldke on 75 % vakuutusmaksujen
perusteena olleesta palkasta. Vdhimmdiseldke vuonna 1998 oli 48 535
pesetaa kuukaudessa .

Pysyvi ty<ikyvytt6myyseli ke

Pysyvd tydkyvyttdmyyseldke voidaan myOntdd ty6ntekijdlle, jolla on objek-
tiivisesti arvioitavissa oleva, todenndk6isesti pysyvd fyysinen tai toimin-
nallinen sairaus tai vamma, jonka vuoksi hdn on osittain tai kokonaan
tydkyvytdn.

Kun tydkyvyttdmyys johtuu tapaturmasta tai ty6n aiheuttamasta sairau-
desta, ei eldkeoikeuden saamiseksi ole vdhimmdisvakuutusaikavaati-
muksia. sairauden aiheuttaman ty6kyvytt6myyden perusteella my6nnett6-
vdn eldkkeen saaminen edellyttdd seuraavia vdhimmdisvakuutusaikoja:

Jos tyontekija ei tydkyvyttdmdksi tullessaan ole ollut tydsuhteessa,
edellytetddn eldkeoikeuden saamiseksi, ettd hdn on maksanut va-
kuutusmaksut vdhintdin 15 vuodelta, joista viidesosan 10 hakemusta
edeltdneen vuoden aikana"
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Jos tydntekija oli ty6suhteessa ty6kyvytt6miiksi tullessaan ja oli eld-
kettd hakiessaan alle 26-vuotias, hdnen on tdytynyt maksaa vakuu-
tusmaksuja puolet siitd ajasta, joka on kulunut 16 ikdvuoden tdyttd-
misestd ty6kyvyttdmyyden alkamiseen.

Jos ty6ntekijii oli ty6kyvyttdmdksi tullessaan ty6suhteessa ja oli el6-
kettd hakiessaan tdyttdnyt 26 vuotta, hdnen on tiytynyt maksaa va-
kuutusmaksut neljdnnekseltd 20 ikdvuoden tdyttdmisen ja ty6ky-
vyttomyyden alkamisen vdlisestd ajasta, kuitenkin vdhintddn viideltd
vuodelta. Vakuutusmaksuista viidenneksen tiiytyy olla ty6kyvyt-
tdmyyden alkamista edeltdneiden 10 vuoden ajalta.

a

Pysyvd tydkyvytt6myyseldke voidaan mydntdd 16 ikivuodesta alkaen
ilman yldikdralaa. Sitd ei muuteta automaattisesti vanhuuseldkkeeksi ylei-
sessd vanhuuseldkeidssd. Ty6kyvyttdmyyseldkettd ja perhe-eldkettd voi-
daan maksaa samanaikaisesti, mutta mitddn muuta yleisen sosiaaliturva-
jdrjestelmdn eldkettd ei makseta samanaikaisesti tydkyvyttdmyyseldkkeen
kanssa.

Eldke mddrdytyy seuraavien ty6kyvyttdmyysluokkien mukaan

Tydntekijd voidaan katsoa osittain tydkyvyttdmdksi, jos hdn on me-
nettdnyt vdhintddn kolmasosan tydkyvystddn. Eldke maksetaan kerta-
korvauksena, joka on 24 kertaa viimeisen kuukauden vakuutusmak-
sujen perusteena ollut palkka.

Tdydellinen ammatillinen ty6kyvytt6myys edellyttdd, ettd ty6ntd<ijd ei
selviydy siitd tyostd, jota hdn ty6kyvyttdmdksi tullessaan teki. Eldke on
55 o/o kahden tydkyvyttdmyyttd edeltdneen vuoden vakuutusmaksujen
perusteena olleesta keskipalkasta. Jos tydntekijd on tdyttdnyt 60 vuotta,
maksetaan 75 o/o samasta palkkaperusteeSa. Mikali tyOntekijd tulee
tydkyvytt6mdksi ennen 60 vuoden ikAi, voidaan elSke hakemulsesta
muuttaa kertakorvaukseksi siltd osin kuin sitd maksettaisiin ennen 65
vuoden ikdd. VihimmdiselSke on yksinasuvalle 56 990 pesetaa (2 040
FIM) kuukaudessa ja perheelliselle 67 050 pesetaa Q a00 FIM) vuonna
1999"

a

a

a Ty6ntekijii katsotaan tdydellisesti tydkyvyttdmdksi, jos hdn ei kykene
mihinkdin tydh6n. Eliike on 100% ty6kyvyttdmyyttd edeltdneen vuo-
den vakuutusmaksujen perusteena olleesta keskipalkasta. Eldkkeen
vdhimmdis- ja enimmdismddrdt ovat samat kuin tdydellisessd ammatil-
lisessa ty6kyvyttdmyydessd.
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a Suurin ty6kyvyttdmyys on kyseessd silloin, kun henkild on tdydellisesti
ty6kyvyt6n ja lisdksi toisen henkildn avusta riippuvainen. Eldke on sil-
loin 150 % kahden viimeisen vuoden vakuutusmaksun perusteena ol-
leesta keskiansiosta.

Vdhimmdiseldke on kuukaudessa 85 485 pesetaa (3 060 FIM) yksinas.r-
valle ja 100 575 pesetaa (3 600 FIM) perheelliselle.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa oleviin eldkkeisiin tehdddn indeksitarkistukset samoin kuin van-
huuseldkkeisiin.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa lukuun ottamatta tilapdistd ty6-
kyvyttdmyyseldkettd, joka maksetaan 12 kertaa vuodessa.

3.1.7 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- tai naispuoliselle leskelle, entiselle
aviopuolisolle ja edunjdttdjiin lapsille. Lapseneldkkeen suuruista eldkettd
voidaan maksaa my6s muille sukulaisille kuten vanhemmille, isovanhem-
mille, sisaruksille ja lastenlapsille, jos he ovat olleet edunjdttiijtistd talou-
dellisesti riippuvaisia.

Oikeus elikkeeseen

Perhe-eldkkeen mydntdminen edellyttdd, ettd edunjdttdjri oli kuollessaan
vakuutettu, ja ettd hdn oli maksanut vakuutusmaksut vdhintddn 500 paii-
vdlti viimeisten viiden vuoden aikana, tai ettd hdn oli tyokyvytt6myys- tai
vanhuuseldkkeen saaja. Jos kuolema aiheutui tapaturmasta tai ty6pe-
rdisestd sairaudesta ei vdhimmdisvakuutusaikaa ole.

Leskeneldkettd maksetaan edunjtittdjdn puolisolle ja entisille puolisoille^
Jos edunjdttaijd oli ollut avioliitossa useammin kuin kerran, jaetaan lesken-
elSke puolisoiden kesken suhteessa avioliittojen kestoon. Jos leski
avioituu uudelleen, oikeus eldkkeeseen lakkaa.
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Lapsenelikettd maksetaan alle 21-vuotiaalle puoliorvolle ja alle 23-
vuotiaalle tdysorvolle. Alle 21-vuotiaana vammautuneelle lapselle eldke
maksetaan ilman ikdrajaa.

Eldkkeen mdirdytyminen

Leskeneldke on 45 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Elikkeen
perusteena kdytetddn vakuutusmaksujen perusteena ollutta keskipalkkaa
kahdelta viimeiseltd vuodelta. Jos edunjdttiijii oli eldkkeensaaja, kdytetddn
leskenelikkeen perusteena edunjittijin elikkeen perusteena olleita tu-
loja tarkistettuna niilld indeksitarkistuksilla, jotka eldkkeeseen on sen mak-
suaikana tehty.

Vdhimmdiseldke on vuonna 1999 alle 60-vuotiaalle lapsettomalle
eldkkeensaajalle 37 955 pesetaa kuukaudessa (1 358 FIM) ja 45 480
pesetaa (1 628) sellaiselle eldkkeensaajalle, jolla on huollettavia lapsia.
Vdhimmdiseldke on 60 - 64-vuotiaalle 49 735 pesetaa (1 780 FIM) ja 65
vuotta tdyttdneelle 56 990 pesetaa (2 040 FIM).

Lapseneldke lasketaan samasta el6kkeen perusteena olevasta palkasta
kuin leskeneldke. Eldkeprosentti riippuu lasten lukumddrdstd ja siitd mak-
setaanko my6s leskeneldkettd.

Jos leskeneldkettd maksetaan, on lapseneldke yhdelle lapselle 20 o/o,

kahdelle yhteensd 40 % ja kolmelle tai useammalle 55 %. Jos leskeneld-
kettd ei makseta, on lapseneldke yhdelle lapselle 20 o/o, kahdelle 40 o/o,

kolmelle 60 o/o, neljdlle 80 % ja viidelle tai useammalle 100 %. Vdhimmdi-
seldke on 16 860 pesetaa (603 FIM) kuukaudessa lasta kohden.

Jos lapset ovat jddneet tdysorvoiksi, on eldke yhdelle lapselle 65 %, kah-
delle 85 % ja kolmelle tai useammalle 100 o/o. Vdhimmdiseldke on 16 860
pesetaa kuukaudessa lasta kohden. Lisiksi leskeneldke jaetaan lasten
kesken.

Muulle ldhiomaiselle maksettava eldke on 20 % elikkeen perusteena ole-
vista ansioista. Ansiot mddrdytyvdt samoin kuin leskenelikkeessa. Va-
himm6iseldke oli 15 800 pesetaa kuukaudessa vuonna 1996. Jos edun-
saajia on vain yksi ja hdn on alle 65-vuotias, oli vdhimmdiseldke 35 580
pesetaa kuukaudessa vuonna 1996. 65 vuotta tdyttdneen ainoan edun-
saajan vihimmdiseldke oli 40 715 pesetaa.
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Yhden edunjiittijiin jdlkeen maksettavat perhe-eldkkeet eivdt yhteensd voi
ylittdA 1Q0 o/o eldkkeen perusteena olevista ansioista vdhimmdiseldkkeitd
lukuun ottamatta.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa oleviin eldkkeisiin tehddin indeksitarkistukset samoin kuin van-
huuseldkkeisiin.

Elikkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa, ylimddrdiset kuukausierdt hei-
ndkuussa ja joulukuussa. Mikdli leski avioituu uudelleen, oikeus eldkkee-
seen lakkaa. Jos leski kuitenkin solmii uuden avioliiton ennen 60 vuoden
ikdd, hdnelle maksetaan kertakorvauksena 24:n kuukausieldkkeen suurui-
nen mddr6.

3.2 Mahdollisuus siirtya varhennetulle eldkkeelle

Ty6ntekijdi116, jotka ovat kuuluneet palkansaajien yleiseen eldkejdrjestel-
mddn 1.1.1967 tai sitd ennen, on oikeus siirtyd vanhuuseldkkeelle 60
vuoden iiistii. Eldke pienenee tdllOin 8% varhennusvuotta kohden (ks.
3.1.5). Mikeli vakuutusvuosia on vdhintddn 40, pienenee eldke ainoastaan
7 % vuotta kohti. Monet ty6nantajat ovat hyOdyntdneet tdtd mahdollisuutta
siirtdd vanhenevia tydntekijditd varhaiseldkkeelle korvaamalla eldkkeen
pienennyksen ty6ntekijdlle.

Ty6llisyystilanteen parantamiseksi sovittiin alun pitden kansallisessa ty6lli-
syyssopimuksessa vuonna 1981, ettd tydntekijdt voivat siirtyii tdydelle
vanhuuselikkeelle 64 vuoden ikiisind, jos heiddn tilalleen palkataan
vdlitt6mdsti nuorempitydntekijti tai tyott6myysavustusta saavanuori. Sopi-
mus vahvistettiin asetuksella vuonna 1985. Varhaiseldkkeelle siirtyminen
edellyttdd, ettd siitd on sovittu joko kollektiivisessa tai yksil6llisessd ty6-
ehtosopimuksessa. Varhaiseldkkeelle siirtyjdn tulee tdyttdd kaikki muut
lakisddteisen vanhuuseldkkeen myontdmisedellytykset el#ikeikiiii lukuun
ottamatta. Eldke m6drdytyy samoin kuin lakisddteinen vanhuuseldke.

Jos ty6nantaja kuuluu erityiseen lakkautusjdrjestelmddn, "Plan de
Reconversion lndustrial" voidaan ty6ntekijtit siirtiid varhaiseldkkeelle 55
vuoden idstd. Timi edellyttiiA, ettd yritys aikoo lopettaa toimintansa ja on
selvitystilassa. Korvauksena maksetaan ttillOin 80 % eliikkeelle siirtymistd
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edeltdneiden kuuden kuukauden ansioista, jos tydntekijd on 5s-59 -
vuotias. 60-65 -vuotiaalle maksetaan 75 o/o 60:n eldkkeelle siirtymistd
edeltdvdn kuukauden keskiansioista.

Jotkut yritykset ovat jdrjestdneet tydntekij6illeen mahdollisuuden siirtyii
osa-aikaeldkkeelle 62-vuoden ikdisend. El6ke mdtirdytyy tdll6in samoin
kuin normaali vanhuuseldke, mutta sitd pienennetddn suhteessa jaljelle
jddvddn ty6aikaan.

3.3 Vapaaehtoinen vakuutus

Pakollista tyoeldkevakuutusta voi jatkaa vapaaehtoisella vakuutuksella
tyonteon lopettamisen jdlkeen siind jdrjestelmdssd, johon on aikaisemmin
kuulunut. vakuutuksen jatkamisesta tehddfln tdll6in erityinen sopimus
tydntekijdn Yleisen sosiaaliturvarahaston aluetoimiston kesken. Henkilo,
joka ei ole aikaisemmin kuulunut vakuutukseen, ei voi liittyii siihen
vapaaehtoisesti.

3.4 Yrittilj ien eldkejirjestelmd

Yrittdjien eldkejdrjestelmd on pakollinen, takisidteinen jdrjestelmd. siihen
kuuluvat itsendiset yrittiijat ja heiddtn avustavat perheenjdsenensd. My6s
osa maatalousyrittdjistd kuuluu jdrjestelmddn tilakoosta riippuen. pien-
vi ljelijat kuu I uvat maatalousty6ntekij6iden etdkejdrjestel mddn.

Yrittiijien eldkejtirjestelmdn hallinnosta vastaavat samat elimet kuin
palkansaajien eldkejiirjestelmdstd (ks. 3.1 .1) My6s etuudet ovat
pddpiirteissddn samat kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdssi. Yrittdjait
voivat itse mddrittdd vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot tiettyjen
vihimmdis- ja enimmdismaksujen puitteissa.

4 Lisdeldketurva

Yleistd

Tydnantajan jdrjestdmd lisdeldketurva on yleistynyt vasta viime vuosina ja
listieldkejdrjestelmien midrdn arvellaan kasvavan voimakkaasti tulevai-
suudessa" Ty6nantajien kiinnostusta jdrjestdd tdllaista lisdturvaa on tdhdn
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asti rajoittanut tiukka yksityisid eldkejdrjestelmid ja eldkerahastoja koskeva
laki, joka annettiin vuonna 1987. Verohelpotuksia mydnnetddn vain niille
jdrjestelmille, jotka tdyttdvdt tietyt laissa asetetut ehdot, jotka koskevat
mm. jirjestelmdn hallintoa, rahoitusta, eldkeoikeuden sdilymistii ja sijoi-
tuksia. Tdllaisia ehdot tdyttivid jdrjestelmid kutsutaan "hyvdksytyiksi eld-
kejdrjestelmiksi". Tydnantaja voi myos jdrjestdfi lisdeldketurvaa vapaa-
muotoisemmin, jolloin kyseessd on ns. "nonqualified plan", eikd edullista
verotuskohtelua mydnnetd. Vuonna 1997 n.2,7 miljoonaa tydntekijdd kur-
I u i ns. hyvd ksyttyyn I isaie I iikej d rjeste I mddn.

Vuonna 1995 annetun lain mukaan kaikkien lisiieltikejiirjestelmien tulee
olla rahastoivia. Tdmd koskee sekd uusia ettd vanhoja jdrjestelmid. Aikai-
semmin kirjanpidolliset varaukset (book reserves) ovat olleet hyvin suo-
sittu tapa jairjestdii lisdturvaa. Nykyisin lisdeliketurva jdrjestetidn yleensd
eldkekassassa tai vakuutussopimuksin. Vanhoille ei-rahastoiville jdrjes-
telmille annettiin vuonna 1995 kolmen vuoden siirtymdaika, joka umpeutuu
alustavien suunnitelmien mukaan toukokuussa 1999. Tdmd tarkoittaa sitd,
ettd my6s kaikki kirjanpidolliset eldkevaraukset olisi mddrdaikaan men-
nessd muutettava rahastoiviksi jdrjestelmiksi. Syksylld 1998 julkaistiin
kuitenkin lakiluonnos, joka toteutuessaan pidentdisi siirtymdkautta vuoden
2001 alkuun asti. Tyonantaja voi muuttaa eldkevarauksensa joko ns. hy-
vdksytyksi eldkejdrjestelmdksi tai jdrjestdd turvan vakuutusyhtidn kautta.
Yritykset ovat joutuneet neuvottelemaan ammattiyhdistysten kanssa siiti,
miten kirjanpidolliset eldkevaraukset tullaan siirtdmddn uuteen jtirjestel-
mddn ja miten karttuneet eldkeoikeudet sdilyvdt uudessa jdrjestelmdssd.

Lisdelikejirjestelmistd maksetaan vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeitii
sekd perhe-eldkkeitd. Uuden lainsddddnn6n mukaan "hyvdksytyn eldke-
jdrjestelmin" mukaan karttunutta eldkettd voidaan maksaa myds vakuu-
tetun oman tai hdnestd taloudellisesti riippuvan ldhiomaisen vakavan sai-
rauden perusteella. Edellytyksend ofl, ettd sairaus estdd vakuutetun
ty6nteon vihintddn kolmen kuukauden alalta.

"Hyvdksyttyyn eldkejdrjestelmdiin" pddsemiseksi odotusaika saa olla
enintdAn 2 vuotta. Muissa lisdeldkejairjestelyissi enimmdisodotusaikaa ei
ole mddritelty. Yleinen eldkeikd lisdel;ikejdrjestelmissi on 65 vuotta. Eldke
voidaan usein myOntdd enintddn viisi vuotta aikaisemmin, jos mddrdtty
vdh im mdisvakuutusai ka (tavall isesti 1 5 vuotta) ttiyttyy.

Etuudet

Etuusperusteiset jdrjestelrndt ovat Espanjassa aikaisemmin olleet maksu-
perusteisia jdrjestelm id yleisem pii. Maksu perusteiset jdrjestelmit ovat
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kuitenkin lisddntyneet voimakkaasti viime aikoina.

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldkkeen tavoitetaso on yleen-
sd 60-75 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta 35 vakuutusvuoden
jdlkeen. Vanhuuseldkkeen mddrissd on tavallisesti otettu huomioon laki-
sddteinen eldke. Nykyisin kuitenkin monet tyonantajat eivdt endd suoraan
yhdistd lisdeldketurvaa lakisditeiseen turvaan vdlttddkseen mahdollisia
lisdkustannuksia, miktili lakisddteisid eldkkeitd tullaan vield tulevaisuudes-
sa leikkaamaan voimakkaasti. Mikali elikkeet yhteensovitetaan, tavallinen
ktiytiintd on, ettd lisdeldkettd karttuu 2 o/o vuodessa siitd palkan osasta,
joka ylitttiii lakisddteisen eldkkeen perusteena olevan tulorajan. Eldkepe-
rusteena kdytetddn usein loppupalkkaa tai kahden viimeisen vuoden ansi-
oita. Eldke voidaan maksaa myds kertasuorituksena.

Tydkyvytt6myyseldke on tavallisesti samansuuruinen kuin vanhuuseldke
olisi ollut, jos ty6ntekijd olisi ollut ty6ssd normaaliin elikeikddn asti. Sen
saaminen edellyttdd tiiydellistii ja pysyvdd tydkyvytt6myyttii.

Leskeneldke on usein 50 - 60 % edunjdittdjdn vanhuuseldkkeestd tai kart-
tuneesta eldkeoikeudesta, jossa tuleva aika on otettu huomioon. Lapsene-
ldke on vastaavasti 10 o/o lasta kohden (tdysorvolle 20 %). Kuolemantapa-
uksessa maksettavat kertakorvaukset (1 - 3 kertaa vuositulot) ovat yleisid.

Vuoden 1987 eldkelaki edellyttdd, ettd eldkeoikeus sdilyy ilman odotusai-
koja sekd etuus- ettd maksuperusteisissa jdrjestelmissd. Niin sanotussa
hyvdksytyssii elSkejiirjestelmdssd ansaittu eldkeoikeus tulee myds voida
siirtdd toiseen "hyvdksyttyyn" eldkejdrjesteImddn.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tydntekijdn vakuutusmaksut ovat tdhin asti olleet melko harvinaisia. Jos
maksuja on peritty, ne ovat yleensd olleet 3 - 5 o/o eldkkeen perusteena
olevasta palkasta eli tavallisesti siitd palkan osasta, joka ylittdii lakisditei-
sen eldkkeen perusteena olevat tulot. Tydntekij6iltd on kuitenkin alettu
perid vakuutusmaksuja yhd enenevdssi mddrin ja suuntauksen uskotaan
jatkuvan lisiiel6kejdrjestelmien kustannusten alentamiseksi tydnantajille.

Tydnantajan vaku utusmaksut "hyvdksyttyyn eltikejtirjestelmiidn" ovat ve-
roviihennyskelpoisia. Ndmd vakuutusmaksut lisdtddn kuitenkin tydntekijdn
verotettaviin tuloihin. Ty6ntekijd voi vdhentdi sekd oman maksuosuutensa
ettd ty6nantajan maksuosuuden siltd osin kun se ei ylitii 20 % nettotulosta
tai 1 100 000 pesetaa (os pienempi). Tdmtin ylittdviltii osalta voidaan
vdhentdd osa maksusta.
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Tydnantajan ja ty6ntekijdn vakuutusmaksut muuhun kuin "hyvdksyttyyn
eldkejdrjestelmddn" voi vihentdd verotuksessa vain rajoitetusti. Maksussa
olevat eldkkeet ja kertasuoritukset ovat pdAsidntdisesti veronalaista tuloa.
Niin sanotusta hyvdksytystd eldkejdrjestelmdsti maksetusta kertakorva-
uksesta kuitenkin ainoastaan 60 o/o on veronalaista tuloa, mikdli korvaus
maksetaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitd, kun ensimmdinen
vakuutusmaksu oli maksettu.

5 Tyossi tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisfldteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eliikkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Espanjan vdlilld voimassa EU-asetuksen
1408171ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on
ylikansallista lainsdiddntdd ja sitii sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
sddd6kset poikkeavat sen mdirdyksistd. Suomen ja Espanjan vdlilld on
myds kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus.

Kansallisen lainsddddnnon mukaan espanjalaisen yrityksen ulkomaille
l6hettdmd ty6ntekijii pysyy Espanjan lakisddteisessd sosiaalivakuu-
tuksessa, jos ei maiden vilisissd sopimuksissa ole toisin sovittu. Lakisdd-
teisid eldkkeiti ei makseta ulkomaille ilman maiden vdlistd soslaalitur-
vasopimusta.

Karttuneen lisdeldketurvan sdilyminen ja siirrettdvyys on puutteellista sekd
maan sisdlld ettd ulkomaille muutettaessa. Vaihtaessaan tydpaikkaa Es-
panjassa ty6ntekijd voi sflilyttid vapaakirjaoikeuden karttuneeseen eldk-
keeseen sen yrityksen eldkejdrjestelmdssd, jossa oikeus on syntynyt. Ela-
keoikeuden siirtdminen uuden tyonantajan eldkejdrjestelmddn on mahdol-
lista maan sisdlld, mutta vain vuoden 1987 eldkelain mukaisesti "hyvdk-
syttyyn" eldkejdrjestelmddn. Jos tydntekijd liihtee tdihin ulkomaille, hdn ei
voi kuulua espanjalaiseen lisieldkejdrjestelmddn. Eldkeoikeutta ei my6s-
kdin voi siirtdd tyoskentelymaan lisdeldkejtirjestelmidn.

6 Virei116 olevia uudistuksia
Vuonna 1995 hallituksen, ammattiyhdistysten ja ty6nantajajdrjeston vdlillai
solmitussa ns" Toledo -sopimuksessa sovittiin lakisddteiseen eldkejdrjes-
telmddn tehtdvistd uudistuksista, jotka tulevat voimaan asteittain. Laki tuli
voimaan elokuussa 1997. Uudistusten pddasiallisena tavoitteena on ollut
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eldkemenon pienentdminen mm. eldkkeen mddrdytymisperustetta ja vaa-
dittuja vdhimmdisvakuutusaikoja pidentdmdlld, mikd tulee johtamaan eldk-
keiden matalampaan korvaavuusasteeseen (muutoksia on selostettu tar-
kemmin kappaleessa 3). Vuonna 1994 esilld ollut eldkeidn nostaminen ei
kuitenkaan toteutunut, vaan yleinen eldkeikd sdilyi 65 vuodessa. Vakuu-
tusmaksuja ei my6skddn nostettu, vaan niiden taso on sdilynyt ennallaan
jo useita vuosia. Tehdyt uudistukset eivdt kuitenkaan vield turvaa sosiaa-
liturvajdrjestelmdn rahoitusta, vaan jdrjestelmdi rasittavat my6s tulevai-
suudessa vdest6n ikddntyminen, alhainen syntyvyys, korkea tydttdmyys ja
suhteellisen varhainen eldkkeelle siirtyminen. Valtion eldkemenokustan-
nusten ennustetaan kasvavan jopa 27 prosenttia nykyisestd vuoteen 2001
mennessii.

Elokuussa 1997 sovittiin myds sosiaaliturvajdrjestelmdn rahoituksen uu-
distamisesta. Uudistuksen my6td on tarkoitus erottaa toisistaan vakuu-
tusmaksuihin perustuvien eldke-etuuksien ja muiden sosiaaliturvaetuuksi-
en rahoitus. Verovaroin maksettavia etuuksia tulevat olemaan mm. saira-
usvakuutusetuudet ja vihimmiistoimeentulon turvaavat etuudet. Ty6nte-
kija- ja tydnantajamaksuin kustannettaviksi jiiiiviit ansiosidonnaiset eldk-
keet. Niitd vakuutusmaksuja varten, joita ei tarvita saman vuoden eldke-
menon kustantamiseen, perustetaan puskurirahasto. Uudistuksen on tar-
koitus tulla voimaan vuoteen 2000 mennessd.

Hallituksen tavoitteena on ollut lisdtd lisdeldkejdrjestelmien suosiota sekd
tydnantajien ettA ty6ntekij6iden keskuudessa. Tdmd oli tavoitteena jo
vuonna 1987 annettua lisdeldkejdrjestelmid koskevaa lakia valmisteltaes-
sa" Lisdeldkejdrjestelmdt ovatkin viime vuosina alkaneet yleistyd nopeasti.
Vuonna 1995 annetun lain mukaan kaikkien uusien listijiirjestelmien tulee
olla tdysin rahastoivia. Myds vanhat jdrjestelmdt ttiytyy muuttaa rahastoi-
viksi jdrjestelmiksi. Vanhoille jdrjestelmille on annettu siirtymdkausi (tiillti
hetkelld toukokuuhun 1999 asti), jonka aikana niiden tulee muuttaa jdr-
jestelmdnsd rahastoivaksi (uudistuksesta ks. tarkemmin 4).

Osoitteita
Ty6- ja sosiaaliministerid" Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, c/
Agustin de Bethencourt, 4, E- 28003 Madrid.

Kansallinen sosiaaliturvalaitos: lnstituto Nacional de la Seguridad Social,
c/ Padre DamiSn, 4 y 6, E-28036 Madrid.
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Yleinen sosiaaliturvarahasto: Tesoreria General de la Seguridad Social,
C/Astros, 5 y 7, E- 28007 Madrid.
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6lrlanti

I Yleistd

Valuuttakurssi: 1 lrlannin punta (lEP) = 1,275 EUR = 7,588 FIM

lrlannissa lakisddteinen elaketurva on kiinted osa sosiaaliturvan kokonai-
suutta. TyOntekoon perustuvaa sosiaalivakuutusta kutsutaan PRSI -jiirjes-
telmdksi (Pay-Related Social lnsurance System). Tdstd jdrjestelmdsti
maksetaan my6s tydeldkkeitd. Eldkkeet ovat sidottuja tydskentelyyn ja
vakuutusaikojen pituuteen, mutta ne eivdt ole ansioihin suhteutettuja.

PRSI -jarjestelmddn kuuluvat ldhes kaikki palkansaajat ja itsendiset yrit-
tij6t. Vakuutuksen kattavuus vaihtelee jonkin verran eri ammattiryhmissi.
Joillakin valtion virkamiehilld on oma ansiosidonnainen eldkejdrjestelmd,
joka korvaa PRSI -jdrjestelmdn eldkkeet. Huhtikuun 1995 jalkeen kaikki
palvelukseen tulleet uudet virkamiehet saavat kuitenkin peruseldketurvan -
PRSI -jarjestelmdstd.

Niille lrlannissa asuville, joilla ei ole oikeutta tyoeldkkeeseen, voidaan
m aksaa tarveharki ntaisia vdh im mdiseldkkeitd.

Koska lakisddteisten eldkkeiden enimmdismddrdt ovat matalia, on laki-
sddteistd turvaa melko yleisesti tdydennetty tydnantajakohtaisilla lisdeld-
kkeillii. Tdllaisen lisdeliketurvan piiriin on arvioitu kuuluvan yli puolet pal-
kansaajista. Joillakin toimialoilla on my6s ty6markkinasopimuksiin perus-
tuvia, pakollisia lisdeldkejdrjestelmid.

2 Vdhimmdiseldketurua

Tarveharkintaisia vdhimmdiseldkkeitd voidaan maksaa niille lrlannissa
asuville, joilla ei ole oikeutta PRSI -jdrjestelmdn eldkkeisiin. Etuudet ra-
hoitetaan kokonaan yleisin verovaroin. Eldkkeiden hallinnosta vastaavat
sosiaali-, yhteis6- ja perheasiainministerid (The Department of Social,
Community and Family Affairs) ja sen alaiset keskustoimistot.

2.1 Yanhuuseldke

lrlannissa asuvalle 66 vuotta tdyttdneelle, jolla ei ole oikeutta vakuutus-
maksuperusteiseen eldkkeeseen, voidaan maksaa tarveharkintaista van-
huuseldketta (Old Age Non-Contributory Pension). Eldkkeen mddrd riip-

101



6lrlanti

puu elikkeensaajan tuloista ja omaisuudesta sekd huollettavien perheen-
jdsenten mddrdstd. Yksin asuvalle ja 80 vuotta tdyttineelle eldkeldiselle
maksetaan erityisti lisid.

Eldkkeen perusmddrd on enintddn 72,50 puntaa (550 FIM) viikossa
(1.6.99 alkaen 78,50 puntaa). Huollettavasta aikuisesta maksettava lisd on
enintidn 41,20 puntaa (312 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 44,20 puntaa) ja
kustakin huollettavasta lapsesta maksettava lisd enintddn 13,20 puntaa
(100 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen sama). Yksinasuvalle maksettava lisd
on 6 puntaa (45 FIM) viikossa ja 80 vuotta tiyttdneelle maksettava lisd
5 puntaa (37 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen sama).

Eldkkeensaajalle voidaan lisdksi maksaa avustusta ldmmitys- ja sdhk6-
kuluihin sekd televisiosta, puhelimesta, terveydenhoidosta ja pdivittdisistd
matkoista aiheutuviin menoihin. Lisiksi voidaan maksaa ylimddrdistd toi-
meentulotukea.

2.2 Ty okyvyttci myysav ustu s

lrlannissa asuvalle tyokyvyttdmdlle, jolla ei ole oikeutta vakuutusmaksuihin
perustuvaan tyOkyvyttdmyyseldkkeeseen, voidaan maksaa tarveharkin-
taista tydkyvytt6myysavustusta (Disability Allowance, aikaisemmin
Disabled Person's Maintenance Allowance). Avustusta voidaan maksaa
16 - 65-vuotiaalle, joka ei sairauden tai vamman vuoksi voi ansaita toi-
meentuloaan, ja jolla ei muuten ole riittdvid tuloja tai omaisuutta. Tydkyvyt-
t6myyden tulee kestdd arviolta vdhintddn vuoden ajan.

Etuus on enintddn 70,50 puntaa (534 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 73,50
puntaa). Huollettavasta puolisosta ja lapsista maksettavat korotukset ovat
samat kuin tarveharkintaisessa vanhuuseldkkeessd (ks. edelld 2.1). Elak-
keensaajalle voidaan my6s maksaa avustusta ldmmitys- ja sihkdkuluihin
sekd televisiosta, puhelimesta, terveydenhoidosta ja pdivittiisistd mat-
koista aiheutuviin menoihin samoin kuin vanhuuseldkkeen saajalle. Myds
ylimdiriistd toimeentulotukea voidaan maksaa avustuksen lisdksi.

Sokeille voidaan maksaa erityistd sokeain eldkettd (Blind Person's
Pension) tarveharkinnan perusteella.

2.3 Perhe-eldke

Vakuutusmaksuista riippumatonta leskeneldkettd (Widow's or Widower's
Non-Contributory Pension) voidaan maksaa lrlannissa asuvalle nais- tai
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miesleskelle, jolla ei ole oikeutta PRSI -jarjestelmdstd maksettavaan les-
kenel6kkeeseen. Eldkettd voidaan maksaa myds eronneelle puolisolle.
Eldke on tarveharkintainen. Jos leskelld on huollettavia lapsia, maksetaan
eldkkeen sijasta yksinhuoltajalle maksettavaa etuutta (One-Parent Family
Payment). Molemmat etuudet lakkautetaan, jos leski muuttaa avoliittoon
tai avioituu uudelleen.

Leskeneldke on alle 66-vuotiaalle enintdin 70,50 puntaa (534 FIM) viikos-
sa (1.6.99 alkaen 73,50 puntaa)" 66 vuotta tdyttdneelle, mutta alle 80-
vuotiaalle eldke on 72,50 puntaa (550 FIM) viikossa ja 80 vuotta tiiyttii-
neelle 77,50 puntaa (588 FIM) viikossa. 66 vuotta tdyttineelle yksin asu-
valle maksetaan yksin asuvan avustusta (LivingAlone Allowance), joka on
6 puntaa viikossa, ja 80 vuotta tiyttdneelle idn perusteella maksettavaa
avustusta, joka on 5 puntaa viikossa. Eldkkeensaajalle voidaan my6s
maksaa avustusta ldmmitys- ja siihk6kuluihin sekd televisiosta, puheli-
mesta, terveydenhoidosta ja pAivittfiisistd matkoista aiheutuviin menoihin
samoin kuin vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseldkkeen saajille. My6s ylimdd-
rdistd toimeentulotukea voidaan maksaa avustuksen lisdksi.

Yksinhuoltajalle maksettavaa etuutta voidaan maksaa tarveharkinnan pe-
rusteella miehelle tai naiselle, joka puolison kuoleman, avioeron tai muun
syyn vuoksi huoltaa yksin alaikdisti lasta eikd eld avo- tai avioliitossa.
Etuus on yhtd suuri kuin vakuutusmaksuista riippumaton leskeneldke, ja
siihen voidaan maksaa erilaisia kulukorvauksia samoin kuin leskeneldk-
keeseen.

lrlannissa asuvalle tdysorvolle lapselle tai lapselle, jonka toinen vanhempi
on kuollut, ja toinen ei muusta syystd ole lapsen huoltaja, voidaan maksaa
vakuutusmaksuista riippumatonta orvoneldkettd (Orphan's Non-
Contributory Pension). Eldke on tarveharkintainen. Sitii ei voida maksaa
lapsen elossa olevan vanhemman uudelle puolisolle. Etuus on enintidn
48,60 puntaa viikossa (1.6^99 alkaen 51,60 puntaa).

3 Tyciel5keturua

3.1 Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn elHkkeet

Sosiaaliturvaa koskeva laki (Social Welfare Act) sdddettiin vuonna 1952.
Laki kattoi aluksi ne tuntitydntekijdt ja toimihenkildt, joiden tulot jdivdt alle
mddrdtyn palkkarajan. Vuonna 1974 sosiaalivakuutus ulotettiin koske-
maan kaikkia palkansaajia tulotasosta riippumatta. Vuonna 1979 sosiaali-
vakuutusmaksut sidottiin ansioihin.
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Maatalousyrittdjdt ja kaikki itseniiset ammatinharjoittajat liitettiin jairjestel-
mddn vuonna 1988. Yrittaijien vakuutus kattaa kuitenkin vain perhe-
eldkkeet ja toisen kahdesta vanhuuseldkkeestd sekd ditiyspdivdrahan ja
adoptiovanhempainrahan, mutta ei muita sosiaalivakuutusetuuksia. Jdr-
jestelmddn kuulumisen alatuloraja on 2500 puntaa vuodessa.

Yksityisen sektorin osa-aikaty6ntekij:it kuuluvat sosiaalivakuutukseen
vuodesta 1991 alkaen. Vakuutukseen kuulumisen alatuloraja on nykyisin
30 puntaa viikossa. Vdhemmdn ansaitsevat ovat vakuutettuja ainoastaan
tyotapaturmien varalta.

Ennen huhtikuuta '1995 palvelukseen tulleiden virkamiesten ja joidenkin
muiden julkisten alojen ty6ntekijdiden vakuutusturva ei ole yhtd kattava
kuin muilla tydntekijdilld. He maksavat myos pienempid vakuutusmaksuja.
Huhtikuun 1995 jrilkeen palvelukseen tulleet virkamiehet ja muut julkisen
sektorin ty6ntekijdt maksavat kuitenkin tEiyttd vakuutusmaksua ja saavat
myos saman turvan kuin yksityisen sektorin tyontekijdt.

3.1.1 Hallinto

Sosiaalivakuutusjdrjestelmdn hallinto on osa valtion hallintoa. Eldketurva
kuuluu sosiaali-, yhteis6- ja perheasiainministerion (The Department of
Social, Community and Family Affairs) alaisuuteen. Hallinto on jirjestetty
keskitetysti ministeri6n keskustoimistoihin. Keskushallinnossa tehdddn
pddtokset yksittdisiin eldkeratkaisuihin asti. Eldkeasioita hoitaa eldkepal-
velutoimisto, Pension Services Office.

Sosiaalivakuutusmaksujen kokoamisesta huolehtivat veroviranomaiset
Maksut sijoitetaan erilliseen sosiaalivakuutusrahastoon (Social lnsurance
Fund).

3.',.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmidn. Tydnantajilta ja ty6nteki-
jdiltd peritddn PRSI -maksua, joka 1.4.99 alkaen on muodostunut sosiaali-
vakuutusmaksusta ja ty6ntekijdiltd perittdvdstd terveydenhoitomaksusta.
sosiaalivakuutusmaksulla rahoitetaan elikkeiden lisdksi my6s muut sosi-
aalivakuutusetuudet. Osa sosiaalivakuutuksen menoista rahoitetaan valti-
onosuuksin.
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Tydntekijiimaksua peritddn 16 vuotta tdyttdneiltd palkansaajilta, joiden
viikkoansiot ovat vdhintddn 30 puntaa, ja yrittdjiltii, joiden vuosiansiot ovat
vdhintddn 2500 puntaa. Sosiaalivakuutusmaksun suuruus vaihtelee eri
tyontekijairyhmilld.

Suurin osa palkansaajista kuuluu maksuluokkaan A. Siind sosiaalivakuu-
tusmaksuosa on 4,5 prosenttia sata puntaa ylittdvistd viikkopalkasta 25
400 punnan vuosituloon asti" Terveydenhoitomaksu on 2 o/o koko palkasta,
jos viikkoansiot ylittdvet 217 puntaa. Jos viikkoansiot ovat pienemmdt, ei
terveydenhoitomaksua peritd. Maksut ovat voimassa 1.4.99 alkaen.

Ty6nantajan koko PRSI-maksu on 8,5 prosenttia, jos tydntekijrin viikko-
palkka on enintdin 280 puntaa. Jos viikkopalkka on korkeampi, on ty6n-
antajamaksu koko palkasta 12 prosenttia 35 000 punnan vuosituloihin asti.
Tdmdn ylittdvdstd tulosta maksua ei peritd. Maksut ovat voimassa 1.4.99
alkaen.

Yrittiijien vakuutusmaksu on 5 prosenttia 20 puntaa ylittdvdstd viikkoansi-
osta enintddn 25 400 punnan vuosituloihin asti. Jos viikkoansiot ylittdvdt
217 puntaa, peritddn lisdksi terveydenhoitomaksu koko ansiosta.

3.1.3 Verotus

Ty6ntekijd ei voi vdhentdS lakisddteisen sosiaaliturvan vakuutusmaksuja
verotuksessa, tyonantajalle ne sen sijaan ovat verovdhennyskelpoisia
kustannuksia. Eldkkeet ovat periaatteessa verotettavaa tuloa. Tarvehar-
kintaiset eldkkeet jddviit kuitenkin veroviihennysten johdosta kdyt6nnossd
verottomaksi tuloksi.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutus on pakollinen ldhes kaikille palkansaajille ja itsendisille yrittiijille.
Vakuutusaikaa on sellainen tydskentelyaika 16 ikivuoden tdyttdmisestd,
jolta maksetaan vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuja peritddn, jos viikko-
ansiot ovat vihintddn 30 puntaa.

Vakuutusajaksi luetaan myds aika, jolta tydntekijiille on maksettu sairaus-
ajan pdivdrahaa, ditiysrahaa, tyOttOmyyspdivdrahaa, ty6kyvyttOmyys-
eldkettd, varhaiseldkettd tai vanhuuselikettd ennen 65 vuoden ikdd. Nai[a
ajoilta hyvitetddn vakuutusmaksuja aikaisemmin maksettujen vakuutus-
maksujen suuruisena ('credits'). Hyvitysten saaminen edellyttdd, ettd
tydntekijd on maksanut vdhintidn yhden PRSI maksun, ja ettd hdn on
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maksanut tai hdnelle on hyvitetty vakuutusmaksuja kahden viimeisen tdy-
den verovuoden aikana.

Tyotdn voi saada hyvityksid, vaikka hdnelld ei olisi oikeutta tyOttdmyyskor-
vaukseen, jos hdn taiyttdi edelld mainitut edellytykset. Samoin edellytyksin
voidaan 55 vuotta tdyttdneelle ty6eldmdstd pois siirtyneelle maksaa 'var-
haiseldkehyvityksid' ('Pre-Retirement Credits')" Kehitysyhteistydtehtdvissd
oleville voidaan myontdd hyvityksid viiden vuoden ajalta.

Alle 12-vuotiaan lapsen tai sitd vanhemman hoitoa tarvitsevan henkilon
kotihoitoajan hyvityksistd ('Homemaker's Scheme') on kerrottu luvussa
3.1 .5. Tdmd hyvitys otetaan huomioon vain vanhuuseldkettd mddrdttdessd
toisin kuin muut edelld mainitut hyvitykset. Vakuutusajan tiydentdmisestd
vapaaehtoisin maksuin on kerrottu luvussa 3.1.8.

3.1.5 Vanhuuseldke

Vanhuuseldkkeitd on kaksi, 65 vuoden idstd maksettava 'Retirement
Pension' ja 66 vuoden idstd maksettava 'Old-Age Contributory Pension'.
'Retirement Pension' voidaan maksaa vain palkansaajalle. Yrittdj6n va-
kuutusmaksut eivdt kartuta sitii. Eldkkeen saaminen edellyttdd ty6nteon
lopettamista. 66 vuoden idstd maksettavan eldkkeen saamiseksi tiitii ei
edellytetd.

Koska eldkkeet ovat saman suuruisia, ei 65-vuotiaana tdydelle eldkkeelle
siirtyneen tarvitse hakea uutta eldkettd. 65-vuotiaana eldkkeelle siirtynyt
voi kuitenkin saada eldkkeelldoloajan 'hyvityksenti' 66 vuoden idstd mak-
settavan eldkkeen vakuutusmaksuaikaan, ja jos jdlkimmiinen eldke esi-
merkiksi tdstd syystd tulisi suuremmaksi, hdn voi anoa tdtd eldketta 65
vuoden idstd maksettavan el6kkeen sijaan.

Oikeus elikkeeseen

65 vuoden idstd maksettavan eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd vakuutus
on alkanut ennen kuin ty6ntekijd on tdyttiinyt 55 vuotta.

Vakuutusmaksuja on tdytynyt maksaa vdhintddn 156 viikolta (3 vuotta).
Tdtd aikaa ei voida korvata 'hyvityksil16'. Aika pitenee huhtikuusta 2002
ldhtien 260 viikkoon ja huhtikuusta 2012 ldhtien 520 viikkoon. Lisdksi koko
vakuutusajalta (siitd ldhtien, kun vakuutus on alkanut siihen asti, kun on
tiiyttdnyt 65 vuotta) vakuutusmaksuja taytyy olla maksettu tai 'hyvitetty'
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keskimdirin vdhintddn 24 viikolta vuodessa. Tdyden eldkkeen saamiseksi
vakuutusmaksuja tai 'hyvityksid' tulee olla koko vakuutusajalta keskimd6-
rin 48 viikolta vuodessa.

66 vuoden iSstd maksettavan eldkkeen saamiseksi vakuutuksen on ttiyty-
nyt alkaa ennen kuin vakuutettu on tdyttdnyt 56 vuotta.

Myds tdmdn eldkkeen saamiseksi todellisia vakuutusmaksuja tulee olla
vdhintddn 156 viikon ajalta. Vaadittava vdhimmdisaika pitenee samoin
kuin edelld. Maksuja tai niiden 'hyvityksii'tulee lisdksi olla koko vakuutus-
ajalta (siitd ldhtien, kun vakuutus on alkanut siihen asti, kun on tdyttdnyt
66 vuotta) keskimddrin vdhintddn 10 viikolta vuodessa. Jos keskimddrdi-
nen vakuutusaika on alle 20 viikkoa vuodessa, tulee todellista vakuutus-
maksuaikaa kuitenkin olla jo nykyisin vdhintdin 260 viikkoa (5 vuotta).
Tdyden eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd vakuutusmaksuja on koko
vakuutusajalta keskimddrin 48 viikolta vuodessa.

66 vuoden idstd maksettavaa eldkettd mdirittdessi alle 12-vuotiaan lap-
sen, vanhuksen tai sairaan omaisen kotona hoitamiseen kdytettyii aikaa
voidaan vihentdd vakuutusmaksuttomasta ajasta enintddn 20 vuotta
(Homemaker's Scheme). Kotihoitoaika ei siten alenna keskimddrdistd
vuotuista vakuutusmaksuaikaa ja sitd kautta eldkkeen mddrdd.

Eldkkeen mdirdytyminen

Ttiysi 'Retirement Pension' ja tdysi 'Old-age Contributory Pension' ovat
saman suuruisia. Muut tulot eivdt vaikuta elikkeen mddrdin. Eldke piene-
nee vakuutusajan keskimddrdisestd vuotuisesta mddrdstd riippuen por-
taittain, jos tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusaikaa ei ole.

Eldkkeen tdysi perusmidrd on 83 puntaa (629 FIM) viikossa (1.6.99 alka-
en 89 puntaa). Huollettavasta puolisosta voidaan maksaa puolison omiin
tuloihin ndhden tuloharkintaista puolisolisid, joka on alle 66-vuotiaasta
puolisosta enintddn 52,50 puntaa (398 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 55,50
puntaa) ja 66 vuotta tdyttdneestd puolisosta 56,90 puntaa (431 FIM) vii-
kossa (1.6.99 alkaen 59,90 puntaa). Kustakin huollettavasta lapsesta (alle
18-vuotias tai alle 22-vuotias, jos opiskelee) maksettava tdysi lisd on
15,20 puntaa (115 FIM). Jos puoliso ei ole huollettava, maksetaan lapsiko-
rotusta puolet tdydestd mddrdstd.

80 vuotta tiyttdneelle eldkkeensaajalle maksetaan 5 punnan (37 FIM) ja
yksinasuvalle 66 vuotta tdyttdneelle eldkkeensaajalle 6 punnan (45 FIM)
viikoittainen lisd. Lisiksi 66 vuotta tdyttdneelle voidaan midrdtyin edelly-
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tyksin maksaa avustusta sdhk6n, television ja puhelimen kdyt6std sekd
ldmmityksestd ja terveydenhoidosta aiheutuneisiin kuluihin.

Elikkeen tarkistaminen

Eliikkeitd tarkistetaan tavallisesti kerran vuodessa erilliselli pddtdkselld.
Laissa ei ole mddrdyksid korotusten tasosta, mutta yleensd ne ovat seu-
ranneet hintatason muutoksia.

3. 1 .6 Tydkyvyttcimyyseldke

Tydkyvytt6myyden varalta vakuutettuja ovat 16 vuotta tdyttineet palkan-
saajat. Vakuutus ei kata itsendisid yrittdjid.

Oikeus eldkkeeseen

Ty6kyvytt6myyseldke (lnvalidity Pension) voidaan myOntdd pysyvdsti ty6-
kyvyttdmdlle tyontekijdlle, kun sairausajan piivdrahaa (Disability Benefit)
on tavallisesti ensin maksettu 12 kuukauden ajan.

Tydkyvytt6myyseldkkeen saaminen edellyttid, ettd ty6ntekijii on mak-
sanut vakuutusmaksut vdhintddn 260 viikon (5 vuoden) ajalta, ja ettd hdn
on maksanut vakuutusmaksuja tai saanut maksuhyvitystd yhteensd vd-
hintdin 48 viikolta ty6kyvytt6myyttii edeltdneen verovuoden aikana.

Eldkkeen miiriytyminen

Eldkkeen tdysi perusosa on alle 65-vuotiaalle 72,20 puntaa (547 FIM) vii-
kossa (1.6.99 alkaen 75,20 puntaa) ja 65 vuotta tdyttdneelle 83 puntaa
(629 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 89 puntaa). Puolison omiin tuloihin ndh-
den tuloharkintainen puolisolisd on enintddn 46,50 puntaa (352 FIM) vii-
kossa (1.6.99 alkaen 49,50 puntaa). Kustakin huollettavasta lapsesta
maksettava lisi on 15,20 puntaa (115 FIM) viikossa. Jos puolisokorotusta
ei makseta, pienennetddn myds lapsikorotusta puolella. 66 vuotta tiiytt6-
neelle yksinasuvalle eldkkeensaajalle maksetaan 6 punnan (a5 FIM) vii-
koittainen lisd, ja 80 vuotta tdyttdneelle idn perusteella 5 punnan (37 FIM)
viikoittainen lisi.
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Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia ty6kyvytt6myyseldkkeitd tarkistetaan samoin kuin van-
huuseldkkeitd tavallisesti kerran vuodessa.

Elikkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan niin kauan kuin ty6kyvytt6myys jatkuu. Jos eldkkeen-
saajalla on oikeus vanhuuseldkkeeseen, muutetaan tyOkyvyttdmyyseldke
vanhuuseldkkeeksi, kun eldkkeensaaja tEiyttdd 66 vuotta. Jos oikeutta
vanhuuseldkkeeseen ei ole, voidaan tyOkyvyttdmyyseldkkeen maksamista
jatkaa myos vanhuuseldkeidn tdyttdneelle.

3.1.7 Perhe-elike

Perhe-eldkkeind maksetaan nais- tai miesleskelle leskeneldketta (widow's
or Widower's Contributory Pension) ja tdysorvolle lapsenelikettd
(Orphan's Contributory Allowance). Leskene16kettd voidaan maksaa my6s
entiselle puolisolle, jos tdmd ei ole avioitunut uudelleen eikd asu avoliitos-
sa.

Oikeus elHkkeeseen

Lokakuussa 1994 voimaan tulleen lainmuutoksen jilkeen leskeneldke
mydnnetddn samoin perustein mies- ja naisleskelle. Uudistus koskee mie-
hid, jotka ovat jddneet leskeksi uudistuksen jdlkeen tai 12 kuukautta en-
nen sitd. Aikaisemmin eldkettd maksettiin naispuoliselle leskelle. Miespuo-
liselle leskelle elikettd voitiin maksaa vain, jos leski oli pysyvdsti ty6kyvy-
ton.

Eldke maksetaan leskelle, jos edunjdttiijii oli jommankumman vakuutus-
maksuihin perustuvan vanhuuseliikkeen saaja ja vanhuuseldkkeeseen
maksettiin korotusta huollettavasta puolisosta. Jos tdmd edellytys ei tdyty,
tulee seuraavien vakuutusaikoja koskevien ehtojen tdyttyai.

Eldkkeen voi saada joko omien tai edunjdttdjdn vakuutusaikojen perus-
teella. Nditd ei kuitenkaan voi yhdistdd eldkkeen saamiseksi. Eldkkeen
saaminen edellyttdd, ettd vakuutusmaksut on maksettu vdhintddn 156
viikolta (3 vuodelta). Lisdksi edellytetddn, ettd 1) todeilista tai hyvitettyd
vakuutusmaksuaikaa on viimeisten kolmen tai viiden vuoden aikana en-
nen kuolemaa tai vanhuuseldkkeelle siirtymistd ollut keskimddrin 39 viik-
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koa vuodessa tai 2) todellista tai hyvitettyd vakuutusmaksuaikaa on va-
kuutuksen alkamisesta lukien ollut keskimddrin vdhinlddn 24 viikkoa vuo-
dessa. Tdyden eldkkeen saamiseksi todellista tai hyvitettyd vakuutusmak-
suaikaa on tdytynyt olla keskimddrin 48 viikkoa vuodessa.

Lesken iiillii tai avioliiton kestolla ei ole vaikutusta eldkkeen my6ntd-
miseen.

Lapsenelikkeen my6ntdmiseksi edellytetddn, etti toisella vanhemmista oli
vakuutusaikaa vdhintddn 26 viikkoa. Lapseneldke voidaan maksaa vaikka
toinen vanhemmista eldisi, jos tdmd ei ole lapsen huoltaja.

Elikkeen mifi riytyminen

Tiysi leskeneldke on alle 66-vuotiaalle 74,10 puntaa (562 FIM) viikossa
(1.6.99 alkaen 77,10 puntaa) ja 66 vuotta tdyttdneelle 76,10 puntaa
(577 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 82,10 puntaa). Jokaisesta huollettavasta
lapsesta maksetaan 17 punnan (129 FIM) lisd. Yksin asuvalle 66 vuotta
tdyttdneelle maksetaan eldkkeeseen korotusta 6 puntaa (45 FIM) viikossa
ja 80 vuotta tdyttdneelle idn perusteella 5 puntaa (37 FIM) viikossa. Eldk-
keeseen voidaan mddrdtyin edellytyksin maksaa avustusta ldmmityksestd
ja terveydenhoidosta aiheutuviin kuluihin ja 66 vuotta tdyttdneelle lisdksi
sdhkon, television ja puhelimen kdytdstd aiheutuviin kuluihin.

Elike pienenee vakuutusajan keskimddrdisestd vuotuisesta mddrdsti
riippuen portaittain, jos tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuu-
tusaikaa ei ole.

Lapseneldke on 48,60 puntaa (368 FIM) Iasta kohden viikossa (1.6.99
alkaen 51,60 puntaa).

Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeitii tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd tavallisesti kerran
vuodessa.

ElSkkeen maksaminen

Leskeneldkkeen maksaminen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton,
muuttaa avoliittoon tai siirtyy vanhuuseldkkeelle. Mydskddn muita laki-
sddteisid eldkkeitii ei makseta samanaikaisesti leskeneldkkeen kanssa.
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Lapsenel5kettd maksetaan kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta lai 22 vuotta,
jos hdn opiskelee tdysipdivdisesti.

3.1 .8 Vapaaehtoinen vakuutus

Alle 66-vuotias palkansaaja tai yrittdjd, jonka pakollinen vakuutus lakkaa,
voi jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti, jos hdnelld on pakollista vakuutus-
aikaa vdhintddn 156 viikkoa (3 vuotta). Huhtikuusta 2002 tdmd vakuutus-
maksuaikaedellytys pitenee 260 viikkoon. Aikaisemmin palkansaajan va-
kuutusmaksuja maksaneelta peritddn maksua 6,6 % edellisen verovuoden
ansioista tai tasasuuruinen maksu, jos tuloja ei ole ollut. Yrittaijiltd peritddn
tasasuuruista 215 punnan vuotuista maksua.

3.2 Varhennetut vanhuuseldkkeet
Pitkdaikaisty6ttdmdlle 55 vuotta tdyttdneelle tydntekijdlle voidaan maksaa
varhaiseldketti, jos ty6ttdmyys on jatkunut yli 15 kuukautta. Eldke on
ty6ttdmyyspdivdrahan suuruinen ja tarveharkintainen. Sen tdysi mddrd on
70,50 puntaa (534 FIM) viikossa (1.6.99 alkaen 73,50 puntaa). Huottetta-
vasta puolisosta maksettava lisd on 41,20 puntaa (312 FIM) viikossa
(1.6.99 alkaen 43,20 puntaa). Jokaisesta huollettavasta lapsesta makse-
taan 13,20 punnan lisd (100 FIM)"

Muita mahdollisuuksia siirtyii varhennetulle vanhuuseldkkeelle ei lakisid-
teisessd sosiaaliturvassa ole.

4 Lisdeldketurva

Yleistd

Arvioiden mukaan yli puolet ty6voimasta kuuluu ty6nantajakohtaisiin lisd-
eldkejdrjestelmiin. Lisdeldketurvan yleisyys vaihtelee kuitenkin toimialoit-
tain. Julkisella sektorilla on kattavat lisdelaikejeirjestelmdt, jotka aikaisem-
min ovat osalla tydntekij6istd korvanneet lakisddteisen tyoeldketurvan.
Yksityiselld sektorilla lisdeliketurvaa jdrjestdvdt yleisimmin monikansalli-
set yritykset ja suuret kotimaiset yritykset, pienyritykset sen sijaan harvem-
min.
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Tydntekijajdrjestdt ovat usein olleet neuvottelemassa jdrjestelmdn perus-
tamisesta ja sen tarjoamista etuuksista sekd maksuista, mutta jdrjestel-
min toteuttamistapa ja hallinto on yleensd jtitetty tyOnantajalle. Lisdeld-
keturva on siten tavallisimmin yksittdisen tyonantajan jdrjestdmdd ja kattaa
joko kaikki tydntekijdt tai vain osan heistd. Rakennusalalla on kuitenkin
laaja ty6markkinasopim ukseen perustuva pakollinen lisdeldkejdrjestelmd.

Julkisen sektorin jdrjestelmdt ovat yleensd tyOntekijdlle pakollisia. My6s
yksityisen sektorin ty6nantajat voivat asettaa jdrjestelmdin liittymisen ty6-
suhteen ehdoksija tdmd onkin yleinen kdytdntd.

Julkisen sektorin eldkejdrjestelmdt ovat tavallisesti jakojdrjestelmddn pe-
rustuvia ja suoraan valtiovarainministeriOn valvonnassa. Erityisesti kaupal-
lisen alan julkisten yritysten eldkejirjestelmdt voivat kuitenkin olla rahas-
toivia ja niihin sovelletaan yksityistd sektoria koskevaa lainsddddnt6d.

Yksityisen sektorin lisdeldketurvaa koskevia mdirdyksid on vuoden 1g72
rahoituslaissa (The Finance Act 1972) ja vuoden 1990 eldkelaissa (The
Pensions Act 1990). Rahoituslaki antaa veroviranomaiselle oikeuden hy-
vdksyd lisaieldkejdrjestelmi6. Saadakseen verotukselliset edut jirjestelmdn
tulee tdyttdd veroviranomaisen asettamat ehdot.

Yksi ndisti ehdoista on, ettd yrityksen eldkejdrjestelmilli tulee olla erilli-
nen sddtidn tyyppinen omaisuudenhoitohallinto (trust). sen varojen (trust
fund) tulee olla tdysin erillddn tydnantajan varoista. Ekikejairjestelmiin so-
velletaan ndin ollen my6s siiiiti6itd koskevaa lainsddddntdd (trust law).
Vaikka jdrjestelmien englanninkielinen nimi on 'trust', ne eivdt vastaa
suomalaisia eldkesddtiOitd, eikd sanalla siksi ole tdysin sopivaa suomen-
kielistd vastinetta.

'Trust' on luottamushenkil6jisenten (trustees) mudostama hallintoelin,
joka kantaa aina vastuun eldkejdrjestelmdstd riippumatta siitd, hoitaako se
itse jdrjestelmin rahaston, antaako se sen ulkopuoliselle rahaston hoita-
jalle, vaijdrjestetddnkd eldketurva vakuutuksena vakuutusyhtidssi. suurin
osa tydntekijdista kuuluu jtirjestelmiin, jotka hoitavat itse rahaston tai ovat
antaneet sen ulkopuoliselle rahastonhoitajalle. Vakuutusjdrjestelyihin
kuuluu selvdsti pienempi osa ty6ntekij6istai.

Jdrjestelmien yleinen valvonta ja ohjaus kuuluu Eldkelautakunnalle (The
Pensions Board).

Suurin osa tydntekij6ista kuuluu etuusperusteisiin lisdeldkejdrjestelmiin,
joskin maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat viime vuosina yleistyneet.
Vuonna 1997 ldhes 80 % kaikista lisaelakejarjestelmiin kuuluvista oli
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etuusperusteisessa jdrjestelmdssd. Yhteensd lisdelikejdrjestelmiin kuului
265 467 tydntekijid. Maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat tyypillisesti pien-
ten ty6nantajien jdrjestelmid ja yhteen jflrjestelmddn kuuluu yleensd vain
muutama tydntekijd. Uusista ty6nantajakohtaisista jirjestelmistd yhd use-
ampi on kuitenkin maksuperusteinen.

Ty6nantajan lisdeldkejdrjestelmddn kuuluvat tavallisesti kaikki kokopiivdi-
sesti palkatut tydntekijdt. Usein edellytetddn, ettd tydsuhde on kestdnyt
vdhintddn vuoden, ja ettd tydntekijd on tdyttdnyt 21 vuotta. Alaikdraja voi
olla korkeampikin, mutta ei yleensd yli 25 vuotta. Eldkelaki edellyttdd, ettd
miehilld ja naisilla on yhtdldinen oikeus kuulua jdrjestelmddn.

Etuudet

Etuuksina my6nnetddn tavallisimmin ansioihin suhteutettuja vanhuus- ja
perhe-eldkkeitd. Tydkyvyttdmyysturva on usein jdrjestetty erillisend va-
kuutuksena.

Vanhuuseldkeikii on tavallisesti 65 vuotta. Mahdollisuus ottaa eldke var-
hennettuna ja vdhennettynd on hyvin yleinen, koska lakisddteisessd eld-
keturvassa ei tydttdmyyseldkettd lukuun ottamatta ole varhaiseldkettd.
Aikaisin eldkkeellesiirtymisikd on 50 vuotta. Vuonna 1992 tehdyn tutki-
muksen mukaan 65 % jdrjestelmistd sovelsi tdtd alaikdralaa. Eldkettd pie-
nennetidn tavallisesti 4 - 6 o/o varhennusvuotta kohden.

Vanhuuselikkeen tavoitetaso on yleensd kaksi kolmasosaa 1 - 3 viimei-
sen vuoden keskipalkasta 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Yhteensovittami-
nen lakisddteisen eldketurvan kanssa on yleistd ja toteutetaan tavallisesti
siten, ettd eldkkeen perusteena olevasta palkasta vdhennetddn lakisddtei-
sen eldkkeen kattama palkan osa. Monissa jdrjestelmissd eldke on mah-
dollista muuttaa osittain kertakorvaukseksi. Kertakorvauksen enimmdis-
mdird on 20 ty6vuoden jdlkeen 150 o/o loppupalkasta.

Perhe-etuuksina maksetaan yleisimmin 3 - 4 vuosipalkan suuruinen kerta-
korvaus. Leskeneldke on tavallisesti puolet siitd vanhuuseldkkeestd, joka
edunjdttdjdlle olisi maksettu normaalissa eldkeidssd. Orvonel6kkeend
maksetaan usein 12,5 o/o (tdysorvolle 25 Yo) leskeneldkkeen perusteena
olevasta eldkkeestd.

Erillisestd tydkyvytt6myysvakuutuksesta maksetaan korvausta lyhytaikai-
sesta ja pitkdai ka isesta ty6kyvyttdmyydestd. Lyhytaika ista korvausta mak-
setaan tavallisesti enintddn 26 viikkoa. Etuuden mddrd riippuu ty6ntekijtin
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asemasta ja tyokyvyttdmyyden kestosta. Etuudesta vdhennetddn lakisdd-
teinen sairauspdivdraha.

Pitkdaikaista tydkyvyttdmyysetuutta maksetaan, jos ty6kyvytt6myys jatkuu
yli 26 viikkoa. Etuuden mddrd on yleensd 50 - 7s % palkasta lakisddteisen
etuuden mddrdlld vdhennettynd. Etuutta maksetaan niin kauan kuin ty6ky-
vytt6myys jatkuu tai vanhuuseldkeidn saavuttamiseen asti.

Maksussa olevien eldkkeiden tarkistamiseen ei ole lakisddteistd velvoitet-
ta. Vuonna 1992 tehdyn selvityksen mukaan 60 % jeirjestelmistd tarkistaa
kuitenkin maksussa olevia vanhuuselikkeitd joko automaattisesti tai erilli-
sin pddtdksin jdrjestelmdn taloudellisen tilanteen mukaan. Veroviranomai-
nen on rajoittanut tarkistukset tavallisesti kuluttajahintaindeksin muutosta
vastaaviksi.

Vapaakirjoja tulee vuoden 1996 alusta lukien tarkistaa vuosittain. Tarkis-
tuksen tulee olla vdhintddn 4 o/o tai hintaindeksin muutoksen mukainen, jos
se on pienempi. Maksuperusteisissa jdrjestelmissd ei tdllaisia tarkistuksia
tarvitse tehdd.

Eldkelain mukaan eldkeoikeuden tulee sdilyd viiden vuoden jdsenyyden
jdlkeen. Vapaakirjaoikeus koskee nykyisin vuoden 1gg1 alusta lukien
karttunutta eldkeoikeutta. Eldkeoikeuden tulee siilyd joko siind eldkejdr-
jestelmdssd, jossa se on syntynyt tai se voidaan siirtdd uuden ty6nantajan
eldkejdrjestelmddn ns. siirtoarvona tai siirtoarvolla voidaan ostaa verovi-
ranomaisen hyvdksymi eldkevakuutus jostain vakuutusyhti6std,

Rahoitus ja verotus

Vuoden 1990 eldkelaki edellyttdii tiettyii vdhimmdisrahastointia etuuspe-
rusteisilta eldkejdrjestelmiltd. Lain mukaan eldkevastuun tulee olla tdysin
rahastoitu vuoteen 2001 mennessd. Laissa on my6s varojen sijoittamista
koskevia rajoituksia.

Veroetujen saaminen edellyttdti, ett6 ty6nantaja osallistuu lisdeldketurvan
kustantamiseen. Tydnantajan maksuosuuden tulee olla vdhintddn kuu-
desosa kunkin tydntekijdn eldkekustannuksista. Kdytdnndssii on ollut ta-
vallista, ettd tydnantaja on vastannut kustannuksista kokonaan, mutta
nykyisin ty6ntekijdn vakuutusmaksuosuudet ovat tulleet tavallisiksi. Mak-
suosuus on yleensd 4 - 5 prosenttia palkasta.

Tyonantajan vakuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia kuluja edellyt-
tden, ettd vakuutukset tdyttdvdt verosdiinndsten mukaiset ehdot. Niitd
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maksuja ei mydskddn lasketa tydntekijdn tuloksi. Jos eldkejdrjestelmd ei
ole veroviranomaisen hyvdksymd, katsotaan tydnantaja maksut tydntekijdn
tuloksi. Ty6ntekijdn maksut ovat verovdhennyskelpoisia siltd osin kuin ne
eivdt ylitd 15 % vuosipalkasta.

Jos maksetut vakuutusmaksut palautetaan tydntekijdlle, jolle ei ole synty-
nyt vapaakirjaoikeutta, eldkejdrjestelmdltd peritddn maksettavasta sum-
masta 25 prosentin vero. Vero vihennetddn tavallisesti tydntekijdn saa-
masta hyvityksestd.

Eliikkeitii verotetaan kuten normaalia ansiotuloa. Kertasuorituksena mak-
settavat korvaukset ovat verovapaita siltd osin, kun ne eivdt ylitd edun-
saajan puolitoistakertaista loppupalkkaa. Lesken etuuksina maksettavat
kertakorvaukset ovat verovapaita 

"

5 Tycissd tai ellkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi lu-
kemisesta, eldkkeiden mddrdytymisesti ja eliikkeiden maksamisesta toi-
seen maahan ovat Suomen ja lrlannin vdlilld voimassa EU-asetuksen
14OBl71ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on
ylikansallista lainsddddntdd ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
sddd6kset poikkeavat sen mddrdyksistd.

EU-asetukset koskevat vakuutusmaksuihin perustuvia etuuksia (PRSI-
jdrjestelmtin eldkkeitd), mutta eivdt tarveharkintaisia etuuksia, joista on
kerrottu luvussa 2. Kahdenvdlisti sosiaaliturvasopimusta ei Suomen ja
lrlannin vdlilld ole.

lrlannin kansallisen lainsddddnndn mukaan muuhun kuin ETA-maahan tai
sosiaaliturvasopimusmaahan tilapdisesti ldhetetty tydntekijii pysyy lrlannin
sosiaalivakuutuksessa 12 kuukauden ajan ja on velvollinen maksamaan
tdltd ajalta PRSI -maksua. Vastaavasti ulkomaisen (muun kuin ETA-maan
tai sosiaaliturvasopimusmaan) tydnantajan lrlantiin tilapdisesti ldhettdmd
tydntekijd, joka ei asu lrlannissa, voidaan vapauttaa vakuutusmaksujen
maksamisesta ensimmdisten 12 kuukauden ajaksi.

Ulkomailla ty6skentelevdt lrlannin kansalaiset voivat mddrdtyin edellytyk-
sin pitdi lakisddteisen sosiaalivakuutuksen voimassa maksamalla vapaa-
ehtoisia vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuihin perustuvat PRSI
jdrjestelmin eldkkeet maksetaan ulkomaille myds ilman sosiaaliturvaso-
pimusta.
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6 Vireilld olevia uudistuksia
lrlannissa on jo pitkidn keskusteltu eldketurvan kattavuuden parantami-
sesta. Lakisddteisen eldketurvan taso on matala ja tulee edelleen heikke-
nemddn suhteessa palkkoihin, koska eldkkeitA tarkistetaan hintojen kehi-
tyksen mukaan. Nykyisin tdysi lakisddteinen vanhuuseldke on vain noin
28,5 prosenttia teollisuuden keskipalkasta ja lisdeldketurvan kattavuus on
epdtasainen. Julkisen sektorin ty6ntekij6istd 83 prosenttia kuuluu lisdeld-
kejdrjestelmiin, mutta yksityisen sektorin tydntekij6istd vain 38 prosenttia.
Yrittiijistd lisieldketurvan piiriin kuuluu vain 27 prosenttia.

Vaihtoehtoina eldketurvan kattavuuden parantamiselle on esitetty a) laki-
sddteisten eldkkeiden tason parantamista, b) lakisddteisen ansiosidonnai-
sen eldkejdrjestelmdn perustamista, c) pakollisen ty6nantajakohtaisen
eldkejdrjestelmdn perustamista, d) tydnantajakohtaisten ja henkil6koh-
taisten eldkejirjestelmien parantamista, e) ty6markkinasopimuksiin pe-
rustuvien laajojen lisdelaikejiirjestelmien perustamista ja f) henkildkohtais-
ten eldketilien perustamista.

Eldkelautakunta (The Pensions Board) julkaisi toukokuussa 1998 raportin,
jossa se otti kantaa esitettyihin vaihtoehtoihin. Lautakunta esitti lakisid-
teisten eldkkeiden sitomista palkkaindeksiin ja tason korottamista seuraa-
vien 5 - 10 vuoden aikana niin, etti eldkkeet nousisivat 34 prosenttiin teol-
lisuuden keskipalkoista. Ansiosidonnaisen eldkejdrjestelmdn perustamista
lautakunta ei kannattanut.

Lautakunta ehdottaa eldkerahaston perustamista lakisditeisten eldkkei-
den lisdrahoitustarpeen kattamiseksi. Esitetyt muutokset kasvattaisivat
kustannuksia, ja vaikka lrlannin vdestd on nykyisin muuhun Eurooppaan
verrattuna nuorta, tulee huoltosuhde myds lrlannissa heikkenemddn ensi-
vuosisadan puolivdliin tultaessa.

Lautakunta ei pitdnyt tarpeellisena ty6nantajakohtaisten eldkejdrjestelmien
tekemistd pakolliseksi. Tietty pakollisuus jdrjestelmiin liittyy jo nykyisin.
Tydntekijdt eivdt nimittdin voi irrottautua tydnantajan ryhmdeldkevakuutuk-
sesta ilman ty6nantajan suostumusta.

Pakollisuuden sijasta lautakunta esittijdrjestelmien parantamista niin, ettd
vapaakirjaoikeus syntyisi nykyisen viiden vuoden sijaan jo kaksi vuotta
kestdneen tydsuhteen jdlkeen. Muutoksen esitetddn tulevan voimaan 1.1.
2001. Vapaakirjaoikeus ehdotetaan samalla ulotettavan my6s ennen
vuotta 1991 karttuneeseen eldketurvaan. Nykyinen laki koskee vain tdmdn
jdlkeen karttunutta eldkettd. My6s vapaakirjaoikeuden indeksitarkistukset
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esitetddn ulotettavaksi koskemaan myos ennen vuotta 1991 karttunutta
eldketurvaa. Tdmdn muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2006
alusta. Eldkkeiden rahastointiasteen tulisi vastata nditd muutoksia vuoteen
2011 mennessd.

Lautakunnan kolmas keskeinen esitys on henki16kohtaisten eldkesddst6ti-
lien (Personal Retirement Savings Accounts, PRSA) perustaminen. Ndmd
voitaisiin lautakunnan mielestd ottaa kdytt66n jo tdnd tai viimeistddn ensi
vuonna. Niiden tarkoitus olisi parantaa erityisesti yrittdjien, pieniin maksu-
perusteisiin lisdeliikejdrjestelmiin kuuluvien, tyomarkkinasopimuksiin pe-
rustuviin tasaeldkejdrjestelmiin kuuluvien ja tydeldmdn ulkopuolella olevi-
en lisdeldketurvaa. PRSA -tilit olisivat maksuperusteisia ja niihin voisivat
maksaa maksuja sekd ty6ntekijiit ettii ty6nantajat. Jdrjestelmdt tdydentdi-
sivdt olemassa olevia lisdeldkejairjestelmid ja olisivat niitd joustavampia.
Nykyisin maksuja ei voi maksaa yhtd aikaa tydnantajakohtaiseen ja hen-
kilOkohtaiseen eldkejdrjestelmddn, eikd tydnantaja voi maksaa maksuja
ty6ntekijiin henki16kohtaiseen elSkejdrjestel mddn.

Eldkelautakunta valvoisi PRSA -jdrjestelmid ja voisi antaa tietyt laatukri-
teerit tdyttdville jdrjestelmille laatutunnuksen. Jdrjestelmien perimille palk-
kioille ei sen sijaan asetettaisi enimmdismddrdd, eikd lautakunta asettaisi
jdrjestel m i I le tuottovaatim u ksia. Riski eldketu rvan ri ittdvyydestii jii isi koko-
naan ty6ntekijiin itsensd kannettavaksi.

Osoitteita

Sosiaali-, yhteis6- ja perheasiainministerid, Department of Social, Com-
munity and Family Affairs, Headquarters, Aras Mhic Dhiarmada, Store
Street, IRL-Dublin 1. Puhelin: + 353 1 7043847. Faksi: +353 1 7043868.

Sosiaali-, yhteis6- ja perheasiainministerid, Eldkepalvelutoimisto, Depart-
ment of Social, Community and Family Affairs, Pension Services Office,
College Road, IRL-Sligo.

Kirjallisuus
Benefits Report Europe, USA & Canada 1998. Watson Wyatt Worldwide.
Brussels 1998.

117



6lrlanti....

Budget 1999. Main SocialWelfare lmprovements and Rates of Payment.
Published by. lnternet Unit. Department of Social, Community and Family
Affairs. December 1998. Last updated: December 1998. lnternet-
osoitteessa : www. dscfa. ie/depVbudget99/budget99. htm

Finucane Kevin G., Kelly Kieran F. Securing Retirement lncome in the
Republic of lreland. Benefits & Compensation lnternational. JulyiAugust
1998,28-32

lBlS Profile. Republic of lreland. January '1999. lnternational Benefits ln-
formation Service. Profiles. Charles D. Spencer & Associates, inc. Chica-
go.

lBlS Proflle. Republic of lreland. July 1995. lnternational Benefits lnforma-
tion Service. Profiles. Charles D. Spencer & Associates, inc. Chicago.

Pieters Danny et al. (1993): lntroduction into the Social Security Law of
the Member States of the European Community. Second edition. Bruylant.
Brussel.

Private Pensions in OECD Countries. lreland (199a): Social Policy Studies
No^ 13" OECD.

Social Security Programs Throughout the World - 1997. Social Security
Administration. Research Report #65 SSA Publication No. 13-11805. Au-
gust 1997.

Supplementary Pensions in the European Union. Development, trends
and outstanding issues (199a): Report by the European Commission's
Network of Experts on Supplmentary Pensions. Brussels.

SW 1- Homemakers. Published by: lnternet Unit. Department of Social,
Community and Family Affairs. November 1998. Last updated January
1 999. lnternet-osoitteessa: www.dscfa.ie/home.htm

SW 4- Section 2 - Social lnsurance. Published by: lnternet Unit. Depart-
ment of Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last up-
dated January 1 999. lnternet-osoitteessa: www.dscfa.ie/home.htm

SW 4- Section 7 - lll or lncapacitated. Published by: lnternet Unit. Depart-
ment of Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last up-
dated January 1 999. lnternet-osoitteessa: www.dscfa.ie/home.htm

118



.. .6 lrlanti

SW 4- Section 5 - Families and lncome Supports. Published by: lnternet
Unit. Department of Social, Community and Family Affairs. November
1998. Last updated January 1999. lnternet-osoitteessa:
www.dscfa. ieihome. htm

SW 4- Section 9 - Retired or Elderly. Published by. lnternet Unit. Depart-
ment of Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last up-
dated January 1 999. I nternet-osoitteessa : www. dscfa. ie/home. htm

SW 4- Section 3 - Benefits Abroad. Published by: lnternet Unit. Depart-
ment of Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last up-
dated January 1 999. I nternet-osoitteessa : www. dscfa. ie/home. htm

SW 8- Voluntary Contributions. Published by: lnternet Unit. Department of
Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last updated Ja-
nuary 1 999. lnternet-osoitteessa. www.dscfa.ie/home.htm

SW 12- Credited Contributions. Published by: lnternet Unit. Department of
Social, Community and Family Affairs. November 1998. Last updated Ja-
nuary 1 999. lnternet-osoitteessa: www.dscfa.ie/home.htm

SW 18- Retirement and Old Age Contributory Pension. Published by: ln-
ternet Unit. Department of Social, Community and Family Affairs. Novem-
ber 1998. Last updated January 1999. lnternet-osoitteessa:
www.dscfa. ie/home. htm

SW 19- Rates Booklet. Published by: lnternet Unit. Department of Social,
Community and Family Affairs. November 1998. Last updated January
1 999. lnternet-osoitteessa: www.dscfa.ie/home.htm

J u I kaisemattomat lihteet

PRSI Classes S & P. Department of Social, Community and Family Af-
fai rs. I nternet kotisivut 4.2.99 osoitteessa : www. dscfa. ie/home. htm

119





7 lslanti

Sisdllys

1 Yleistti

2 Vf,himmdiseldketurva

2. 1 Kansaneldkejdrjestelmi

2.1 .1 Hallinto
2.1.2 Rahoitus
2.1.3 Verotus
2.1 .4 Vakuutusaika
2.1.5 Vanhuuseldke
2. 1 .6 Tyokyvytt6myyseldke
2.1.7 Perhe-eldke

3 Tydeliiketurva

3. 1 Pakollinen lisdeldketurva

3.1 .1 Hallinto
3.1.2 Rahoitus
3.1.3 Verotus
3.1.4 Vakuutusaika
3.1.5 Vanhuuseldke
3. 1 .6 Ty6kyvytt6myyseldke
3.1.7 Perhe-eldke

3.2 Mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeelle
3. 3 Vapaaehtoinen vakuutus

4 Listieliiketurva

5 Tydssd tai eldkkeelld toisessa maassa

6 Vireilld olevia uudistuksia

Osoitteita

Kirjallisuus

121



...7 lslanti

1 Yleistd

Valuuttakurssi. 1 kruunu (lSK) = 0,0764 FIM (keskikurssi heinikuu 1998)

lslannissa eldketurva muodostuu kansaneldkkeestd ja pakollisesta lisd-
elikkeestd. Kansaneliikejdrjestelmdssd vakuutettuja ovat kaikki maassa
asuvat. Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuus-, ty6kyvyttdmyys- ja perhe-
eldkkeitd.

Ty6eldketurva on jiirjestetty eldkekassoissa, joihin kuuluminen on ollut
lakisddteisesti pakollista vuodesta 1974 kaikille palkansaajille ja vuodesta
1980 kaikille yrittdjille. Ammattijfirjestojen jdsenille kassaan kuuluminen on
ollut pakollista jo vuodesta 1969, jolloin tydeldketurva tuli kattamaan noin
90 % ty6ntekij6istii.

Joidenkin tydntekijeiryhmien tydeldketurvasta on siddetty lailla ja my6s
sitd hoitavien kassojen toiminta perustuu lakiin. Lakisddteisid ovat valtion
tydntekijdiden eldkekassa, sairaanhoitajien eldkekassa, kdtiloiden eldke-
kassa, merimiesten ja kalastajien eldkekassa, maanviljelijdiden eldkekas-
sa ja yleinen eldkekassa. Muut kassat ovat valtiovarainministerion hyvdk-
symid. Ne voidaan jakaa yksittdisten toimialojen eldkekassoihin, ammat-
tiyhdistysten eldkekassoihin ja kuntien tyontekij6iden eldkekassoihin. Li-
sdksi on perustettu kaksi yleistd eldkekassaa niille, jotka eivdt voi liittydi
muihin kassoihin. Vuoden 1996 lopussa kassoja oli yhteensd 66.

Eldkekassat maksavat vanhuus-, ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkkeitd.
Etuudet vaihtelevat eri kassoissa. osassa kassoista eldkkeet m6drdytyvit
etuusperusteisesti ja osassa maksuperusteisesti. Etuusperusteiset jdirjes-
telmdt ovat kuitenkin selvdsti yleisempid.

Pakollista lisdeldketurvaa tdydentdvid tydnantajakohtaisia tai tydmarkkina-
sopim uksiin perustuvia lisdelaikejeirjestel m id ei j uu rikaan ole.
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2 Vdhimmdiseliketurva

2.1 Kansa n e I i kejd rjestel m 6

Kansanvakuutuslaki annettiin vuonna 1946. Siihen tehtiin merkittdvid
muutoksia vuosina 1960 - 1964. Nykyinen laki on vuodelta 1993. Osa vd-
himmdiseldketurvaan kuuluvista etuuksista annetaan sosiaaliavustuslain
perusteella. Koska etuudet muodostavat yhtendisen kokonaisuuden ja
niilli on yhteinen hallinto, kerrotaan tdssd kansaneldkejirjestelmdn yhtey-
dessd my6s sosiaaliavustuslain mukaisista etuuksista.

2.1.1 Hallinto

Kansanvakuutusjdrjestelmfl n ja sosiaaliavustusten hallinnosta vastaa val-
tion sosiaaliturvalaitos, Tryggingastofnun rikisins ja sen 25 paikallistoi-
mistoa. Alueellista vdlitason organisaatiota sosiaaliturvalaitoksella ei ole.
Eduskunta valitsee laitoksen hallituksen. Kansanvakuutuksen ylimmdstd
valvonnasta vastaa terveys- ja sosiaaliministerid.

2.',.2 Rahoitus

Kansaneldkkeet rahoitetaan tyOnantajilta perittdvill5 veroluonteisilla mak-
suilla ja valtion varoilla. Ty6nantajan maksu on 3,88 - 6,28 % palkkasum-
masta (tieto vuodelta 1997). Samalla maksulla rahoitetaan myds ditiys- ja
ty6tapaturmaetuudet. Sosiaaliavustuslain mukaiset etuudet rahoitetaan
kokonaan valtion varoin.

2.1.3 Verotus

Kansaneldke on verotettavaa tuloa. Vanhuus- ja tyokyvytt6myyseldkkee-
seen maksettava tuloharkintainen eldkelisd on kuitenkin verotonta tuloa.

2.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika lslannissa 16 - 67 vuoden ikiisend
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2.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen eldkeikd on 67 vuotta. Merimiehelle eldke voidaan mydntdd jo 60
vuoden idstd, jos hdn on ollut merilld vdhintddn 25 vuotta. Muilla vakuute-
tuilla ei ole mahdollisuutta saada eldkettd varhennettuna.

Vanhuuseldkkeeseen (ellilifeyrir) ovat oikeutettuja kaikki maassa asuvat.
Asumisaikaa tulee olla vdhintddn 3 kalenterivuotta 16:n ja 67 ikdvuoden
vijlilld. Tdyden eldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla 40 vuotta. ls-
lannin kansalaisella on oikeus peruselikkeeseen vaikka hdn asuisi ulko-
mailla, jos hdn on asunut lslannissa 3 vuotta 16:n ja 67 ikdvuodenvdlilld.
Eldkkeeseen maksettavaa tuloharkintaista eldkelisdd ei kuitenkaan mak-
seta ulkomaille.

Eldkkeen mddrdytymi nen

Vanhuuseldke muodostuu peruseldkkeestd (grunnellilifeyrir) ja eldke-
lisdstd (tekjutrygging). Eliikelisdd maksetaan, kun eldkkeensaajalla ei ole
muita tuloja kuin kansaneldke tai niitd on hyvin vdhdn. Eldkkeeseen voi-
daan maksaa my6s muita lisid.

Peruseldkkeen tdysi mddrd on vuonna 1998 yksindiselle ja naimisissa
olevalle, jos puoliso ei ole eldkkeelld 15 123 kruunua kuukaudessa (n.
1150 FIM). Jos molemmat puolisot ovat eldkkeelld, on heiddn eldkkeensd
yhteensi 90 % kahden yksindisen eldkkeensaajan eldkkeestd.

Peruseldke on vuodesta 1992 alkaen ollut kokonaan tulovdhenteinen
Huomioon otetaan kaikki tulot pakollista lisdel6kettd lukuunottamatta
Eldkkeestd vdhennetddn 30 % mddrdtyn tulorajan ylittdvistd tuloista.

Eldkelisin tdysi mddrl on 27 824 kruunua kuukaudessa (n. 2125 FIM)
vuonna 1998. Eldkelisdd pienentdvind otetaan huomioon kaikki omat ja
puolison tulot pakollinen lisdeldke mukaan lukien. Eldkelisdstd vdhenne-
tddn 45 o/o mddrdtyn tulorajan ylittdvisti tuloista.

Jos asumisaikaa ei ole tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa 40 vuotta
16:n ja 67 ikdvuoden vdlill6, pienennetddn elikettd 1l401la jokaista puut-
tuvaa vuotta kohti.
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Eldkkeeseen voidaan maksaa erityistd tarveharkintaista lisdi, jos eldk-
keensaajalla on erityiskuluja esim. pitkdaikaisen hoidon tarpeesta johtuen.

Eldkeldisen puolisolle voidaan maksaa tarveharkintaista puolisotukea,
joka on enimmillddn 80 % peruseldkkeen ja eldkelisdn mddrdstd. Etuutta
maksetaan esimerkiksi silloin, kun puoliso ei eldkkeensaajan sairauden
vuoksi voi olla ansiotydssd.

Jos eldkkeensaajalla on alle 18-vuotiaita lapsia, voidaan lapsille maksaa
tarveharkintaista lapseneldkettd. Vuonna 1998 lapseneldke on 12 205
kruunua kuukaudessa (n. 930 FIM)"

Yksinasuvalle eldkkeensaajalle, jolle maksetaan tdyttd eldkelisdd, voidaan
maksaa sosiaaliavustuslain mukaista asumistukea ja erityisasumistukea.
Asumistuki on 13 304 kruunua kuukaudessa (n. 1000 FIM) vuonna 1998
ja erityisasumistuki 6507 kruunua kuukaudessa (n. 500 FIM).

Eldkkeen tarkistaminen

Kansaneliikkeiden tarkistukset seuraavat palkkojen muutoksia. Huomioon
otetaan ruumiillisen tydn tekijdiden sopimuspalkkojen muutokset. Eldkkei-
den tarkistuksen tulee tapahtua viimeistddn kuuden kuukauden kuluttua
palkkojen muutoksesta. Kdytdnndssd tarkistukset on tehty kerran vuodes-
sa syyskuun alusta lukien.

Eldkkeen maksaminen

Eliike maksetaan kuukausittain etukdteen kuukauden alussa

2.1 .6 Tyti kyvytttimyyseld ke

Oikeus elikkeeseen

Kansanvakuutuksen tydkyvytt6myyseldkettd (6rorkulifeyrir) maksetaan
16 - 66-vuotiaalle lslannissa asuvalle tydkyvytt6mdlle. Vakuutetun on
tdytynyt asua maassa vdhintddn kolme vuotta vdlittdmdsti ennen tydky-
vyttdmyyden alkamista. Tdyden eldkkeen saamiseksi tulee asumisaikaa
lslannissa olla 40 vuotta 16:n ja 67 ikdvuoden vdlilld tuleva aikamukaan
lukien.
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Ty6kyvytt6myyseldkkeen saamiseksi tydkyvyn tulee olla pysyvdsti alentu-
nut vdhintidn 75 %. Ty6kyvyn katsotaan alentuneen 75 %, jos hakija ei
terveydentilansa vuoksi kykene ansaitsemaan enempdd kuin neljdnnek-
sen siitd, mitd hdnen taitojaan vastaavassa ty6ssd oleva terve tydntekijd
ansaitsee.

Jos ty6kyky on pysyvdsti alentunut 50 - 74 o/o, voidaan eldkkeen sijasta
maksaa tuloharkintaista tydkyvyttdmyysavustusta (drorkustyrkur). Avus-
tusta voidaan maksaa my6s kokopdivdtydssd olevalle, jolle ty6kyvyn
alentuminen aiheuttaa huomattavia lisdkustannuksia.

Tilapdistd kuntoutuseldketti voidaan maksaa silloin, kun tydkyvyttdmyy-
den lopullinen aste ei vield ole selvillS. Kuntoutuseldkettd maksetaan
enintddn 12 kuukauden ajan sairausajan pdivdrahan pdittymisestd tai
kunnes lopullinen tydkyvytt6myysaste pystytddn mddrittdmddn, ei kuiten-
kaan pidemmdltd kuin 18 kuukauden ajalta. Sairausajan pdivdrahaa mak-
setaan kahden vuoden ajanjaksolla yhteensd enintdin 52 viikolta.

E!6kkeen miSriytyminen

TyOkyvyttdmyyseldke muodostuu peruseldkkeestd ja eldkelisdstd samoin
kuin vanhuuseldke (ks. 2.1.5). Peruseldke on vanhuuseldkkeen peruseldk-
keen suuruinen eli 15 123 kruunua kuukaudessa (n. 1150 FIM) vuonna
1998. Taysi eldkelisd ty6kyvyttdmyyseldkkeeseen on 28 603 kruunua
kuukaudessa (n. 2180 FIM) vuonna 1998. Peruseldke ja eldkelisd ovat
tulovdhenteisid samoin periaattein kuin vanhuuseldke. Jos molemmat
puolisot ovat eldkkeensaajia, on heiddn eldkkeensd yhteensd 90 % kah-
den yksinasuvan eldkeldisen eldkkeestd.

Tydkyvyttdmyyseldkkeeseen voidaan maksaa erityisti tarveharkintaista
lisdd, puolisotukea, lapsenelikettd sekd asumistukea ja erityisasumistu-
kea samoin kuin vanhuuseldkkeen saajalle (ks. 2.1.5) Osa ndistd etuuk-
sista maksetaan sosiaaliavustuslain perusteella.

Kuntoutuseldke on ty6kyvyttdmyyseldkkeen suuruinen. Siihen voidaan
myds maksaa samat lisdt kuin ty6kyvyttdmyyseldkkeeseen.
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Eldkkeen tarkistaminen

Tydkyvytt6myyseldkkeitti ja tydkyvyttOmyysavustusta tarkistetaan samoin
kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 2.1.5).

Eldkkeen maksaminen

Eliike mydnnetddn aina mddrdajaksi. Kun elSkkeensaaja tiyttdd van-
huuseldkeidn, eldke muutetaan vanhuuseldkkeeksi, joka on saman suu-
ruinen kuin tydkyvyttdmyyseldke.

2.1.7 Perhe-elike

Oikeus eldkkeeseen

Vakuutetun kuoleman jdlkeen voidaan maksaa leskenavustusta mies- tai
naisleskelle, leskeneldkettd naisleskelle sekd lapseneldkettd edunjdttaijdn
lapselle. Uusia leskeneldkkeitd ei ole mydnnetty endd 1.1.1996 jdlkeen.
Sitd ennen myOnnetyt el5kkeet maksetaan niin kauan kuin eldkkeensaajat
tdyttivdt 30.12.1 995 voimassa olleet eldkkeen maksamisen edellytykset.

Leskenavustusta ja leskeneldkettd voidaan maksaa myds eronneelle puo-
lisolle ja avopuolisolle. Avopuolisolle avustusta ja eldkettd voidaan mak-
saa, jos puolisoilla on yhteinen lapsi tai edunsaaja odotti lasta avopuolison
kuollessa tai avoliitto oli kestdnyt vdhintddn kaksi vuotta. Leskenavustus ja
leskeneldke perustuvat sosiaaliavustuslakiin, ja ne ovat tarveharkintaisia.
Sosiaaliavustuslain perusteella maksettavia etuuksia ei myOskdin mak-
seta ulkomaille.

Leskelle, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, voidaan lisdksi
maksaa ns. didin tai isdn palkkaa. Tdtd etuutta voidaan maksaa my6s
pelkdn yksinhuoltajuuden perusteella.

Leskenavustusta (d6narbetur) voidaan maksaa kuuden kuukauden ajan
puolison kuolemasta leskelle, joka on alle 67-vuotias ja asuu lslannissa.
Jos leskelld on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, voidaan madallettua
avustusta maksaa tdmdn jdlkeen vield enintddn 48 kuukauden ajan.

Leskeneldkettii (ekkjulifeyrir) voidaan 30.12.1998 voimassa olleiden mdd-
rdysten mukaan maksaa leskenavustuksen jdlkeen, jos leski oli puolison
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kuollessa tiiyttiinyt 50 vuotta ja on asunut maassa vdhintddn kolme vuotta
vilittdmdsti ennen elSkkeen hakemista ja jos edunjdttdjd oli asunut maas-
sa kolme vuotta vdlittdmdsti ennen kuolemaansa. Edunsaajan ei tarvitse
tdyttdd asumisedellytystd, jos avioliitto oli kestdnyt vdhintddn 20 vuotta.

Leskeneldkettd voidaan maksaa vaikka leski olisi puolison kuollessa ollut
alle SO-vuotias, jos hdn on tiiyttdnyt 50 vuotta silloin kun lapseneldkkeen
maksaminen hdnen huollettavanaan olleesta lapsesta pddttyy. Sosiaali-
vakuutuslautakunta voi lisdksi tapauksittain pddttdd leskeneldkkeen
myontdmisestd 50 vuotta tdyttdneelle leskelle vaikka tdmd ei puolison
kuollessa vield ollut tdyttdnyt 50 vuotta, jos avioliitto tai avoliitto oli kestd-
nyt 20 vuotta.

Lapseneldke (barnalifeyrir) voidaan myontdd alle 18-vuotiaalle lapselle,
jos lapsi tai toinen lapsen vanhemmista on asunut maassa vdhintddn kol-
me vuotta vdlittdmdsti ennen eldkkeen hakemista. Jos lapsi opiskelee tai
on ammattiharjoittelussa, elikettd voidaan maksaa kunnes lapsi tiyttdd 20
vuotta.

Eldkkeen mddrdytyminen

Kuuden ensimmdisen kuukauden ajalta maksettavan leskenavustuksen
tdysi mddrd on 18 308 kruunua (n. 1400 FIM) kuukaudessa vuonna 1998.
Tdmdn jdlkeen lasta huoltavalle leskelle 12 - 48 kuukauden ajalta makset-
tavan avustuksen tdysi mddrd on 13727 kruunua (n. 1050 FIM) kuukau-
dessa vuonna 1998.

Leskeneldkkeen tdysi mddrd on 15 123 kruunua (n. 1150 FIM) kuu-
kaudessa vuonna 1998. Tdiysi eldke maksetaan, jos leski oli tiiytttinyt 60
vuotta puolison kuollessa ja on asunut maassa 40 vuotta. Eldke pienenee
5 % jokaista vuotta kohti, jolla lesken ikd puolison kuollessa oli alle 60.
Eldke pienenee my6s, jos asumisaikaa on alle 40 vuotta 16:n ja 67 ika-
vuoden vdlilld tuleva aika mukaan lukien. Asumisaika lasketaan edun-
saajalle edullisemmin joko oman tai puolison asumisajan mukaan.

Leskeneldkkeeseen voidaan maksaa eldkelisdd ja asumistukea soveltuvin
osin samoin edellytyksin kuin vanhuus- ja tydkyvytt6myyseldkkeeseen (ks.
2"1.5).

Leskelle maksettava ns. didin tai isdn palkka riippuu lasten lukumddrdstd.
Kahdesta lapsesta se on 3555 kruunua (n. 270 FIM) ja kolmesta tai use-
ammasta 9242 kruunua (n. 700 FIM) kuukaudessa vuonna 1998. Verovi-
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ranomainen maksaa lisdksi lapsilisdd, joka on suurempi yksinhuoltajalle
kuin kahden huoltajan perheille.

Lapseneldke on 12 205 kruunua kuukaudessa (n. 930 FIM) vuonna 1998
Tdysorvon eldke on kaksinkertainen.

Elikkeen tarkistaminen

Eliikkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 2.1.5)

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldketti voidaan maksaa kunnes leski on oikeutettu vanhuuseldk-
keeseen. Eldke lakkautetaan, jos leski avioituu uudelleen. Leskenavus-
tusta ei keskeytetd vaikka leski avioituisi maksukauden aikana.

3 Tycieldketurua

3.1 Pakollinen lisieliketurua

Joidenkin ty6ntekijdryhmien lisdeldketurvasta on sdddetty laissa, muiden
palkansaajien ja yrittdjien osalta ainoastaan kassaan kuuluminen ja vd-
himmdisvakuutusmaksu on laissa sdidetty pakolliseksi. Kassat maksavat
lihes poikkeuksetta vanhuus-, ty6kyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeitd, mutta
etuuksien taso vaihtelee eri kassoissa. Osa kassoista maksaa etuusperus-
teisesti mddrdytyvid el5kkeitd ja osa maksuperusteisesti midrdytyvid.
Vuoden 1996 lopussa etuusperusteisia eldkkeitd maksoi 56 kassaa ja
maksuperusteisia yhdeksdn.

3.1.1 Hallinto

Pakollista lisdeldketurvaa hoitavat yksittiisten toimialojen, ammattiyhdis-
tysten ja kuntien tydeldkekassat sekd kaksi yleistd elikekassaa. Kassoja
oli vuoden 1996 lopussa 66. Niistd yhdeksdn ei endd kerdd vakuutusmak-
suja. Kassojen mddrd on viime vuosina vdhentynyt, kun pienet kassat ovat
liittyneet yhteen tehostaakseen toimintaansa. Enimmillddn kassoja on ollut
ldhes 100. Kassat ovat hallinnollisesti itseniisid. lslannin keskuspankin
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tehtdvdnd on valvoa niiden taloutta. Kassojen ylin valvonta on valtiova-
rainministeriOllii ja terveys- ja sosiaaliministeri6lld. Osa kassoista on pe-
rustanut etujdrjestdkseen yleisten eldkekassojen liiton (Samband almenn-
ra lifeyrissjoda, SAL).

3.1.2 Rahoitus

Lisdeldketurva rahoitetaan tydnantaja- ja ty6ntekijdmaksuin. Vakuutus-
maksu on yhteensd vdhintddn 10 o/o palkasta, josta palkansaaja maksaa
4% ja ty6nantaja 6 %. Yrittaljdn vakuutusmaksu on 10 %. Valtio ei osal-
listu lisdel6kkeiden rahoitukseen. Yksityisen sektorin lisdeldketurva on
yleensd periaatteessa tdysin rahastoitua. Julkisen sektorin eldkejdrjestel-
mdt ovat tavallisesti osittain rahastoivia,

3.1.3 Verotus

Ty6nantaja ja ty6ntekijd voivat vdhentdd vakuutusmaksut verotuksessa.
Eliikkeitd verotetaan samoin kuin palkkatuloa. Eldkerahastojen sijoitus-
tuotoista ei peritd veroa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tydskentelyaika. Vakuutusmaksuja aletaan maksaa 16
vuoden iiistti. 75 ikdvuoden jilkeen maksetut maksut eivdt endd kartuta
eldkettd, vaan maksut maksetaan tdltd osin takaisin eldkkeelle siirryttdes-
sd. Joissakin kassoissa vakuutusmaksuja voi maksaa enintddn 30 vuoden
ajalta.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

Vanhuuseldkeikii vaihtelee eri kassoissa 65 - 70 vuoden vdlilld. 70 vuoden
eldkeikd on yleinen. Eldke voidaan myontdd varhennettuna 67 vuoden
idstd, mutta sen mddrd on vastaavasti pienempi. Julkisen sektorin palve-
luksessa olevilla on oikeus vanhuuseldkkeeseen, kun ikd ja palvelusvuo-
det yhteenlaskettuna ovat 95 vuotta.
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ElSkkeen mdiriytyminen

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd eldke mddrdytyy tavallisesti siten, ettd
sen vuotuinen karttuma 30 ensimmiisen vakuutusvuoden ajalta vastaa
1,8 o/o viiden viimeisen vuoden keskiansioista ja tdmdn ylittdvdltd ajalta
0,9 o/o keskiansioista. 30 vakuutusvuoden perusteella karttunut eldke on
siten 54 % eldkkeen perusteena olevista keskiansioista.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissd jokaisella vakuutetulla on henkil6koh-
tainen eldketili, jolle karttuneet vakuutusmaksut ja maksuille saatu tuotto
maksetaan vakuutetu lle el6kkeelle siirryttdessd.

Elikkeen tarkistaminen

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd el6kkeiti tarkistetaan tavallisesti ns.
perusmddrdn muutosten mukaisesti. Perusmddrd seuraa palkkojen ja
hintojen kehitystd. Viime vuosina monet kassat ovat kuitenkin muuttaneet
tarkistusmenettelyd siten, etti tarkistukset tehdddn ainoastaan hintojen
muutosta vastaavasti.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeen ottamista voi yleensd lykitd enintddn viisi vuotta. Jos eldkeikd
on 70 vuotta, voi eldkkeelle siirtymistd lykiitd 75 vuoden ikddn ja kartuttaa
tdltd ajalta Iisdeldkettd.

3. 1 .6 Ty6kyvyttdmyyseldke

Tydkyvyttomyyseldkkeen saaminen lisdeldkejdrjestelmdsti edellyttdd
yleens6, ettd vakuutusmaksuja on maksettu vdhintddn 6 kuukauden ajalta
viimeisten 12 kuukauden aikana. Ty6kyvyttdmyysasteen tulee tavallisesti
olla vdhintddn 40 %.

Ty6kyvytt6myyseldkkeenii maksetaan yleensd karttunut vanhuuseldke ja
tulevan ajan osuus kassan yleiseen vanhuuseldkeikddn asti tai ainoastaan
karttunut vanhuuselike.

Eliikkeitd tarkistetaan yleensd samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)
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3.1.7 Perhe-eldke

Perhe-eldke-etuudet vaihtelevat eniten eri kassoissa. Jotkut kassat mak-
savat ainoastaan tilapdistd leskeneldkettd esim. 24 kuukauden ajan tai
kunnes nuorin huollettavista lapsista tdyttdd 18 - 22 vuotta. Toiset kassat
taas maksavat jatkuvaa eldkettd joko vain naisleskelle tai sekd mies- ettd
naisleskelle. Yleensd kassat maksavat myds lapseneldkkeitd.

Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetddn usein, ettd edunjdttdjd oli mak-
sanut vakuutusmaksuja vdhintidn 6 kuukauden ajalta 12 viimeisen kuu-
kauden aikana.

Leskeneldke on tavallisesti puolet edunjdttdjdn karttuneesta tai maksussa
olevasta vanhuuseldkkeesti tai siitA vanhuuseldkkeestd joka edunjdttd-
jdlle olisi maksettu, jos hdn olisi jatkanut tydntekoa yleiseen eldkeikddn
asti.

Lapseneldkettd maksetaan tavallisesti alle 18-vuotiaalle lapselle. Eldkkeen
mddrdytyminen vaihtelee eri kassoissa.

Eldkkeitti tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)

3.2 Mahdollisuus siirrya varhennetulle eldkkeelle

Lisdeldkejdrjestelmissd on usein mahdollista siirtyd varhennetulle van-
huuseldkkeelle muutamaa vuotta ennen yleistd ekikeikiid. Tavallisesti
eldke kuitenkin pienenee silloin varhennusta vastaavasti. Kassoissa, jois-
sa yleinen eldkeikd on 70 vuotta, voi eldkkeelle siten siirtyii 67 vuotiaana.
Kansaneldkettd ei ole mahdollista saada varhennettuna.

3.3 Vapaaehtoinen vakuutus

Opiskelijat voivat liittyS vapaaehtoisesti eldkekassan jdseniksi

4 Lisdeldketurua

Pakollisista lisieliikejdrjestelmistd erillisid ty6markkinasopimuksiin perus-
tuvia tai ty6nantajakohtaisia lisaielalkejdrjestelmid ei lslannissa ole. Aivan
viime vuosiin asti my6skddn yksityisiS eldkevakuutuksia ei ole ollut tarjolla.
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Yksityisen elikesddstdmisen vdhdisen suosion on katsottu johtuneen kor-
keasta inflaatiosta, joka vasta viime vuosina on saatu hillityksi. Ela-
kesddstdmistd ei mydskddn ole pyritty edistdmddn verotuksellisin keinoin.

Ty6ntekijdt voivat halutessaan liittyd yleiseen eldkekassaan oman pakolli-
sen eldkekassan jdsenyyden lisdksi ja kartuttaa tdlld tavoin suurempaa
eldkettd. Tdmd ei kuitenkaan ole yleistd, tiedossa on ainoastaan yksit-
tdistapauksia, joissa ndin on menetelty.

5 Tycissi tai elikkeelld toisessa maassa

lslanti on osa Euroopan talousaluetta ja sitd sitoo sosiaaliturvaa koskeva
EU-asetus 1408171ja sen toimeenpanoasetus 574172, joissa on mddrdyk-
sid vakuutukseen kuulumisesta ja toisen sopimusvaltion vakuutusaikojen
hyvdksilukemisesta sekd eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta
toiseen maahan ETA-alueella. Asetus 1408171 koskee ainoastaan ETA-
maiden kansalaisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on uusi 1.1.1994
voimaan tullut sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystd niille pohjoismais-
sa asuville ja tydskenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetusten sddnnOksid.

Asetus 1408171 toimeenpanoasetuksineen ja pohjoismainen sosiaalitur-
vasopimus koskevat seki kansaneldkejdrjestelmdd ettd pakollista lisiel6-
keturvaa, joten ne kattavat varsin hyvin kaikki ne tilanteet, joissa Suomes-
sa asuva muuttaa lslantiin tai ty6skentelee sielld tai vastaavasti lslannissa
asuva muuttaa Suomeen tai ty6skentelee tddlld.

Tilanteissa, joissa edelld mainittuja sopimuksia ei sovelleta, voivat lisdeld-
kekassat maksaa ulkomaalaiselle takaisin tdmdn maksamat vakuutus-
maksut, jos hdn muuttaa maasta eikd oikeutta eldkkeeseen ole syntynyt.

6 Vireilli olevia uudistuksia

lslannin julkinen talous oli 1990-luvun alkupuolella pitkdin alijddimdinen.
Sosiaaliturvaetuuksien my6ntdmisehtoja jouduttiin sen vuoksi tiukenta-
maan, ja mm. naisleskille maksettava leskenelSke poistettiin kokonaan
vuoden 1996 alusta. Myds eldkkeiden indeksitarkistuksista luovuttiin tila-
pdisesti.

9O-luvun loppupuolella tilanne on muuttunut niin, ettd julkinen talous on
ensimmdistd kertaa 1980-luvun puolivilin jdlkeen ollut ylijddmdinen. Julki-
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sen talouden odotetaan myds jatkossa kehittyvin my6nteisesti. Elaikkei-
den indeksitarkistukset palautettiin vuonna 1997, ja v6himmdiseldkkeisiin
my6nnettiin ylimddrdinen korotus. Tiedossa ei ole, ettd eldkkeisiin olisi
tdllii hetkelld suunnitteilla muutoksia.

Viime vuosina on keskusteltu lisdeldkejdrjestelmdn mahdollisuuksista sel-
vitd kasvavista eldkemenoista. 1970 - 198O-luvuilla rahastojen tuotto oli
erittdin heikko maan taloudellisesta tilanteesta johtuen. 1970-luvulla otet-
tiin kuitenkin yleisesti kdytt66n eldkkeiden indeksitarkistusmenettely ilman,
ettd samanaikaisesti olisi korotettu vakuutusmaksuja. Lisdksi kassojen
toiminta on toistaiseksi ollut vaiheessa, jossa vakuutusmaksutulo on ylittd-
nyt elikemenot, mutta tilanne tulee muuttumaan jirjestelmien tullessa
tdysin voimaan ja vdestdn samanaikaisesti ikddntyessd.

Kassojen taloudellista tilaa on pyritty parantamaan niiden toimintaa te-
hostamalla ja yhtendistdmdlld. Taloudellisesti epdvarmalla pohjalla olleet
pienet kassat ovat sulautuneet isompiin kassoihin, ja tiimti kehitys jatkuu
edelleen. Monet kassat ovat muuttaneet eldkkeiden indeksitarkistusme-
nettelyd siten, ettd niiden eldkemenot ovat pienentyneet. Myds rahastojen
tuotto on viime vuosina ollut aikaisempaa huomattavasti parempi, ja tdlld
hetkelld useimmat kassat ovat taloudellisesti vakaita. Tarvetta vakuutus-
maksujen korottamiseen tai etuuksien leikkaamiseen ei siksi tailld hetkellii
ndyttdisi olevan.

Lisdeldkekassoja koskeva lainsddddnt6 on toistaiseksi ollut puutteellista.
Se ei ole sisdltdnyt mddrAyksid esimerkiksi eldkevaroille saatavista tuo-
toista ja kassojen sisdisestd valvonnasta. Keskuspankin valvontavirasto
on pitkddn vaatinut lainsddddnndn kehittdmistd mm. ndiltd osin. Kevddlld
1997 annettiin eldkekassoja koskeva lakiesitys, mutta riittdvdA yksimieli-
syyttti sen hyvdksymiseksi ei silloin ldytynyt. Tarkoituksena on kuitenkin
saada eldkekassojen toimintaa koskeva kattavampi laki voimaan mahdol-
lisimman pian.

Osoitteita
Terveys- ja sosiaaliministeriO: Heilbrigdis- og tryggingam6lar66uneyti6,
Laugavegur 1 16, lS-150 Reykjavik.
Faksi: (354) 5519165, puhelin: (354) 5609700.

Valtion sosiaaliturvalaitos: Tryggingastofnun rikisins, Laugavegu r 1 1 4,
lS-150 Reykjavik. Faksi: (354) 5624535, puhelin: (354) 5604400"

135



7 lslanti.

Yleisten eldkekassojen liitto: Samband almennra lifeyrissj66a (SAL),
Sudurlandsbraut 30, lS-1 50 Reykjavik.
Faksi: (354) 5814332, puhelin: (354) 5814977.
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1 YIeistfi

Valuuttakurssi: 1 lsraelin shekeli = n. 1,370 FIM (pEiivdn kurssi 8.4.1999,
Suomen Pankki ei noteeraa lsraelin shekelifi).

lsraelin lakisddteiseen eldkejdrjestelmddn (kansanvakuutukseen) kuuluvat
kaikki maassa vakinaisesti asuvat henkilot. Eldkkeen my6ntdminen on
sidottu maksettuihin vakuutusmaksuihin, ja pitkd vakuutusaika korottaa
eldkettd. Eldketurvasta sdddetddn kansanvakuutuslaissa. Kansanvakuu-
tuslain piiriin kuului vuonna 1996 n.2,9 miljoonaa vakuutettua, joista 2
miljoonaa oli palkansaajia, 250 000 yrittriji€ija 650 000 muita vakuutettuja,
mm. opiskelijoita ja ty6eldmdn ulkopuolella olevia naisia. Kansanvakuu-
tusjdrjestelmdstd maksetaan tasasuuruisia vanhuus- ja ty6kyvytt6myys-
el#ikkeitd sekd perhe-eldkkeitii. Eldkkeiden taso on suhteellisen matala.
I srael issa ei ol e lakisddte istd ty6el dikejdrjestelm 5d.

Ty6nantajan lisdieldkejdrjestelmdt ovat lsraelissa suhteellisen yleisi:i laki-
sddteisen ty6elEikejrirjestelmdn puuttumisen takia. Koska ndmd jiirjestel-
mdt ovat vapaaehtoisia, on suuri osa palkansaajista kuitenkin yhd vailla
ansiosidonnaista ty6eldketurvaa. Alakohtaisiin eldkekassajdrjestelmiin
kuuluu n. 500 000 tyontekijdii. Ndistti jtirjestelmistd maksetaan ansiosi-
donnaisia vanhuus- ja tyokyvyttomyyseldkkeitEi sekd perhe-eldkkeitd. Li-
sdeldketurva on mahdollista jEirjestdii my6s yksityisessd eldkekassassa,
pankissa tai vakuutusyhti6ss6.

2 Vfrhimmdiselfrketurva

2.1 Kansanvakuutusjdrjestel mdn eldkkeet

Kansanvakuutuslaki tuli voimaan vuonna '1953. Ensimmdiset perhe-
eldkkeet maksettiin kansanvakuutusjdrjestelmdstd vuonna 1955, ensim-
mdiset vanhuuseldkkeet vuonna 1957 ja ensimmdiset tydkyvytt6myys-
eldkkeet vuonna 1974.
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2,1.1 Hallinto

Eleikejdrjestelmdn hallinnosta vastaa Kansanvakuutuslaitos, joka toimii
tyo- ja sosiaaliministeridn alaisuudessa. Kansanvakuutuslaitoksella on n.
18 alueellista konttoria ja n. 80 paikalliskonttoria eri puolilla maata.

2.1.2 Rahoitus

Vanhuus- ja tydkyvyttomyyseldkkeet sekd perhe-eldkkeet rahoitetaan
ty6nantajilta, palkansaajilta ja muilta vakuutetuilta (mm. opiskelijat, tunti-
tydntekijdt, ulkomailla asuvat lsraelin kansalaiset) peritteivilld eldkevakuu-
tusmaksuilla sekd valtion tuella. Kotirouvilta, joiden aviomies kuuluu va-
kuutukseen, ei peritd vakuutusmaksuja.

Vuonna 1999 tydnantajilta peritddn eldkevakuutusmaksua 1,95 prosenttia
maksetuista palkoista. Tydntekijdiden maksu peritddn tiettynd prosent-
tiosuutena ns. laskennallisesta keskipalkasta. Tammikuussa 1999 lasken-
nallinen keskipalkka oli 5 981 lsraelin shekelid (n. 8 190 FIM).

Vakuutusmaksu peritddn ty6nteku6ilta, yrittdjiltii sekd muilta vakuutetuilta
alennettuna siitd osasta tuloja, joka on korkeintaan puolet laskennallisesta
keskipalkasta (2 991 shekelid tammikuussa 1999). Ty6ntekijtin alennettu
maksu vuonna 1999 on 2,17 o/o, yritttijiin 3,32o/oja muun vakuutetun 3,27
% kuukaudessa. Loppuosasta palkkaa ty6ntekijdiltd perittdvd maksu on 4
% ja yrittrijilte 5,95 %. Muilta vakuutetuilta loppuosasta tuloja peritt6v6
maksu on 7,37 % kuukar-dessa.

Vakuutusmaksuja ei peritd tuloista, jotka ylittdvdt kuukaudessa nelinker-
taisen keskipalkan eikd my6skddn tuloista, jotka ovat pienemmdt kuin 25
prosenttia keskipalkasta kuukaudessa. Maksamattomat vakuutusmaksut
pienentdvdt vanhuuseldkkeen ja perhe-el6kkeen mddrdd.

2.1.3 Verotus

Sekd tydnantaja ettd tydntekij€i voivat vdhentdd maksamansa sosiaaliva-
kuutusmaksut verotuksessa. Eldkkeet ovat veronalaista tuloa.
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2.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa ovat vakuutusmaksuajat miehilld ikdvuosien 18 ja 70 vEi-
lillii ja naisilla ikdvuosien 18 ja 65 vtilillti. Henkilo, joka on muuttanut
maahan ensimmdisen kerran 60 vuottatdytettydi€in, ei kuulu vanhuus- ja
perhe-eldkevakuutukseen.

2.1.5 Vanhuuselflke

Oikeus elikkeeseen

Oikeus eldkkeeseen on 70 vuotta ttiyttEineillii miehillS ja 65 vuotta tdyttd-
neilld naisilla. Eliike voidaan mydntdd jo 65-vuotiaille miehille ja 60-
vuotiaille naisille, mutta tdll6in eldke ontuloharkintainen. Kotirouvien eld-
keikd on 65 vuotta.

Vanhuuseldkkeen saamiseksi hakijan on tdytynyt kuulua vakuutukseen
joko 5 vuotta viimeisen 10 vuoden aikana ennen eldkeikdd lai 12 vuotta
kaiken kaikkiaan tai 5 vuotta, jos vakuutusaika on vdhintddn yhtd pitkdi tai
pidempi kuin se aika, jolloin hakija ei ole ollut vakuutettuna.

Odotusajoista on vapautettu vakuutukseen kuuluva eronnut, leskeksi
jdrdnyt tai aviomiehen hylkddmd nainen. Lisdksi odotusajoista on vapau-
tettu naimaton nainen, joka maahan muuttaessaan oli ttiytttinyt 55 vuotta
sekd nainen, joka on naimisissa vakuutukseen kuulumattoman miehen
kanssa. Odotusajoista on myds vapautettu nainen, jolle maksettiin tyoky-
vyttdmyysel€ikettdr 60 vuoden tdyttdmistd edeltdneiden 12 kuukauden
ajalta.

Vuoteen 1996 asti naimisissa oleva nainen, joka ei ollut palkansaaja tai
yrittdjd, ei ollut oikeutettu vanhuuseldkkeeseen. Uusien sddnndsten mu-
kaan ty6el6mdn ulkopuolella olevalle, naimisissa olevalle naiselle, jonka
mies kuuluu vakuutukseen sekd perhe-eldkettd saavalle naiselle myon-
netddn vanhuuseldkkeen perusosa hdnen tdytettydiiin 65 vuotta. Van-
huuseldkkeen saaminen edellyttdA kuitenkin, ettd nainen on syntynyt
31.12.1930 jdlkeen. Aikaisemmin edellytettiin lisdksi, ettd eldkkeenhakija
oli asunut lsraelissa ikdvuosien 60 - 65 vdlisen ajan. Uuden sddnnoksen
mukaan tdtd asumisaikaa ei edellytetd, joten myds 60 vuotta tdyttdneelld
maahanmuuttajalla on oikeus eldkkeeseen. Uusi sddnnos koskee naisia,
jotka tiiytteiv€it 65 vuotta 31.7 .1997 jiilkeen.
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Niille maahanmuuttajille, jotka eivdt tdytd edelld mainittuja vakuutusaika-
edellytyksid ikdnsd vuoksi tai siksi, ettd he ovat asuneet tyoikdisend osan
ajasta lsraelin ulkopuolella eivdtkd palattuaan ehdi tiiytt€id edellytyksid,
voidaan maksaa vdhimmdistoimeentulon turvaamiseksi erityistd van-
h uusel dkettd, joka kustannetaan yl eisin veroraro in.

Eldkkeen miiriytymi nen

Vanhuuseldkkeen mddrd riippuu maksetuista vakuutusmaksuista, va-
kuutusajan pituudesta, perhesuhteista ja lasten lukumddrdstd. Eltike
m 6tiriiytyy prosenttiosuutena kansanvakuutuslai n m uka isesta I askennal-
lisesta keskipalkasta seuraavasti: yksindinen henkilo 16 prosenttia, yksi-
ndinen henkild ja lapsi 21 prosenttia, yksindinen henkild ja kaksi tai use-
ampia lapsia 26 prosenttia, aviopari 24 prosenttia, aviopari ja lapsi 29
prosenttia sekd aviopari ja kaksi tai useampia lapsia 34 prosenttia las-
kennallisesta keski palkasta.

Vanhuuseldkkeeseen voidaan my6ntdd erilaisia lisi6. Jos tulot jddvAt alle
laissa mddritellyn tulorajan, voidaan eldkkeeseen maksaa tulolisdd. Tulo-
lisdn kanssa eldkkeen mddrdt laskennallisesta keskipalkasta ovat seu-
raavat. yksindinen henkil6 25 o/o, yksindinen henkilo ja lapsi 42,5 o/o, yksi-
ndinen henkilO ja kaksi tai useampia lapsia 52,5 o/o, aviopari 37,5 o/o,

aviopari ja lapsi 47,5 o/o sekd aviopari ja kaksi tai useampia lapsia 57,5
%. Saatuja mddrid korotetaan vielS 7 prosentilla.

Huollettavista lapsista myonnetddn eldkkeeseen huoltajalisdd. Huoltajali-
sii on 5 % laskennallisesta keskipalkasta kahdesta ensimmdisestd lap-
sesta kustakin.

Vakuutusajan pituuden perusteella eldkettd korotetaan erityiselld lisdllai
(engl. Seniority lncrement), joka on 2 o/o eldkkeest6 jokaisesta 10 vuotta
ylittdvtistEi vakuutusvuodesta, kuitenkin enintddn 50 % eldkkeestd. Koti-
rouville tdtd lisEiii ei myonnetd.

Mikali 65 - 70-vuotias mies tai 60 - 65-vuotias nainen jatkavat tyontekoa,
my6nnetddn eldkkeeseen korotus, joka on 5 % eldkkeestd vuodessa,
kaiken kaikkiaan korkeintaan 25 prosenttia.

Vuonna 1999 vanhuuseldkkeen perusosa on g5Tshekelid (n. 1300 FIM)
kuukaudessa yksindiselle eldkkeensaajalle. Peruseldke ja tulolisd yh-
teensd ovat yksindiselle eldkkeensaajalle 1600shekeli€i kuukaudessa
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f,_2299 Fltttl Lapsettoman avioparin perusetdke on 1435shekeliai (n.
1970 FIM) kuukaudessa ja peruseldke ja tulolis6 yhteensd 24OOshekeiid
(n. 3300 FIM).

Eldkkeensaajan kuollessa maksetaan puolisolle tai lapsille kertakorvauk-
sena laskennallista keskipalkkaa vastaava summa (sgg1 shekelid vuon-
na 1999). Leskeksijddneelle eldkkeensaajalle, jolle maksetaan my6s tu-
lolisdd, maksetaan kertakorvauksena so o/o laskennallisestakeskipal-
kasta.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldikkeet tarkistetaan vuosittai n tamm i kuussa I askennallisen keski pal kan
tarkistamisen yhteydessd" Keskipalkkaa korotetaan elinkustannusindek-
sin kehityksen mukaan.

Elikkeen maksaminen

Eliikkeet maksetaan kerran kuussa.

2.1 .6 Ty6kyvyttd myyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Tyokyvyttdmyyseldkkeeseen on oikeutettu 1g vuotta t;iyttrinyt henkil6,joka ei ole tdyttdnyt alempaa vanhuuseldkeikEiai (mies 65 vuotta, nainen
60 vuotta). Tyokyvyttdmyyseldkkeen myontdmisen edellytyksenti on, ettii
vakuutettu asui lsraelissa tyokyvyttdmyyden alkaessa. Uudella maahan-
muuttajalla (ollut maassa vdhemmdn kuin 24 kuukautta), joka on vdhin-
tddn 18-vuotias, on oikeus eldkkeeseen, vaikka ty6kyvyttdmyys olisi alka-
nut ennen maahanmuuttoa. Eltike voidaan my6ntdd, jos hakija ei pysty
eldttdmddn itseddn tydllei ja hdnen ansionsa ovat alle 2s % laskennalli
sesta keskipalkasta tai jos lddketieteellinen ty6kyvyttdmyysaste on vdhin-
tddn 40 prosenttia.

Kotirouvilla on oikeus ty6kyvyttomyyseldkkeeseen tietyin erityisehdoin.
Kotirouva katsotaan palkansaajaksi, mikdli hdn on ollut ty6suhieessa tai
toiminut yrittdjdnd 12 perEikkdiistd kuukautta tai 24 kuukautta kaiken kaik-
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kiaan viimeisten neljdn vuoden aikana tai jos puolisot ovat olleet asu-
muserossa vdhintddn 24 kuukautta vdlitt6mdsti ennen elSkkeenhakemis-
ta. Miktili jompikumpi edelld mainituista ehdoista tdyttyy, ovat ty6kyvytt6-
myyseldkkeen mydntdmisehdot samat kuin muilla vakuutukseen kuuluvil-
la. Tydkyvyttdmyysasteen tulee kuitenkin olla vdhintddn 50 prosenttia.

Eliikkeen m66rdytyminen

T6yden tydkyvytt6myyseldkkeen suuruus on 25 % keskipalkasta yksindi-
selld henkil6lld, jonka tydkyvytt6myysaste on vdhintddn 75 %. Samoin
kuin vanhuuseldkettd, korotetaan ty6kyvyttdmyyseldkettd vield 7 prosen-
tilla. Tiiyden tydkyvytt6myyseldkkeen mddrd alenee suhteessa tyokyvyt-
t6myyden asteeseen.

Tyokyvytt6myyseldkkeeseen voidaan maksaa erilaisia lisi6. Huolletta-
vasta puolisosta voidaan maksaa tarveharkintaista puolisolisdd, joka on
12,5 o/o laskennallisesta keskipalkasta. Kahdesta ensimmdisestd huol-
lettavasta lapsesta maksetaan kummastakin lisdd, joka on 10 % lasken-
nallisesta keskipalkasta. Nditd lisid korotetaan vield 7 prosentilla. Koti-
rouvilla ei ole oikeutta puolisolisddn.

Ttiysi tydkyvyttomyyseldke on yksindiselle eldkkeensaajalle 1 600 sheke-
liei (n. 2200 FIM) kuukaudessa vuonna 1999. Lapsettoman avioparin tdy-
si eldke on 24OO shekelid kuukaudessa (n. 3300 FIM). Puolisolisd on 800
shekelid (n. 1100 FIM) ja huollettavasta lapsesta maksettava lisd 640
shekelid (n. 880 FIM) kuukaudessa.

Eldkkeensaajan kuollessa maksetaan puolisolle tai lapsille kertakorvaus.
Korvaus on suuruudeltaan laskennallista keskipalkkaa vastaava summa
(5981 shekelid vuoma 1999).

Eldkkeen tarkistaminen

Ty6kyvyttomyyseldkkeitd tarkistetaan samoi n kuin vanhu useldkkeitd (ks
2.1^5)

Elfrkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kerran kuussa.
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2.1.7 Perhe-eldke

Oikeus e!6kkeeseen

Perhe-eldkettd maksetaan edunjaittdjdn leskelle ja lapsille. Myos avopuo-
lison lapsilla on oikeus lapseneldkkeeseen. Leskeksi katsotaan aviopuo-
liso, joka oli ollut edunjdttaijain kanssa naimisissa vdhintddn vuoden ajan
(puolen vuoden ajan, mikdli leski on tdyttdnyt 55 vuotta). Naisella on oi-
keus leskeneldkkeeseen myos silloin, kun hdnelld ja edunjirttiijtillti on
yhteinen lapsi. Miesleskelld on vastaavasti oikeus leskeneldkkeeseen,
mikiili hdnelld on huollettavanaan edunjtittEijdnlapsi. Lapseksi katsotaan
pddsddntdisesti alle 18-vuotias lapsi tai alle 2O-vuotias tdysipdivdisesti
opiskeleva lapsi. Lapsi on oikeutettu perhe-eldkkeeseen sekd isdnsd ettd
ditinsd jdlkeen.

Perhe-eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjrittrijii kuului vakuutuk-
seen kuolemaansa edeltdneiden 12 kuukauden ajan tai 24 kuukauden
ajan viimeisen viiden vuoden aikana tai 60 kuukauden ajan viimeisen
kymmenen vuoden aikana tai ettd hdn tdyttiidi vanhuuseldkkeen my6n-
tdmisehdot (ks. 2. 1.5).

odotusaikaa ei vaadita, mikdli edunjdittdjd kuoli vuoden kuluessa maahan
muutosta tai jos edunjiittrij€i oli alle 19-vuotias. odotusaikaa ei vaadita
mydskddn jos edunsaajana on lapsi, jos edunjdttdjd oli puolison ja lasten
ainoa huoltaja tai jos eronnut nainen tai naisleski kuoli vuoden sisdlld
eroamisesta tai leskeksi tulemisesta.

Naimisissa oleva, tydssdkdymdtdn nainen, jonka aviomies kuuluu va-
kuutukseen sekd leskenelakettd saava, ty6ssdkdymdtdn nainen eivdt
kuulu vakuutukseen. Vakuutukseen ei kuulu myoskddn yleistd tyokyvyt-
tdmyyseldkettd saava, naimisissa oleva nainen, joka ei ole ty6ssd. He
voivat liittyd perh e- eldkevakuutukseen vapaaehtoisesti.

Puuttuvat vakuutusmaksuajat pienentdvit eldkkeen mddrdd ja voivat
estdd eldkkeen mydntdm isen.

El ?ikkeen m iirdytym i nen

Eldkkeen mddrd lasketaan prosenttiosuutena keskipalkasta ja on 16 pro-
senttia leskelle, jolla on lapsi sekd leskelle, joka on vdhintddn SO-vuotias.
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Lisdksi jokaisesta lapsesta maksetaan lisdd, joka on 7,5 o/o laskennalli-
sesta keskipalkasta. Lapsettomalle, 40 - 49-vuotiaalle leskelle maksetaan
12 prosenttia keskipalkasta. Tdysorvoille maksetaan kullekin 10 prosent-
tia keskipalkasta.

Samoin kuin vanhuuseldkkeeseen maksetaan perhe-eldkkeeseen va-
kuutusajan pituuden perusteella erityistd lisiiii (engl.Seniority lncrement),
joka on 2 o/o el{kkeestd jokaisesta 10 vuotta ylittEiv€ist€i vakuutusvuodes-
ta, kuitenkin enintddn 50 o/o eldkkeestd.

Eldkkeeseen voidaan my6ntdd tulolisdd, joka on tuloharkintainen. Tulo-
lisdn kanssa eldkkeen mddrdt laskennallisesta keskipalkasta ovat seu-
raavat: leski 25 %, leski ja lapsi 42,5 o/o sekd leski ja kaksi tai useampia
lapsia 52,5 o/o. Saatuja mddrid korotetaan vield 7 prosentilla.

Tdysorvolle voidaan mydntdd tulolisid, joka on 25 o/o laskennallisesta
keskipalkasta. Kahdelle lapselle maksettava tulolisd on 37,5 % ja jokai-
selle sitd seuraavalle lapselle 10 % laskennallisesta keskipalkasta.

Eldkkeensaajan kuollessa maksetaan leskelle tai lapsille kertakorvauk-
sena laskennallista keskipalkkaa vastaava summa (5981 shekelid vuon-
na 1999). Vanhuuseldkkeen saajalle, jolle maksetaan myos tulolisdd, ja
joka on jtitinyt leskeksi, maksetaan kertakorvauksena 50 % laskennalli-
sesta keskipalkasta.

Eldkkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 2. 1.5)

Eldkkeen maksaminen

ElSkkeet maksetaan kerran kuussa

3 Lisdeldketurua

Koska lsraelissa ei ole lakisddteistti tyoelEikejdrjestelmdd, ovat vapaaeh-
toiset listielEikejEirjestelyt suhteellisen yleisid. Kaikilla ty6ntekijdilld ei an-
siosidonnaista eldketurvaa kuitenkaan ole jdrjestelmien vapaaehtoisuuden
vuoksi. Tydnantaja voi jdirjestdii ty6ntekij6idensd lisdeldketurvan tyonteki-
jiijtirjestojen Iiittoon (Histadrut) kuuluvassa eldkekassassa, yksityisessd
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eldkekassassa, henkivakuutusyhti6ssd tai pankkien hoitamilla yksil6llisill?i
eldkesddstotilei llii.
Noin 500 000 palkansaajaa kuuluu tyonantajien jdrjestdmien lisdeldke-
jdrjestelmien piiriin. Lisdeldkejdrjestelmistd maksetaan ansiosidonnaisia
vanhuus- ja ty6kyvyttdmyyseldkkeitd seki perhe-eldkkeitS" Etuudet voi-
daan maksaa my6s kertakorvauksena. Lisdeldkkeet rahoitetaan tyonan-
taj ilta ja ty6ntekijditd perittdvil ld vaku utusmaksui lla.

Seitsemdn lsraelin eldkekassoista kuuluu Histadrutin (tyontekijrijdrjestojen
liitto) alaisuuteen ja kaikista eldkekassojen jdsenistd n. 90 % kuuluu ndihin
seitsemddn eldkekassaan. Aikaisemmin alakohtaiset ty6markkinasopi-
mukset velvoittivat usein ty6nantajaa liittymddn tiettyyn eldkekassaan.
Nykyisin tydnantaja voi vapaasti valita eldkekassan tai halutessaan muun
listielEikejdrjestelyn. Histadrutin seitsemdn eldkekassaa ottivat uusia jdse-
ni6 31 .12.1994 asti. Tdmin jdlkeen uusi jdsenid ei ole otettu, ja vuoden
1995 alusta ldhtien on perustettu ainakin kaksitoista uutta eldkekassaa,
joihin uudet jdsenet liitetddn. Vuodesta 1995 lirhtien my6s yrittdjdt ovat
voineet liittyd uusiin eldkekassoihin" Etuudet uusien ja vanhojen kassojen
vdlill6 vaihtelevat. Eldkekassojen I isdelSkkeet ovat tdysi n rahastoituja.

Vanhoissa eldkekassoissa ty6ntekijdille, jotka ovat kuuluneet kassaan
vdhintd6n 10 vuotta, karttuu eldkettd jokaiselta palvelusvuodelta 2 o/o ty6-
uran keskimddrdisistd ansioista, enintddn kuitenkin 70 prosenttia. ElEik-
keen saamiseksi vaaditaan vakuutusmaksujen maksamista vdhintddn 12
kuukauden ajalta. Eltikeiktr on 65 vuotta miehilld ja 60 - 65 vuotta naisilla.
Eliike voidaan myOntdd varhennettuna (aikaisintaan 5 vuotta ennen elii-
keikdd), jolloin sen mddrd pienenee miehillii 5 % varhennusvuotta koh-
den ja naisilla 6 %. Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kaksi kertaa
vuodessa kuluttajahintahdeksin mukaan.

Uusissa eldkekassoissa eldkkeen karttuminen vaihtelee sukupuolen ja
idn mukaan. Eldkevakuutusmaksu on 17,5 o/o palkasta. Tyontekijd mak-
saa maksusta 5,5 %. ElSkkeen saamiseksi vaadittuja odotusaikoja ei ole.
Yksi uusien eldkekassojen lisdeldkejdrjestelmistd on puhtaasti maksupe-
rusteinen.

Uusissa eldkekassoissa karttuneet eldke-etuudet tarkistetaan vuosittain
kuluttajahintaindeksin mukaan. ElEikeikd on yleensd 60 vuotta sekd mie-
hill;i ettii naisilla.

Tyontekijd saa vdhentae 35 % eldkekassoihin maksetuista vakuutus-
maksuista tuloveron md6rdstd. Muihin listieleikejdrjestelmiin maksetuista
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vakuutusmaksuista tydntekijri saa vdhen6a 25 % tuloveron mddrdstd.
Tydnantajan lisdeldkejdrjestelmiin maksamat maksut ovat osittain vero-
vdhennyskelpoisia. Eldkekassojen maksamista eldkkeistd 65 % on ve-
ronalaista tuloa.

4 Ty6ssd tai eldkkeelld toisessa maassa

lsrael solmi ensimmdisen kahdenvdlisen sosiaaliturvasopimuksensa
lson-Britannian kanssa vuonna 1957. Sen jdlkeen lsrael on solminut so-
siaaliturvasopimuksia useiden Euroopan maiden kanssa. Suomen ja ls-
raelin vdlinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin 15.9.1997, mutta se ei
ole vield voimassa.

Ty6elikejtirjestelmdlle sopimuksella ei ole suurta merkitystd, koska lsrae-
lissa ei ole lakisddteistd ty6eleikejiirjestelmdd, joka kuuluisi sopimuksen
soveltamisalaan. Sopimus sisdltdd kuitenkin m66rdykset siit6, kummassa
maassa Suomesta lsraeliin tdihin ldhtevdn henkilon eldketurva jdrjeste-
t66n. Lisdksi on sovittu, ettd lsraeliin muuttavalle eldkkeensaajalle mak-
setaan eldke lsraeliin, vaikka kyseessd ei olisi Suomen kansalainen. Elik-
keen maksaminen edellyttdd kuitenkin vuoden tyoskentelyaikaa Suomes-
sa

lsrael ei maksa eldkkeitd ulkomaille ilman sosiaaliturvasopimusta

5 Vireilld olevia uudistuksia
lsraelissa on viime vuosina keskusteltu eldkeuudistuksesta, mutta yksi-
mielisyyteen muutoksista ei ole pddsty. Histadrutin ja hallituksen vdlilld
olevat erimielisyydet uudistusten sisdll6std aiheuttivat julkisen sektorin
lakon joulukuussa 1997. Erimielisyydet koskivat ldhinnd tyontekijdiden
liittdmistd uusiin eldkekassoihin ja yksityisiin lisaieliikejdrjestelyihin sekd
palkkaneuvotteluja" Lakon ansiosta entiset eldkkeitd koskevat sopimukset
sdilytettiin ennallaan ja palkkaneuvottelut luvattiin aloittaa v6litt6mdsti^
Myohemmin kdsitelt6v;iksi j6i mm. kysymys eldkkeiden rahoituksen uu-
distamisesta.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 punta (GBP) = 8,458 FIM (keskikurssitammikuu 1999)

lsossa-Britanniassa on kansanvakuutusjdrjestelmd, joka kattaa kaikki 16
vuotta tdyttdneet palkansaajat ja itsendiset yrittdjdt. Kansanvakuutuksesta
maksetaan tydskentelyyn perustuvan vakuutusmaksuajan ja sitd korvaa-
van ajan mukaan mddrdytyvifr peruseldkkeitd. Eldkkeet eivdt ole ansioihin
suhteutettuja, vaan niil16 on tasasuuruinen tdyteen vakuutusmaksuaikaan
perustuva enimmdismdird. Elake pienenee suhteessa puuttuvaan va-
kuutusmaksuaikaan. Naimisissa olevalle naiselle voidaan kuitenkin my6n-
tdd eldke myos miehen maksamien vakuutusmaksujen perusteella.

Kansanvakuutuksesta maksettavien peruseldkkeiden lisdksi lsossa-
Britanniassa on lakisddteinen lisaieldkejiirjestelmi, SERPS, josta my6n-
netddn ansioihin suhteutettuja eldkkeiti. SERPS -jdrjestelmddn kuuluvat
ainoastaan palkansaajat, itsendisiai yrittajid se ei kata. Ty6nantaja voi kor-
vata ty6ntekijdidensti lakisddteisen lisdeldketurvan ty6nantajakohtaisella
eldkejdrjestelyllii. MyOs yksittdinen tydntekijii voi korvata SERPS -etdk-
keen henkildkohtaisella eldkkeelld. Molemmissa tapauksissa korvaavien
jdrjestelyjen tulee periaatteessa antaa vdhintddn SERPS -eldkkeiden ta-
soinen turva.

Niille lsossa-Britanniassa asuville, joiden vakuutusmaksuihin perustuvat
elikkeet jdavdt hyvin pieniksi tai joilla ei ole oikeutta ndihin eldkkeisiin, voi-
daan joissakin tapauksissa maksaa vakuutusmaksuista riippumatonta
vanhuuseldkettd, tyokyvyttomyysetuuksia ja muita tarveharkintaisia etuuk-
sia.

Tydnantajat jiirjestdviit yleisesti kansanvakuutus- ja tyOeldketurvaa tdy-
dentdvdd lisdeldketurvaa tydntekijoilleen. Arviolta puolet palkansaajista
kuuluu tdllaisen lisdeldketurvan piiriin. Ndistd tydnantajakohtaisista jdrjes-
telyistd noin 90 prosenttia korvaa samalla lakisddteisen lisdeldkkeen. Ld-
hes neljdsosa palkansaajista on koruannut lakisddteisen lisdeldkkeen
henkilokohtaisella eldkkeelld, joka voi olla mitoitettu lakisddteistd turvaa
paremmaksi.
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Koska vakuutusmaksujen mukaan midrdytyvit peruseldkkeetkin on si-
dottu omaan tai puolison tydntekoon, on harkinnanvaraista katsotaanko ne
vdhimmdiseldketurvaan vai tyoeldketurvaan kuuluvaksi. Koska englantilai-
set itse puhuvat kansanvakuutusjdrjestelmdstd, joka pyrkii olemaan mah-
dollisimman kattava ja sallii tyOperusteisten vakuutusmaksujen tdydentd-
misen varsin laajasti vapaaehtoisin maksuin ja erilaisin hyvityksin, on pe-
ruseldkkeet seuraavassa esimerkiksi lrlannin monessa suhteessa sa-
mantyyppisestd jdrjestelmdst6 poiketen katsottu osaksi vdhimmdisturvaa.
Pohjoismaisista puhtaasti asumisperusteisista kansaneldkejdrjestelmistd
lson-Britannian kansanvakuutuksen peruseldkkeet poikkeavat kuitenkin
olennaisesti.

2 VdhimmiiselHketurua

2.1 Vakuutusmaksuista riippumattomat eldkkeet

2.1.1 VanhuuselHke

lsossa-Britanniassa asuvalle 8O-vuotta tdyttdneelle voidaan maksaa va-
kuutusmaksuista riippumatonta vdhimmdiseldkettd (Over 80's Pension),
jos hdnelld ei ole oikeutta vakuutusmaksujen perusteella mydnnettdvdin
eldkkeeseen tai eldke jdd hyvin pieneksi. Edellytyksend on, etti muut
eldkkeet jaiiiviit alle vdhimmdiseldkkeen tason. Elikkeensaajan on lisdksi
tiytynyt asua maassa 10 vuoden ajan 60 vuotta tdytettydiin. Muissa EU-
maissa asuttu aika voidaan tdssd lukea hyvdksi. Eldke on 39,95 puntaa
(n. 340 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000 (6.4.1999 alkaen).

65 vuotta tdyttdneelle, sairauden tai vamman vuoksi toisen henkilOn jatku-
van avun tarpeessa olevalle voidaan maksaa hoitoavustusta (Attendance
Allowance). Avustus ei edellytd vakuutusmaksujen maksamista, eikd se
ole riippuvainen hakijan muista tuloista tai varallisuudesta.

Hoitoavustus on porrastettu avun tarpeen midrdstd riippuen kahteen
luokkaan. Verovuonna 199912000 korkeampi avustus on 52,95 puntaa
(n" 450 FIM)ja matalampi 35,40 puntaa (n. 300 FIM) viikossa.Avustus on
verotonta tuloa, eikd se yleensi pienennd muiden etuuksien ja avustusten
mddrdd"
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2.1 .2 Tydkyvyttdmyysetuudet

Vaikeasti tyOkyvytt6mdlle maksettava avustus (Severe Disablement
Allowance) on vdhimmdisetuus, jota maksetaan sellaisille ty6kyvyttomille,
joilla ei ole riittdvdsti vakuutusmaksukausia vakuutusmaksuihin perus-
tuvan tyokyvyttomyyseldkkeen saamiseksi. Jos tydkyvyttdmyys on alkanut
20 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen, edellytetdaln 80 %:n tydkyvyttOmyyttd.

Avustuksen mddrd riippuu hakijan idstd. Perusmdird on 40,35 puntaa (n.
340 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000. Alle 40-vuotiaalle maksetaan
14,05 punnan (n. 120 FIM) lisd, 40 - 49-vuotiaalle 8,90 punnan (n. 75 FIM)
lisei ja 50 vuotta tdyttineelle 4,45 punnan (n. 40 FIM) listi verovuonna
1 999/2000.

Avustukseen voidaan maksaa lisid my6s huollettavista perheenjdsenistd.
Huollettavasta puolisosta maksettava lisi on 23,20 puntaa (n. 200 FIM)
viikossa, ensimmdisestd lapsesta 9,90 puntaa (n. 80 FIM) ja seuraavista
lapsista 1 1 ,30 puntaa viikossa (n" 100 FIM). Avustus on verotonta tuloa.

Alle 65-vuotiaalle voidaan lisiksi maksaa avustusta (Disability Living Al-
lowance), jos hdn tarvitsee jatkuvasti toisen henkildn apua, tai jos hAnelld
on vaikeuksia liikkumisessa. Avustuksen my6ntdminen ei riipu vakuutus-
maksujen maksamisesta eiki hakijan tuloista. Avustus muodostuu hoidon
tarpeen perusteella my6nnettivdstd osasta (care component) ja liikkumis-
vaikeuksien perusteella my6nnettdvdstd osasta (mobility component).

Hoidon tarpeen perusteella maksettava avustuksen osa on porrastettu
kolmeen avun tarpeen mddrdn mukaiseen luokkaan. Korkein avustus on
52,95 puntaa viikossa, keskimmdinen 35,40 puntaa ja matalin 14,05 pun-
taa viikossa verovuonna 1 999/2000.

Liikkumisvaikeuksien perusteella myonnettdvd osa on porrastettu kahteen
luokkaan. Korkeampi avustus on 37 puntaa viikossa ja matalampi 14,05
puntaa verovuonna 1999/2000" samalle henkil6lle voidaan maksaa avus-
tuksen molemmat osat. Avustus on verotonta tuloa.

65 vuotta tdyttdneelle toisen henkil6n jatkuvan avun tarpeessa olevalle
voidaan maksaa hoitoavustusta (Attendance Allowance), josta on kerrottu
edelld luvussa 2.1.1.
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Osittain ty6kykyiselle henkilolle, jonka ansiomahdollisuuksia sairaus tai
vamma heikentdd, voidaan maksaa 'Disability Working Allowance' nimistd
avustusta. Tdmdn avustuksen maksaminen riippuu hakijan muista tuloista
ja omaisuudesta. Avustuksen maksaminen edellyttdd, ettd hakijalle on
aikaisemmin maksettu jotain sairauden perusteella my6nnettdvdd etuutta
(sairauspiiviirahaa tai eldkettd), ja sen tarkoituksena on edistid ndiden
etuuksien saajien ty6h6n paluuta.

Avustuksen mddrd riippuu hakijan perhesuhteista, lasten mddrdstd ja iiistii
sekd hakijan muista tuloista. Yksin asuvalle aikuiselle tdysi avustus on
51,80 puntaa viikossa ja perheelliselle 81,05 puntaa viikossa verovuonna
1999/2000. Lapsista maksettavat lisdt ovat 15,15 - 25,95 puntaa viikossa
lapsen idstd riippuen. Avustus on verotonta tuloa.

2.2 Kansanvakuutusjdrjestelmin peruse16kkeet

2.2.1 Hallinto

Kansanvakuutusjdrjestelmdn hallinto on eldkkeiden osalta keskitetty sosi-
aaliministeri6lle (Department of SocialSecurity). Ministeri6ssd eldkeasioita
hoitaa Beneflts Agency alue- ja paikallistoimistoineen. Ulkomaanasioita
varten on oma Benefits Agency'n alainen toimisto (Overseas Benefits Di-
rectorate).

Vakuutusmaksuista vastaa vakuutusmaksutoimisto (Contributions Agen-
cy). MyOs silld on oma ulkomaantoimistonsa. Verotuksen yhteydessd pe-
rityt ja vakuutusmaksutoimistoon maksetut vakuutusmaksut siirretddn en-
sin kansanvakuutusrahastoon (National lnsurance Fund), ja tdstd rahas-
tosta otetaan varat vakuutusmaksuihin perustuvien eldkkeiden ja muiden
etuuksien maksuun. Vakuutusmaksutoimisto on suunniteltu liitettdvdksi
veroviraston (lnland Revenue) yhteyteen huhtikuussa 1 999.

2.2.2 Rahoitus

Koko lakisddteisen eldketu rvan rahoitus perustu u jakojdrjestel m ddn. Pe-

158



.9 lso-Britannia

rus- ja lisdeldketurva rahoitetaan vakuutetun ja tydnantajan vakuutus-
maksuin. Samalla vakuutusmaksulla (National lnsurance contribution)
katetaan my6s muut sosiaalivakuutusmenot. Vakuutusmaksuista riippu-
mattomat vdhimmdiseldkkeet rahoitetaan yleisin verovaroin.

Vakuutusmaksuja peritddn kaikilta niiltd, joiden ansiotulot lsossa-
Britanniassa ylittdvdt tietyn vdhimmdismdirdn. Vakuutusmaksuja voi my6s
maksaa vapaaehtoisesti vakuutusturvan sdilyttdmiseksi ja parantamiseksi.

Vakuutusmaksuluokkia on viisi: 1. luokan maksuja maksavat palkansaajat
ja ty6nantajat, 1.A luokan maksuja peritddn ty6nantajilta niiden ty6nteki-
jdiden osalta, joilla on tydsuhdeaulo,2. ja 4. luokan maksuja peritddn itse-
n6isiltd yrittaijifta ja 3. luokan vakuutusmaksuja vapaaehtoisesti vakuute-
tuilta. 1 . ja 4. luokan maksut ovat ansioihin suhteutettuja, ja ne peritddn
verotuksen yhteydessd. 2" ja 3. luokan maksut ovat tasasuuruisia ja ne -
perii sosiaaliministeri6n vakuutusmaksutoimisto.

Ensimmdisessii maksuluokassa vakuutusmaksut peritddn prosenttiosuuk-
sina bruttopalkasta. Ty6ntekijdn vakuutusmaksuilla on ala- ja yldtuloraja.
Vakuutusmaksujen alatuloraja (Lower Earnings Limit, LEL) ja yldtuloraja
(Upper Earnings Limit, UEL) ovat kdsitteitd, jotka esiintyvdt monessa yh-
teydessd myds vakuutusajoista ja etuuksista puhuttaessa. Nditd tulorajoja
ja etuuksia tarkistetaan yleensd huhtikuun alussa jolloin verovuosi vaihtuu.

Verovuonna 1998/99 alatuloraja (LEL) oli 64 puntaa viikossa ja yldtuloraja
(UEL) 485 puntaa. Verovuonna 1999/2000 (6.4.99 alkaen) alatuloraja
(LEL) on 66 puntaa ja yldtuloraja (UEL) 500 puntaaviikossa. Jos tydnteki-
jdn tulot jdivdt alle alatulorajan, ei vakuutusmaksua peritd, eikd tavallisesti
my6skddn oikeutta etuuksiin ttiltii ajalta ole" Jos tulot ylittdvdt alatulorajan,
peritdin vakuutusmaksut koko yldtulorajan alle jddvdstd tulosta. Ty6nan-
taja maksaa lisdksi vakuutusmaksun myds yldtulorajan ylittdvdstd tulosta.

Jos tydntekijd kuuluu tydnantajakohtaiseen eldkejairjestelmddn, joka kor-
vaa lakisddteisen lisde16kkeen (SERPS), ovat vakuutusmaksut pie-
nemmdt. Jos sen sijaan SERPS -el6ke on korvattu henkilOkohtaisella
eldkkeelld, maksetaan normaalit vakuutusmaksut. Sosiaaliministerio mak-
saa maksuhyvityksen ty6ntekijdn puolesta edelleen henkil6kohtaiseen
elikejdrjestelyyn (ks. 3.2.2).

Tydntekijdn vakuutusmaksu oli alatulorajan suuruisten tulojen osalta 2 o/o,

ja sen ylittdvien tulojen osalta 10 % yldtulorajan suuruisiin tuloihin asti. Jos
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tyontekijd kuului SERPSin korvaavaan tydnantajakohtaiseen lis6eldkejdr-
jestelmdin, oli maksuprosentti ala- ja yldtulorajan vdlisisti tuloista 8,4 o/o

verovuonna 1998/99" Huhtikuusta 1999 vakuutusmaksujen rakenne
muuttui. Tydntekijiiltd ei endd peritd maksua alatulorajan alittavasta pal-
kan osasta. Alatuloraja nousi 66 puntaan. Muuten ty6ntekijdmaksut pysy-
vdt samoina verovuonna 1999/2000.

Jos tyOntekija ei kuulu tydnantajakohtaiseen lisdelikejdrjestelmidn, ovat
ty6nantajamaksut taulukon 1 mukaiset.

Taulukko 1 : Alentamattomat ksut verovuonna 1 998/99
viikkoansiot ta amaksu koko lkasta

Alle 64 Ei maksua
64 - 109 99 3Yo
110 - 154 99 5%
155 - 209,99
210 - 485

:Yti485
t...........

10 o/o

Jos ty6ntekijd kuuluu tydnantajan elikejdrjestelmddn ovat tyOnantajan
kansanvakuutusmaksut taulukon 2 mukaiset.

Taulukko 2: Tydnantajamaksu verovuonna 1998/99 niistd ty6ntekijoistd,
otka kuuluvat SERPS|n korvaavaan el stelmddn
Tyontekijiin
viikkoansiot
(r)

Maksu LEL:n ylittiiviistii pal-

kasta, kun ty6nantajalla

etuusperusteinen eldkejdr-

Maksu LEL:n ylittaivtistii

palkasta, kun ty6nanta-
jalla maksuperusteinen

estelmd

Alle 64
64 - 109,99 1,5 %
1 10 - 154,99 3,5 Yo

:155 - 209 ,99 5,5 0/o

210 - 485 504
:Yli485 10% 10% 10 o/o

Vakuutusmaksujen mddrdytyminen on muuttunut huhtikuusta 1999 alka-
en. Tydnantajamaksu muuttui yksiportaiseksi. Ty6nantajamaksua ei periti
alatulorajan (LEL) alle jddvdstd palkan osasta eikd mydskidn uuden tdtd
korkeamman tulokynnyksen (Earnings Threshold) alle jddvdn palkan

704
10 o/o

Tydnantajan
maksu LEL-
rajaan asti
(64 t)
ei maksua

3% 0%
50h 204
7% 4 o/o

10% 7%
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osasta. Tulokynnys on 83 puntaa viikossa verovuonna 1999/2000. Koko
tulokynnyksen ylittdvdn palkan osasta tydnantajamaksu on 12,2 o/o, jos
tydntekijii ei kuulu tydnantajan SERPS|a korvaavaan lisdelikejdrjestel-
mddn.

Jos tydntekijd kuuluu ty6nantajan etuusperusteiseen eldkejdrjestelmddn
on vakuutusmaksu tulokynnyksen ja ylemmdn rajatulon (UEL) vdlisestd
palkanosasta 9,2 % ja UEL.in ylittdvdstd palkan osasta alentamaton
12,2 yo. Jos taas tydntekijti kuuluu ty6nantajan maksuperusteiseen eldke-
jdrjestelmddn, on maksu tulokynnyksen ja ylemmdn rajatulon (UEL) vali-
sestd palkanosasta 11,6% ja UEL.in ylittdvdstii palkan osasta 12,2o/o.

Itsendiset yrittdjit, joihin kuuluvat my6s maanviljelijdt, maksavat tasasuu-
ruisia maksuja (2. maksuluokka) ja mahdollisesti lisdksi ansiosidonnalsta
maksua (4. maksuluokka) verotuksessa mddritellystd tuotosta tai voitosta.
Tasasuuruinen maksu oli 6,35 puntaa viikossa verovuonna 1998/99. Jos
vuositulot jdivdt alle mddrdtyn rajan, voi tdstd maksusta anoa vapautusta.
Tuloraja verovuonna 1998/99 oli 3590 puntaa (n. 32 250 FIM). Ansiosi-
donnainen maksu oli 6 % nettotuotosta tai voitosta 7310 - 25 220 punnan
vdlisistd vuosituloista verovuonna 1998/99. Yrittdjien vakuutusmaksut oi-
keuttavat kansanvakuutuksen peruseldkkeislin ja iiitiyspaiivdrahaan, mutta
eivdt muihin vakuutusmaksuihin perustuviin etuuksiin.

Ne, jotka eivdt joudu maksamaan pakollisia vakuutusmaksuja, voivat
maksaa vapaaehtoisia maksuja saadakseen tai siiilyttii#ikseen oikeuden
kansanvakuutusjdrjestelmin perusvanh uuseldkkeeseen ja perhe-eldkkei-
siin. Lakisddteisti lisdeldketurvaa (SERPS) vapaaehtoisilla maksuilla ei
voi ylliipitiiai. Vakuutusmaksu oli 6,25 puntaa viikossa verovuonna
1998/99.

Jos vuoden aikana on maksettu pakollisia maksuja, mutta ei riittdvdsti,
voidaan vapaaehtoisilla maksuilla jailkikaiteen tdydentdd maksuja. Sosiaa-
liministeri6n paikallistoimisto ilmoittaa verotuksen valmistuttua automaatti-
sesti puuttuvista vakuutusmaksukausista.
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2.2.3 Verotus

Tyonantaja voi vdhentdd maksamansa lakisddteiset sosiaalivakuutusmak-
sut verotuksessa. Tyontekijdmaksut peritddn bruttoansioista yleensd ve-
rotuksen yhteydessfr (ks. 2.2.2), eikd niiti voi vdhentdd verotuksessa.

ElSkkeet ja jatkuvaluonteiset avustukset ovat yleensd verotettavaa tuloa.
Siten esim. kansanvakuutuksen vanhuuseldke ja perhe-eldkkeet ovat ve-
rotettavia niihin maksettavia lapsikorotuksia lukuun ottamatta. Toisin kuin
aikaisempi ty6kyvytt6myysetuus (lVB-etuus) my6s uusi tydkyvytt6myyse-
tuus (lB-etuus) on veronalaista tuloa lukuun ottamatta ensimmdisten 28
viikon aikana maksettavaa pienintd etuutta. Niilta, jotka ovat IVB-etuuden
saajia ty6kyvytt6myysuudistuksen tullessa voimaan, ei peritd veroa uu-
desta lB-etuudesta. Veroa ei peritd mydskddn vaikean ty6kyvyttdmyyden
perusteella mydnnettdvistd lisdkustannusten korvaukseen tarkoitetuista
avustuksista (Attendance Al lowance, Disabi lity Livi ng Allowance).

2.2.4 Vaku utusaika

Kansanvakuutuksesta maksettavat peruseldkkeet mddrdytyvtit vakuutus-
maksuaikojen mukaan. Vakuutukseen voi kuulua ja vakuutusmaksuja
maksaa 16 vuotta tdytettydin. Etuuksien saamiseksi vaadittavat vakuutus-
maksuajat on selvitetty jtiljempiini eri etuuksien yhteydessd.

Vaadittavat vakuutusmaksuajat ovat usein hyvin pitkid. Esimerkiksi tdyden
vanhuuseldkkeen saamiseksi vakuutusmaksuja on periaatteessa tiiytynyt
maksaa l6hes koko siltd ajalta, jonka vakuutettu on ollut ty6ikdinen. Koska
ndin tdydet tyourat ovat harvinaisia, voidaan vakuutusmaksuaikaa mddrd-
tyin perustein hyvittdd vakuutetulle. Joissakin tapauksissa vaadittavaa
vakuutusmaksuaikaa voidaan my6s lyhentdi tai puuttuvia vakuutus-
maksuaikoja korvata vapaaehtoisin vakuutusmaksuin.

Hyvitysajalta vakuutusmaksut katsotaan maksetuiksi pddsddnt6isesti
alemman rajatulon (LEL) suuruisista tuloista, vaikka niitd ei todellisuudes-
sa ole peritty. Vakuutusmaksuja korvaavista hyvityksistd kdytetddn en-
glanninkielistd termid 'credits'" Tdllaisia vakuutusmaksuhyvityksid voi saa-
da sairaus-, tydttdmyys- ja joiltakin koulutusajoilta sekd ditiysetuuksien ja
mddrdttyjen vammaisetuuksien maksuajoilta. Hyvitystd voi saada my6s
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opiskelut pddttiinyt nuori, joka ei vield ole aloittanut tyontekoa, sekd van-
huuseldkeikdA ldhestyvd mies.

Vuonna 1957 tai sen jdlkeen syntyneet voivat saada 3. vakuutusmaksu-
luokan (ks. 2.2.2) vakuutusmaksuja vastaavaa hyvitystd niiltd verovuosilta,
joina he ovat tdyttdneet 16, 17 ja 18 vuotta. N6mi hyvitykset korvaavat
vanhuus- ja leskeneldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusmaksuaikaa.

60 vuotta tdyttdneille miehille (naiset saavat vanhuuselAkkeen 60-
vuotiaana) hyvitetddn idn perusteella se aika, jolta he eivdt ole maksaneet
pakollisia vakuutusmaksuja. Hyvityksen saaminen edellyttid, ett6 vakuu-
tettu ei ole oleskellut verovuoden aikana ulkomailla yli puolta vuotta. Jos
ulkomailla on oltu tyottdmdnd tydnhakijana, hyvitetddn my6s timi aika.
Muuten hyvityksen saaminen ei edellyti tyOttdmyyskorvauksen hakemista
tai saamista. Hyvitys luetaan vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadittavaan
vakuutusmaksuaikaan, ja se auttaa sdilyttdmddn oikeuden my6s muihin
etuuksiin.

Hyvitysajat eivit yksinddn riitd antamaan oikeutta etuuteen, etuuden saa-
miseksi edellytetddn myds lyhyempidi todellisia vakuutusmaksuaikoja.

Alle 16-vuotiaiden lasten kotihoitoaika tai aika, jona vakuutettu on hoitanut
sairasta tai vammaista henkildd voidaan ottaa huomioon, kun lasketaan
vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusmaksuaikaa. Sellaiset
tdydet verovuodet, joina vakuutusmaksut ovat tdsti syystd olleet matalia
tai puuttuneet, voidaan vdhentdd vaadittavasta vakuutusmaksuajasta.
Menettelystd kiiytetddn englanninkielistd nimitystd 'Home Responsibilities
Protection' (HRP). Tdyden vanhuuseldkkeen saamiseksi vakuutusvuosia
voidaan kuitenkin vdhentdd enintddn niin paljon, ettd vakuutusaikaa jdi
jiiljelle 20 vuotta.

Vapaaehtoisilla vakuutusmaksuilla voidaan tdydentdi verovuoden aikana
maksettuja vakuutusmaksuja, jos niitd ei ole riittdvdsti eldkeoikeuden
karttumiseksi kyseiseltd vuodelta. Vapaaehtoisilla maksuilla voidaan my6s
korvata kokonaan puuttuvat maksut. Niilld voidaan kuitenkin korvata vain
peruseldketurvan vanhuus- ja perhe-eldkkeiden vakuutusmaksuaikaa (ks.
2.2.2).

163



9 lso-Britannia

2.2.5 Vanhuuselfrke

Oikeus elikkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadittava yleinen eldkeikd on nykyisin
miehilld 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta. Vuoden 1995 eldkelain mukaan
naisten eldkeikd kuitenkin nousee 65 vuoteen asteittain vuosien 2010 ia
2020 vdlisend aikana.

Eldkkeen saamiseksi edellytetddn lisdksi kahden vakuutusaikoja koskevan
ehdon tfiyttymistd. Ensinndkin joltakin verovuodelta 6.4.1975 jiilkeen tulee
olla maksettu vakuutusmaksuluokan 1 ,2 tai 3 mukaiset todelliset vakuu-
tusmaksut vdhintddn 52 kertaa viikoittaisen alatulorajan (66 puntaa vero-
vuonna 1999/2000) suuruisista tuloista. Vakuutusmaksuhyvityksi5 ei lueta
tdhdn aikaan. Ehto tdyttyy myds, jos joltakin verovuodelta ennen vuotta
1975 on maksettu 50 kertaa silloinen tasasuuruinenvakuutusmaksu. Sen
lisiksi vakuutusmaksuja on tdytynyt maksaa ty6historian pituudesta riip-
puvalta vihimmdisajalta. Vakuutusmaksuajaksi luetaan jdlkimmdistd eh-
toa tdytettdessd my6s vakuutusmaksuaikaa korvaava aika.

Tyohistorialla (working life) tarkoitetaan aikaa siitd verovuodesta alkaen,
jona vakuutettu on tdiyttiinyt 16 vuotta sen verovuoden loppuun, jota seu-
raavana vuonna vakuutettu saavuttaa vanhuuseldkeidn. Tdyden eldkkeen
saamiseksi vaadittava vakuutusaika on noin 9/10 koko tydhistorian pituu-
desta. Jos vakuutusaikaa ei ole tiyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa
mddrdd, mutta on kuitenkin vdhintddn 25 o/o tydhistorian pituudesta, mak-
setaan puuttuvan vakuutusajan suhteessa alennettu eldke.

Elikkeen mddrdytyminen

Ttiysi eldke on 66,75 puntaa (n.565 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000
(6.4.1999 alkaen). Eldkkeelld olevan miehen vaimo voi eldkeidn saavutet-
tuaan anoa joko omaan vakuutushistoriaansa perustuvaa eldkettd tai mie-
hensd vakuutushistoriaan perustuvaa eldkettd tai ndmi voidaan yhdistdii
niin, ettd eldke on enintddn 60 % tdydestd eldkkeestd eli 40,05 puntaa
viikossa verovuonna 1999/2000, jos tdmd on edullisempi kuin pelkkti
omaan vakuutushistoriaan perustuva eldke.
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Jos eronneella tai leskeksi jEitineelld puolisolla ei ole oikeutta tdyteen
eldkkeeseen oman vakuutushistoriansa perusteella, voidaan entisen puo-
lison vakuutusajat lukea hdnen hyvdkseen korkeamman eldkkeen saami-
seksi. Edellytyksend on, ettd hdn ei ole solminut uutta avioliittoa ennen
eldkeidn tdyttdmistd. Entisen puolison ei tarvitse ollaeldkkeensaaja. Elaike
voi ndin olla enintddn yksin asuvan henkildn tdyden eldkkeen suuruinen.

Eldkeldinen, jolla on eldtettdvd puoliso, joka ei vield ole tdyttdnyteliikeikd#i
voi saada eldkkeeseensd puolisolisdn. Puolisolisin saaminen edellyttdd,
etteivdt puolison tulot ylitd 50,35 puntaa (n. 425 FIM) viikossa. Puolisolisd
on suuruudeltaan enintddn 39,95 puntaa (n. 340 FIM) viikossa verovuon-
na 1999/2000. Se pienenee suhteessa puuttuvaan vakuutusaikaan sa-
moin kuin eldkkeen perusmddrd.

Huollettavista lapsista maksetaan elikelisdd, ensimmdisesti lapsesta
9,90 puntaa (n.85 FIM) ja kustakin seuraavasta 11,30 puntaa (n. 100
FIM) viikossa verovuonna 1999/2000. 80 vuotta tdyttdneelle eldkeldiselle
maksetaan ikdkorotusta 0,25 puntaa viikossa. Lisdksi eldkkeisiin makse-
taan joulun alla joululisd, joka on 10 puntaa ja ldmmityskululisd (Winter
Fuel Payment), joka on 20 puntaa yhdelle eldkkeensaajalle ja 10 puntaa
molemm ille eldkkeensaajapuolisoille.

Toisen henkilOn jatkuvan avun tarpeessa olevalle 65 vuotta tdyttdneelle
voidaan maksaa eldkkeen lisaiksi hoitoavustusta (Attendance Allowance)
(ks. 2.1 .1).

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia elSkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutosten
mukaisesti vuosittain huhtikuun alusta lukien.

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan vanhuuseldkeidn tdyttdmisestd lukien. Varhennusmah-
dollisuutta ei ole. Sen sijaan eldkkeen hakemista voidaan lykdtd. Eldkkeen
perusmddrddn maksetaan lykkdyskorotusta enintddn viiden vuoden ajalta.
Korotus on viikossa 11700 eldkkeen viikkomddrdstd. Jos eldkettd lykiitiitin
esim. viisi vuotta, on tdyden eldkkeen korotus siten 1/700 x f66,75 x 5 x
52 = 824,79 viikossa. Jos lykkdysaikana jatketaan tyontekoa, ei tydn-
tekijdn tarvitse endd maksaa vakuutusmaksuja.
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Ansiotulot eivdt vaikuta eldkkeen maksamiseen. Joillakin muilla sosiaali-
turvaetuuksilla voi sen sijaan olla vaikutusta eldkkeen mddrddn.

2.2.6 Tydkyvyttdmyyseldke

lson-Britannian ty6kyvyttdmyysetuusjdrjestelmdd muutettiin 13.4.1995
alkaen. Etuuksina maksettiin aikaisemmin lyhytaikaisen ty6kyvytt6myyden
ajalta lakisditeistd sairausajan piivdrahaa (Statutory Sick Pay, SSP) tai
sairausetuutta (Sickness Benefit, SB) ja pitkdaikaisen tydkyvyttdmyyden
ajalta ty6kyvyttdmyysetuutta (lnvalidity Benefit, IVB). Uudistuksessa SB-
etuus ja IVB-etuus korvautuivat uudella tydkyvyttdmyysetuudella
(lncapacity Benefit, lB). SSP-etuutta ei uudistuksessa muutettu. Niille,
joilla ei ole oikeutta SSP-etuuteen, lB-etuutta maksetaan sekd lyhytaikai-
sen ettd pikdaikaisen tydkyvyttdmyyden ajalta.

SSP-etuutta maksetaan toisen palveluksessa olevalle tydntekijiille 28 en-
simmiiisen ty6kyvytt6myysviikon ajalta. Etuuden saaminen edellyttdd, ettd
ty6ntekijiin palkka ty6kyvyttdmyyttd edeltivdltd ajalta on ylittdnyt sen tulo-
rajan, josta vakuutusmaksuja aletaan perid. Etuuden maksaa ty6nantaja.
Etuus on 59,55 puntaa viikossa (n. 500 FIM) verovuonna 1999/2000.

Oikeus lB-etuuteen

lB-etuuden saamiseksi edellytetdin, ettd vakuutusmaksut on maksettu
jonakin verovuonna huhtikuun 1975 jdlkeen vdhintddn 25 kertaa viikoit-
taisen alatulorajan suuruisista ansiotuloista tai huhtikuuta 1975 edeltdvdltd
ajalla 26 kertaa tasasuuruinen maksu. Lisdksi vakuutusmaksuaikaa tai
sitd korvaavaa aikaa tulee olla 50 viikkoa kahtena sairautta edeltdvind
verovuotena. Jos jdlkimmdiinen vakuutusaikaedellytys ei kokonaan tdyty,
voidaan maksaa pienennetty eldke.

Oikeus etuuteen alkaa, kun SSP-etuuden maksaminen lakkaa. Jos oi-
keutta SSP-etuuteen ei ole, oikeus lB-etuuteen alkaa tydkyvytt6myyden
alkamispdivdstd.

Ensimmdisten 28:n ty6kyvytt6myysviikon ajalta tyOkyvyttdmyyttd arvioi-
daan suhteessa siihen ty6h6n, jota hakija aikaisemmin on tehnyt (ns.
'own-occupation test'). Sen jdlkeen ty6kykya arvioidaan suhteessa kaik-
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keen ty6h6n (ns. 'all-work test'). Jos hakija ei ole sellainen palkansaaja tai
yrittdjd, jonka ty6kykyti voidaan verrata hdnen aikaisempaan tydh6nsd,
sovelletaan tiukempia kriteereitd heti ty6kyvyttdmyyden al kam isesta.

Etuuden mdfrriytyminen

Ty6kyvytt6myysetuutta voidaan maksaa lyhytaikaisena tai pitkdaikaisena
etuutena. Sen mddrd riippuu tydkyvytt6myyden kestosta.

Ensimmdisten 28 viikon ajalta tdysi etuus on 50,35 puntaa (n. 430 FIM)
viikossa verovuonna 1999/2000. Huolettavasta puolisosta maksettava
korotus 31,15 puntaa verovuonna 1999/2000.

Jos tydkyvytt6myys kestdd yli 28 viikkoa, nousee lB-etuus SSP-etuuden
suuruiseksi, 59,55 puntaan (n. 500 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000.
Puolisokorotus on sama kuin edelld. Lisdksi voidaan maksaa lapsikoro-
tusta, joka on 9,90 puntaa viikossa ensimmdisestd lapsesta ja 11,30 pun-
taa kustakin seuraavasta.

Jos tydkyvytt6myys jatkuu yli 52 viikkoa, maksetaan pitkiaikaisetuutta,
joka on 66,75 puntaa (n.565 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000. Nuo-
rena tydkyvyttdmdksi tulleille maksetaan erityistd lisdd idn perusteella. Alle
3S-vuotiaana tyokyvyttdmdksitulleelle maksettava lisd on 14,05 puntaa (n.
120 FIM) viikossa verovuonna 199912Q00. 3s-44-vuotiaana tydkyvyttd-
mdksi tulleelle maksettava korotus on 7,05 puntaa (n. 60 FIM) viikossa
verovuonna 1999/2000. Puolisokorotus on 39,95 puntaa viikossa vero-
vuonna 1999/2000. Lapsikorotus on sama kuin edelld.

Korkein etuus voidaan poikkeustapauksissa maksaa 1o 28 ty6kyvytt6-
myysviikon jdlkeen. Tdllaisia poikkeustapauksia ovat esim. kuolemaan
johtavaa sairautta potevat ja korkeinta tydkyvyttdmyysavustusta (Disability
Living Allowance) saavat (ks. 2.1.2).

Tydkyvyttdmyyseldkkeen lisdksi voidaan maksaa ty6kyvytt6myysavus-
tusta (Disability Living Allowance) sellaiselle eldkkeensaajalle, joka tarvit-
see toisen henkildn apua tai jolla on vaikeuksia liikkumisessa (ks. 2.1.2).
Etuuden maksaminen ei ole riippuvainen eldkkeensaajan muista tuloista.
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Etuuden tarkistaminen

Maksussa olevia etuuksia tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutosten
mukaisesti vuosittain.

Etuuden maksaminen

Pitkdaikaista tydkyvytt6myysetuutta maksetaan niin kauan kuin ty6ky-
vyttdmyys jatkuu, kuitenkin enintddn viisi vuotta vanhuseldkeidn tdyttdmi-
sestd. Ty6kyvyttdmyysuudistuksen tullessa voimaan maksussa olleet SB-
ja |VB-etuudet muutettiin lB-etuuksiksi. Etuuden saajien oikeus uuteen
etuuteen kuitenkin tarkistettiin uusien mydntdmiskriteereiden mukaisesti.
Jos oikeus etuuteen s5ilyi, maksetaan etuus vdhintddn aikaisemman SB-
tai IVB-etuuden suuruisena.

2.2.7 Perhe-el5ke

Perhe-eldkkeitd vastaavia etuuksia kansanvakuutusjdrjestelmdssd ovat
leskididin avustus (Widowed Mother's Allowance, WMA), naisleskelle
maksettava leskeneldke (\Mdow's Pension, WP), naisleskelle maksettava
kertakorvaus (Widow's Payment) ja tiysorvoksi jddneen lapsen huoltajalle
maksettava huoltajanavustus (Guardian's Allowance).

Oikeus eldkkeeseen

Leskididin avustuksen ja leskeneldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edun-
jattaja on tdyttdnyt vanhuuseldkkeen saamiseksi vaadittavat vakuutusai-
kaehdot (ks. 2.2.5) Tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittava vakuu-
tusmaksuaika on noin 9/10 koko ty6historian pituudesta ja mddrdytyy seu-
raavasti:

Ty0historian pituus, vuosia Vaadittava vakuutusmaksuaika, vuosia

10 taivdhemmdn
11-20
21-30
31-40
41 taienemmdn

tyOhistoria vdhennettynd 1 vuodella
2 vuodella
3 vuodella
4 vuodella
5 vuodella
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Jos vakuutusmaksuaikaa ei ole tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavaa
mddrdd, mutta on kuitenkin vdhintddn 25 o/o tydhistorian pituudesta, mak-
setaan puuttuvan vakuutusajan suhteessa alennettu eldke.

Leskididin avustuksen saajalla tulee olla kotona asuva lapsi, josta mak-
setaan lapsilisdi (alle 16-vuotias tai alle 19-vuotias, joka opiskelee tdysi-
pdivdisesti). Leskeneldke voidaan mydntdd, jos leski on ollut vdhintddn
4S-vuotias puolison kuollessa tai jos hdn on tdyttdnyt 45 vuotta, kun oike-
us leskididin avustukseen pddttyy.

Lesken kertakorvauksen maksamiseksi edellytetddn, ettd leski oli puolison
kuollessa alle 60-vuotias, tai jos leski oli jo tdyttdnyt 60 vuotta, ettdedun-
jattaja ei ollut kuollessaan vanhuuseldkkeelld. Edunjtittaijdin on lisdksi tdy-
tynyt maksaa vakuutusmaksut yhtend verovuotena vdhintddn 25 kertaa
vakuutusmaksujen alatulorajan suuruisista viikkoansioista. Korvaus mak-
setaan naisleskille.

Huoltajan avustuksen maksaminen edellyttdd, ettd toinen lapsen van-
hemmista oli asunut lsossa-Britanniassa vdhintddn vuoden 16 vuotta tiy-
tettyddn, ja ettd huoltaja on oikeutettu lapsilisddn huollettavastaan.

Eldkkeen mddrdytymi nen

Leskididin avustus ja tdysi leskeneldke ovat molemmat 66,75 puntaa (n.
565 FIM) viikossa verovuonna 1999/2000" Tdysi leskeneldke maksetaan,
jos leski oli puolison kuollessa tiiytttinyt 55 vuotta. 45 - S4-vuotiaalle les-
kelle maksetaan alennettu eldke. Vdhennys on 7 o/o jokaiselta vuodelta,
jolla lesken ikd alittaa 55 vuotta.

Leskididin avustusta korotetaan 9,90 puntaa (n. 85 FIM) viikossa yhdestd
huollettavasta lapsesta, josta maksetaan lapsilisdd (alle 16/19-vuotias).
Toisesta ja useammasta lapsesta korotus on 11,30 puntaa (n. 100 FIM)
viikossa lasta kohden verovuonna 1999/2000.

Lesken kertakorvaus on 1000 puntaa ja huoltajan avustus 11,30 puntaa
viikossa verovuonna 1 998/99.
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Eldkkeen tarkistaminen

Etuuksia tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosten mukai-
sesti.

Eldkkeen maksaminen

Leskididin avustus ja leskeneldke keskeytetddn, jos leski muuttaa avoliit-
toon ja lakkautetaan, jos leski solmii uuden avioliiton. Huoltajan avustusta
ja leskididin avustusta maksetaan muuten niin kauan kuin huollettavasta
lapsesta maksetaan lapsilisdd. Leskeneldke lakkaa viimeistddn, kun leski
tdyttdd 65 vuotta. Jos leski hakee sitd ennen vanhuuseldkettd, maksetaan
vanhuuseldke vdhintddn leskeneldkkeen suuruisena.

Ty6kyvytt6myyseldkettd vdhennetddn leskididin avustuksen ja leskene16k-
keen mddrdlld, jos eldkkeensaajalla on oikeus molempiin eldkkeisiin. Van-
huuseldkettd ei makseta samalta ajalta kuin leskeneldkkeitd. Lesken ty6-
tuloilla ei ole vaikutusta eldkkeen mddrddn.

2.2.8 Vapaaehtoi nen va ku utus

Kansanvakuutuksen peruseldketurvaa voi osittain siiilyttiiii ja kartuttaa
vapaaehtoisin vakuutusmaksuin. Tdmd on mahdollista vanhuuseldkkeen
ja perhe-eldkkeiden osalta. Vakuutusmaksuaikaa voidaan kartuttaa pel-
kill5 vapaaehtoisilla maksuilla tai puuttuvia maksuja voidaan tdydentdd
vapaaehtoisin maksuin. Tdydentdminen tapahtuu yleensd jdlkikdteen ve-
rotuksen valmistuttua (ks. myls 2.2.2 ja 2.2.Q.

3 Tycieldketurua

3.1 Lakisfriteinen lisdeldke - SERPS

Lakisddteistd lisiieltikejdrjestelmAd (State Earnings-Related Pension
Scheme, SERPS) koskeva laki sdddettiin vuonna 1975. JArjestelmd kdyn-
nistyi vuonna 1978 ja on ollut tdysin voimassa vuodesta 1998. Sita edelsi
'State Graduated Pension Scheme', josta mydnnettiin matalampia ansioi-
hin suhteutettuja eldkkeitd. SERPS -jdrjestelmdd muutettiin jo vuoden
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1986 sosiaaliturvalailla niin, ettd vuonna 2000 ja sen jdlkeen eldkkeelle
siirtyville myOnnetddn matalampia eldkkeiti.

SERPS -jiirjestelmddn kuuluvat pakollisesti kaikki palkansaajat, joiden
ansiot ylittiiviit vakuutusmaksujen alatulorajan (66 puntaa viikossa vuonna
1999/2000). Tydnantaja voi kuitenkin jtirjesttiii ty6ntekijoilleen SERPS -
eldketurvaa korvaavan turvan omassa eldkejdrjestelmdssddn. Tydntekij?i
voi irrottautua SERPS -turvasta myds jdrjestdmdlld itse henkil6kohtaisen
lisdeldketurvan. Molemmissa tapauksissa korvaavan turvan tulee periaat-
teessa olla vdhintiiiin SERPS -turvan tasoinen. SERPS|a korvaavat jdr-
jestelmdt voivat olla my6s tydmarkkinasopimuksiin perustuvia ja koko toi-
mialaa tai ammattiryhmaiti koskevia. Siten esim. julkisen sektorin tydnteki-
j6illii on omat SERPS -turvaa korvaavat lisdeldkejdrjestelmdt.

Itsendisid yrittdjid, maanviljelijdt mukaan lukien, lakisddteisen lisdeldketur-
va ei kata.

3.1.1 Hallinto

Lakisditeisen lisdeldketurvan hallinto hoidetaan yhdessd peruselikkeiden
hallinnon kanssa sosiaaliministeriOssd (ks. 2.1 .1).

3.1.2 Rahoitus

SERPS -eldkkeet rahoitetaan samoi lla sosiaalivakuutusmaksuilla kuin
peruseldkkeet ja muut sosiaalivakuutusetuudet. Eldkkeiden rahoitusta ja
vakuutusmaksuja on selvitetty luvussa 2.2.2.

3.{.3 Verotus

Vakuutusmaksujen ja eldkkeiden verotusta on kdsitelty luvussa 2.2.3.

3.1.4 Vakuutusaika

Lisdeldkettd kartuttavaa vakuutusaikaa on sellainen ty6skentelyaika 16
ikdvuoden tdyttdmisestd, jolta on maksettu 1. maksuluokan eli palkansaa-
jien sosiaalivakuutusmaksua. Maksua peritddn, jos viikkoansiot ylittdvdt66
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puntaa (6.4.1999 lukien). Peruseldkkeessii vakuutusajaksi laskettavia
hyvityksi5 (credits), ei oteta huomioon SERPS -eldkettd mddrdttdessii (ks.
2.2.4). Mydskddn vapaaehtoisilla maksuilla ei voi tdydentdd vakuutusai-
kaa.

3.1.5. Vanhuuselike

Oikeus elfikkeeseen

Vanhuuseldkeikd on sama kuin peruseldkkeessd, miehilld 65 ja naisilla 60
vuotta. Naisten eldkeikd nousee 65 vuoteen asteittain vuosien 2010 ja
2020 vdlisend aikana kuten peruseldkkeessd. Eldkkeen saaminen edel-
lyttdd kiiytdnn6ssd, ettd vakuutusmaksuja on maksettu alatulorajan ylittd-
vistd tuloista vdhintddn yhtend verovuotena. Eldkkeen varhennusmahdolli-
suutta ei ole.

Eldkkeen mfiirlytyminen

Eldikettd karttuu tydntekijdn vakuutusmaksujen ala- ja ylStulorajan vdlille
jddvistd ansioista (ks. 2.2.2). Alatuloraja on ldhes samansuuruinen kuin
peruseldke, eikd sen alle jddvdstd tulosta kartu eldkettd. Yldtuloraja on 7,5
kertaa alatulorajan suuruinen.

Huhtikuuta 1988 edeltiivdltd ajalta eldkettd karttuu 1,25 o/o vuodessa
enintddn 20 vuoden ajalta, tavoitetaso on siis 25 o/o eldkkeen perusteena
olevista ansioista. Eldkkeen perusteena ovat kaikkien vakuutusvuosien
keskiansiot, jos vakuutusvuosia on korkeintaan 20. Jos vakuutusvuosia on
enemmdn, eldkkeen perusteena kdytetddn 20 parhaan vuoden ansioita.
Ansiot tarkistetaan eldkkeen mydntdmisvuoden tasoon maan keskipalkan
muutosten mukaisesti. Ansioiden ala- ja yldtulorajoja puolestaan tarkiste-
taan kuluttajahintaindeksilld.

Vuoden 1 986 eltikeuudistuksella eldkkeen mddrdytymistd muutettiin huhti-
kuun 1988 jdlkeen ansaitun eldkkeen osalta siten, ettd eldkettd karttuu
1 % vuodessa, ja tdyden eldkkeen tavoitetaso on 20 %. Eliike mddrdytyy
koko tydhistorian keskiansioiden mukaan. Ndisti vuosista voidaan jattaa
pois sellaiset vuodet, joina tydntekijd ei ole tydskennellyt lastenhoidon tai
ty6kyvyttomyyden vuoksi.
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Muutos tulee voimaan asteittain niin, ettd eldkettd karttuu ennen huhti-
kuuta 2000 eldikkeelle jiidville vield 1,25 o/o vuodessa ja he saavat tdyden
25o/o'.n eldkkeen. Sen j6lkeen huhtikuusta 1988 karttuneen eldkkeen mdd-
rd pienenee tasaisesti niin, ett6i 20 %:n tavoitetaso saavutetaan vuoden
2009 huhtikuun jdlkeen.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eliikkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutosten mukaisesti samoin kuin peruseldikkeitti.

Eldkkeen maksaminen

SERPS -eldke maksetaan yhdessd peruseldkkeen kanssa. El5kkeen ot-
tamista voidaan lykdtii samoin kuin peruseldkettd viisi vuotta. LykkEiysko-
rotus on 11700 viikkoa kohden samoin kuin peruseldkkeessd.

3. 1 .6 Ty6kyvytt6myyseltike

SERPS-jarjestelmdstd maksettiin aikaisemmin karttuneen vanhuuseldk-
keen mukaan mddrdytyvid ty6kyvyttdmyyseldkkeitd. Huhtikuusta 1995
alkaen ei uusia ty6kyvyttdmyyseldkkeita SERPS -jdrjestelmdstd endd ole
mydnnetty

3.1.7 Perhe-eldke

SERPS -jdrjestelmdstd maksetaan leskeneldkettd peruseldkkeen lisdksi
naisleskelle, joka on leskeksijdddessddn 45-vuotias taijolla on huollettava
lapsi.

Tdysi el6ke on edunjdttdjdn maksussa olleen vanhuuseldkkeen tai karttu-
neen vanhuuseldkeoikeuden suuruinen. Tdysi eldke maksetaan naisles-
kelle, joka puolison kuollessa oli tdyttdnyt 55 vuotta. Eliikettd pienenne-
lAdn 7 % jokaiselta vuodelta, jonka leski on 55 vuotta nuorempi. Lasta
huoltavalle maksetaan tdysi eldke.
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Lesken oma vanhuuseldke ja leskeneldke yhteensovitetaan niin, ettd ne
yhteensd eivdt yliti yhdelle henkildlle maksettavan enimmdiseldkkeen
mddrdd.

Leskeneldkkeet pienenevdt vuoden 2000 jdlkeen niin, ettd 6.4.2000 ja sen
jdlkeen leskeksi jddneet saavat vain 50 % edunjdttdjin karttuneesta eld-
keoikeudesta tai maksussa olleesta vanhuuseldkkeesti.

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen
mukaan.

3.{.8 Mahdollisuus siirtyti varhennetulle elikkeelle

Lakisddteisissd eldkejdrjestelmissd ei ole vanhuuseldkkeen varhennus-
mahdollisuutta.

3.2 Lakistititeistd lisdelfrketti korvaava elaketurva

3.2.1 Ty6nantajakohtaiset elfl kkeet

Ty6nantaja voi korvata ty6ntekijdidensti lakisddteisen lisdeldketurvan
tyonantajakohtaisella eldkejdrjestelmdlld. Korvaavat jdrjestelyt voivat olla
my6s ty6markkinasopimuksiin perustuvia ja koko toimialaa koskevia kuten
julkisella sektorilla. Yksityisellti sektorilla toimialakohtaisia jdrjestelmid on
kuitenkin vdhdn.

Tydnantajan tulee konsultoida tydntekijiijalrjestojdi ennen kuin se piiiittdd
korvaavan jdrjestelmdn perustamisesta. Ty6nantaja voi kuitenkin tehdd
pddtdksen jiirjestelmdn perustamisesta my6s vastoin ty6ntekijaijdrjestdn
kantaa. Tydnantaja ei toisaalta endd vuoden 1988 jdlkeen ole voinut
asettaa jdrjestelmddn kuulumista tyosuhteen ehdoksi. Tuolloin ty6ntekijiit
saivat my6s mahdollisuuden korvata ty6nantajan jdrjestelmdn ja SERPS -
eldketurvan henkildkohtaisella eldkejdrjestelylld.

Korvaavaan jdrjestelmddn kuuluvat ty6nantajat ja tydntekijdt maksavat
matalampia lakisddteisid sosiaalivakuutusmaksuja. Maksualennukset, ja
niiden lisdksi maksuperusteisiin eldkejdrjestelmiin maksettavat hyvitykset,
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on mitoitettu niin, etti niitd vastaavilla maksuilla voidaan periaatteessa
kustantaa SERPSin tasoinen korvaava turva.

Voidakseen olla lakisddteisti korvaava jdrjestelmdn tulee saada ministeri-
on vakuutusmaksutoimiston hyvdksyntd.'Occupational Pensions Regula-
tory Authority' (OPRA) valvoo jdrjestelmien toimintaa, ennen kaikkea nii-
den taloudellista tilaa ja kykyal vastata vdhimmdistasoisen turvan mukai-
sesta elikevastuustaan. Etuusperusteisten jdrjestelmien rahastointiastetta
koskevat tietyt vdhimmdismddrdykset. Karttuneiden eldkeoikeuksien tulee
periaatteessa olla tdysin rahastoitu. Varojen sijoittamisesta korvaavissa
jdrjestelmissd on omat mddriyksensd.

SERPS-eliketurvaa korvaava tydnantajakohtainen eldketurva tulee jdr-
jestdd perustamalla omaisuudenhoitohallinto (trust). Se on luottamushen-
kildjdsenten (trustees) muodostama hallintoelin, joka kantaa aina vastuun
eldkejdrjestelmdstd riippumatta siitd, hoitaako se itse jdrjestelmdn rahas-
ton, antaako se sen ulkopuoliselle rahaston hoitajalle, vai jdrjestetddnkd
eldketurva vakuutuksena vakuutusyhtidssd. Noin neljdsosa tydnantaja-
kohtaisista eldkejdrjestelm istd perustu u vakuutukseen.

Vuodesta 1988 ldhtien korvaava jdrjestelmd on voinut olla joko etuuspe-
rusteinen tai maksuperusteinen. Sitd ennen vain etuusperusteiset jdrjes-
telmdt hyvdksyttiin. Vuodesta 1997 alkaen samassa jdrjestelmdssd voi
olla sekd etuus- ettd maksuperusteinen osasto.

Eldketu rvan vih immfi istaso etu usperusteisissa jiriestelm issd

Etuusperusteisen jirjestelmdn tulee ennen huhtikuuta 1997 karttuneen
eldkkeen osalta taata SERPS -eldkettd vastaava vdhimmiiseldke (Gua-
ranteed Minimum Pension, GMP)" Jos tdmd eldke (esim. erilaisista indek-
sitarkistuksista johtuen) jiiii pienemmdksi kuin se SERPS -eldke, joka olisi
karttunut samalta ajalta, maksetaan erotus SERPS -eldkkeend. Huhtikuun
1997 jailkeiseltd ajalta tdllaista takuuta ei enid ole. SERPS -eldkettd ei
endd makseta ajalta, jona ei ole kuulunut jdrjestelmddn.

Vihim mi iseldketaku un sijaan korvaavien etu usperusteisten jdrjestelm ien
tulee huhtikuun 1997 jdlkeiseltd ajalta tarjota kokonaisuutena yhtd hyvdt
tai paremmat etuudet kuin viitejdrjestelmd (reference scheme). Viitejdr-
jestelmdssd eldkeikd on 65 vuotta ja eltikettd karttuu 1.25 o/o vuodessa
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kolmen viimeisen vuoden palkkaindeksilld tarkistetuista keskituloista. Eld-
keperusteena on 90 % sosiaalivakuutuksen ala- ja yldtulorajan vdlisisti
tuloista. N;iitd rajoja tarkistetaan hintaindeksin kehityksen mukaan. Eld-
kettd karttuu enintidn 40 vuodelta. Leskenelike mies- ja naisleskelle on
50 % edunjattajan karttuneesta tai maksussa olleesta vanhuuseldkkeestd.
Eldkkeiti tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksilld tai viidelld prosen-
tilla riippuen siitd kumpi niistd on matalampi.

Kun nykyisin riittdd se, ettd korvaava jdrjestelmd kokonaisuutena tarjoaa
viitejdrjestelmdn tasoisen turvan, ei yksil6tasolla ole endd takuuta siita,
ettd etuudet ovat yhtd hyvdt kuin SERPSissd. Jdrjestelmdn tulee kuitenkin
voida osoittaa, ettti 90 prosentilla tyontekijdistd etuudet ovat v6hintddn
vi itejdrjestel mdn tasoiset.

Eliketu rvan vEh immdistaso maksu perusteisissa jdrjestelm issfl

Jos eldkejdrjestelmd on maksuperusteinen, ei vdhimmdiseldketasoa voida
asettaa, mutta jdrjestelmddn maksettavien tydnantaja- ja ty6n-
tekijdmaksujen tulee olla vdhintddn lakisddteisist6 sosiaalivakuu-
tusmaksuista saatavien alennusten ja hyvitysten suuruiset. Nditd maksuja
ja niille saatuja tuottoja kutsutaan ty6ntekijdn 'suojatuiksi oikeuksiksi'
('protected rights').

'suojatut oikeudet' tulee kdyttdd eldkkeen ostamiseen tyontekijdn valitse-
masta vakuutusyhti6std, tai tydnantajan oma jdrjestelmi voi huolehtia
eldkkeen maksamisesta. Ndilld varoilla tulee jdrjestdd my6s leskeneldke,
joka on vdhintddn 50 % edunjattaijan karttuneesta eldkkeestd. My6s nditd
eldkkeitd tulee tarkistaa vuosittain hintaindeksilld tai viidelld prosentilla, jos
se on vihemmdn.

Tdlld hetkelld alennus tydntekijdn maksusta on 1,6 prosenttiyksikkdd ja
tydnantajan maksusta 1,5 prosenttiyksikkdei eli yhteensd 3,1 prosenttiyk-
sikkOd vakuutusmaksujen ala- ja yldtulorajan vdlisistd tuloista. Lisdksi so-
siaaliministeriO maksaa suoraan jdrjestelmille kustakin tydntekijdsta ta-
mdn i5n ja maksuajan pituuden mukaan mddrdytyvdii hyvitystd. Vero-
vuonna 1999/00 maksualennus ja hyvitys on yhteensa 3,5 - 9,0 o/o.
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Jos jdrjestelmddn maksetut maksut ovat olleet vdhimmdistasoa korkeam-
mat, voidaan ylittdvd osa ja sen tuotto maksaa eldkkeen sijasta myds
kertasuorituksena.

Elikeoi keuden s i i rtim i nen toiseen jirjestelmdin

Jos tydntekija siirtyy toisen ty6nantajan palvelukseen, hdn voi pyytdd, ettd
karttunut eldkeoikeus siirretddn uuden tydnantajan eldkejirjestelmddn.
Huhtikuussa 1997 voimaan tulleen lainmuutoksen jdlkeen tydnantajilla on
velvollisuus suostua siirtoon. Siirron mukana vastuu vdhimmdise-
ldketasosta ja eldkkeen tarkistuksista siirtyy yleensi kokonaan uudelle
jdrjestelmfllle. Karttunut eldkeoikeus voidaan siirtdd myds tydntekijdn hen-
kil6kohtaiseen eldkejirjestelyyn.

3.2.2 Henki16kohtaiset eldkkeet

Lakisddteistd lisdeldketurvaa korvaavista henkil6kohtaisista eldke-
jdrjestelyistii kdytetddn englanninkielistd nimed'Appropriate Personal
Pension Schemes' (APP). MyOs henkildkohtaisen eldkejdrjestelyn tulee
saada vakuutusmaksutoimiston hyvdksymistodistus. Tdmin saadakseen
sen tulee tdyttdd 'suojattuja oikeuksia' koskevat mddriykset samoin kuin
tydnantajakohtaisten eldkejdrjestel mien (ks. 3. 2. 1 ).

Henkil6kohtaisen eldkejdrjestelyn tulee aina olla maksuperusteinen.
Tydnantaja ja tydntekijd jatkavat alentamattomien sosiaalivakuutus-
maksujen maksamista. Sosiaaliministerid siirtdd vakuutetun idstd ja mak-
suajasta riippuvan hyvityksen suoraan tydntekijiin ilmoittamalle eldketur-
van jdrjestdjdlle. Verovuonna 1999/00 hyvitykset ovat 3,7 - 9,00 7o sosiaa-
I ivaku utusmaksujen ala- ja yldtulorajojen vdl isestd palkasta.

APP -eltikevakuutuksia myyvdt mm. vakuutusyhtidt, pankit ja asunto-
lainarahastot (building societies).

177



9 lso-Britannia

4 Lisieldketurva

Yleisti

SERPS -eldkkeitd korvaavan eldkejdrjestelmdn lisdksi ty6nantajat voivat
jtirjestaid ty6ntekijdilleen tdydentdvdd eldketurvaa. Tdllainen tdydentdvd
lisdeldke voidaan yhdistdd SERPS -turvaa korvaavaan lisdelikkeeseen tai
se voidaan jairjestaiti siitd erillisend. Edullisen verokohtelun saamiseksi
jdrjestelmdn tulee olla veroviranomaisen hyvdksymd ja tfiyttdi sen eldke-
jdrjestelmid koskevat mdir6ykset muun muassa eldkkeiden enimmiis-
mddristd. Tdllaisia jdrjestelmid kutsutaan 'hyvdksytyiksi eliikej;irjestelmiksi'
(approved pension scheme).

El€ikejdrjestelmdn hallinto on verotuksellisista syistd ldhes aina jdrjestetty
perustamalla omaisuudenhoitohallinto (trust) kuten korvaavissa eldkejdr-
jestelmissd (ks. 3.2.1). Etuusperusteisia jdrjestelmid koskevat samat vd-
himmdisrahastointia koskevat mddrdykset kuin korvaavia jdrjestelmid (ks.
3.2.1).

Eldkejeirjestelmistd maksetaan tavallisesti vanhuuselikkeitii ja perhe-eldk-
keitd, mutta myds ty6kyvyttdmyyseldkkeet ovat yleisid. Suurin osa eldke-
jdrjestelmisti maksaa etuusperusteisia eldkkeitd, mutta maksupe-
rusteisten jdrjestelmien osuus on viimevuosina kasvanut merkittdvdsti.
Myos ndiden yhdistelmid on olemassa.

Elaikejirjestelmddn pddsemiseksi voidaan edellyttdd 1 - 2 vuotta kestd-
nytt6 ty6suhdetta ja 18 - 25 vuoden ikdd. Tdyden ty6kyvyttdmyyseldkkeen
saamiseksi edellytetdiin usein, ettd on kuulunut jdrjestelmddn vdhintddn
viisi vuotta. Tavallisin vanhuuseldkeikd on 65 vuotta sekd miehillii ettd
naisilla. Useimmissa jirjestelmissd on mahdollisuus siirtyi varhennetulle
vanhuuseldkkeelle.

Etuudet

Veroviranomaisen hyviksymdssd eldkejdrjestelmdssd eldke voi olla kor-
keintaan kaksi kolmasosaa loppupalkasta. Eldkkeen perusteena olevan
tulon yldraja on hyvdksytyissd jdrjestelmissd 87 600 puntaa vuodessa
(verovuonna 1998/99). Tavallisin eldkkeen karttumisnopeus on 1/60 vuo-
dessa enintddn 40 vuoden ajalta" Eleke mddrdtddn tavallisesti 3 - 5 vii-
meisen tydvuoden keskiansioista. osa eldkkeestd voidaan muuttaa vero-
vapaaksi kertasuoritukseksi. Kertasuorituksen verovapaa eni m mdismdird
on puolitoistakertainen loppupalkka edelld mainittuun yldrajaan asti.
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Maksuperusteisissa jdrjestelmissd vakuutusmaksutaso vaihtelee niin, ettei
tyypillisestd jdrjestelmdstd voida puhua. Edelld mainittuja eldkkeen enim-
mdismddrdd koskevia rajoituksia sovelletaan myds hyvdksyttyihin maksu-
perusteisiin jdrjestelmiin. Uudessa jdrjestelmdssi ty6ntekijiin maksu on
usein 3 - 5 o/o palkasta ja tydnantajan maksu 4 - 10 %. Maksujen suuruus
voi olla sidottu tydntekijdn ikddn. Maksuprosentti voi olla myos kaksipor-
tainen niin, ettd se on matalampi lakisditeisen eldkkeen perusteena ole-
van tulon osasta ja korkeampi sen ylittdvdstd tulosta.

Kuolemantapauksessa maksetaan tavallisesti 2 - 4 vuosipalkan suuruinen
kertakorvaus. Sen lisdksi maksetaan usein leskenelikkeend puolet edun-
jattajan vanhuuseldkkeestd. Lapseneldkkeend voidaan maksaa 10 o/o

edunjdttiijdn vanhuuselikkeestd lasta kohden. Maksuperusteisissa jdr-
jestelmissd omaisille maksetaan edunjdttdjdn eldkettd varten karttuneet
varat. Perhe-eldke voidaan jdrjestdd my6s erillisend vakuutuksena.

Ty6kyvytt6myysetuutena maksetaan yleensii joko prosenttiosuus (esim.
50 %) loppupalkasta tai se vanhuuseliike, joka olisi maksettu normaalissa
vanhuuseldkeidssd (tuleva aika mukaan lukien). Elike muutetaan yleises-
sd eldkeidssd vanhuuseldkkeeksi. Maksuperusteisissa jdrjestelmissd tdl-
lainen tydkyvytt6myysetuus on tavallisesti jdrjestetty erillisend vakuutuk-
sena.

Eldketurvan sdilyminen

Eldkejdrjestelmid koskevan lainsddddnndn mukaan vapaakirjaoikeuden
tulee syntyd, kun elikkeeseen oikeuttava tydsuhde on jatkunut kaksi vuot-
ta. Karttunut eldkeoikeus voidaan my6s siirtdd toiseen eldkelaitokseen
tydsuhteen vaihtuessa. Jos vapaakirjaoikeutta ei ole syntynyt, tyOntekijiille
palautetaan tavallisesti maksetut vakuutusmaksut.

Eldkkeiden tarkistam i nen

Eldkkeiden tason tarkistuksista on sdddetty lailla. Vapaakirjoja ja maksus-
sa olevia eldkkeitd on tarkistettava vdhintddn 5 % vuodessa, kuitenkin
enintddn hintaindeksin muutoksen mukaan, jos se on pienempi. Maksussa
olevia eldkkeitd on tarkistettava ndiden vdhimmdismddriysten mukaisesti
huhtikuun 1997 jdlkeen karttuneen eldkkeen osalta. Mddrdykset koskevat
sekii etu us- ettd m aksu perusteisia jdrjestel m id.
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Vakuutusmaksut ja verotus

Ty6ntekijdt osallistuvat tavallisesti eldkkeiden rahoitukseen 3 - 5 0/o.n suu-
ruisella maksulla. Etuusperusteisessa jdrjestelmdssd tydnantajat kustan-
tavat eldkkeet timdn ylittdivdltd osalta. Maksuperusteisten jdrjestelmien
tydnantajamaksuista on kerrottu edelld.

TyOnantajan maksut tydnantajakohtaisiin lisdeleikejdrjestelmiin ovat koko-
naan verovdhennyskelpoisia. Jos jdrjestelmd ei ole veroviranomaisen hy-
vdksymd, katsotaan maksut tydntekijdn verotettavaksi tuloksi, ja niistd
peritddn sosiaalivakuutusmaksu.

Ty6ntekijdmaksuja hyvdksyttyihin elakejarjestelmin voi vdhentdd verotuk-
sessa enintddn 15 % palkasta vuotuiseen enimmdistulorajaan asti (87 600
puntaa verovuonna 1998/99). Jos eldkejdrjestelmd ei ole 'hyvdksytty', ei
tyontekijdmaksuja voi vdhentdd.

Niistd vakuutusmaksuista, jotka palautetaan tydntekijdlle silloin kun eldke-
oikeutta ei ole syntynyt, peritidn 20 o/o'.n vero, jos eldkejdrjestelmd ei ole
veroviranomaisen hyvdksymd. Tdmd vero vdhennetddn tavallisesti tydnte-
kijdn saamasta palautussummasta.

Maksettavat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kertakorvauksena makset-
tavat etuudet ovat verovapaita edelld mainittujen rajojen puitteissa.

5 Tyossd tai elflkkeelld toisessa maassa

Lakisdlteinen eldketurva

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat suomen ja lson-Britannian vdlilld voimassa EU-
asetuksen 1408171 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset.
EU-asetus on ylikansallista lainsddddnt6d, ja sitd sovelletaan silloinkin,
kun kansalliset sddddkset poikkeavat sen mddrdyksistd. suomen ja lson-
Britannian vdlillii on my6s kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus, jota so-
velletaan kolmansien maiden kansalaisiin.

Ulkomaille ldhetetty tydntekijai pysyy kansallisen lainsddddnndn mukaan
lson-Britannian sosiaalivakuutuksessa vuoden ajan, jos hdn on lsossa-
Britanniassa toimivan yrityksen palveluksessa, on asunut lsossa-
Britanniassa vdlittdmdsti ennen ulkomaantydn aloittamista ja katsotaan
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edelleen maassa asuvaksi. Tdltd ajalta maksetaan sosiaalivakuutusmak-
sut (maksuluokka 1). Jos tydntekijd ei kuulu pakollisesti lson-Britannian
sosiaalivakuutukseen ulkomailla ollessaan, hdn voi mddrdtyin edellytyksin
jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti maksamalla yrittiijiltd perittdvid tai va-
paaehtoisia vakuutusmaksuja (maksuluokka 2 tai 3).

Kansallisen lainsddddnndn mukaan vanhuuseldkkeend, leskididin avus-
tuksena ja leskeneldkkeend maksettava peruseldke voidaan sekd maksaa
ettd mydntdd ulkomaille ilman eri sopimusta. Leskididin avustukseen mak-
setaan lapsikorotus vain, jos leski ja lapsi asuvat ETA-maassa. Joihinkin
yksittdisiin ETA:n ulkopuolisiin maihin korotus voidaan kuitenkin maksaa.
Ulkomaille maksettaviin vanhuus- ja perhe-eldkkeisiin ei tehdd indeksitar-
kistuksia.

Ty6kyvytt6myyseldke (lncapacity Benefit) voidaan maksaa ulkomaille 26
viikon ajan, jos ulkomailla oleskelu on tilapdistd. My6s vdhimmdisetuuksi-
na maksettavia tydkyvytt6myysetuuksia, jotka eivdt perustu vakuutusmak-
suihin, voidaan maksaa ulkomaille vain tilapdisen oleskeluna ajalta.

Lisielflketurva

Jos yritys, jolla on kotipaikka lsossa-Britanniassa, ldihettdd ty6ntekijdnsd
tydkomennukselle ulkomaille, tdmd voi pysya yrityksen lisiieldkejfirjestel-
mdssd. Jos ty6suhde on tdhdn lsossa-Britanniassa toimivaan yritykseen ja
se maksaa palkan, ei ulkomaankomennuksen kestolle ole asetettu aika-
ra1aa. Myos ulkomaisen yhtiOn lsossa-Britanniassa toimivan tytdryhti6n
palveluksessa ulkomailla oleva voi pysyd yhtidn eldkejdrjestelmdssd ilman
aikarajaa, jos hdnen palkkansa verotetaan edelleen lsossa-Britanniassa.

Jos lihetetyn tydntekijdn ty6nantaja ulkomailla on joku muu kuin edelld
mainittu yritys, voi tydntekijii pysyd englantilaisen yrityksen eldkejdrjestel-
mdssd 10 vuotta. Myds paikalta palkattu tydntekijai voi kuulua englantilai-
sen yrityksen lisdeldkejdrjestelmiidn 10 vuotta. Kahdessa jdlkimmiiisessii
tapauksessa edellytetddn, ettd tydntekijdlld on tarkoitus palata tai muuttaa
lsoon-Britanniaan joko englantilaisen yrityksen palvelukseen tai elikkeel-
le.

Tydnantajakohtaisessa eldkejdrjestelmdssi syntynyt vapaakirjaoikeus
voidaan verosddnndsten mukaan siirtdd toisen maan eldkejdrjestelmddn,
jos ty6ntekijd on muuttanut maasta lopullisesti eikd hdnellfr ole endd tar-
koitusta palata maahan asumaan tai ty6skentelemddn. Eldkeoikeus voi-
daan myds sdilyttdii eldkejdrjestelmdssd, jolloin eldke maksetaan aika-
naan myos ulkomaille.
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6 Vireilld olevia uudistuksia

Tyti kyvytt<imyyse !d keu u d istus

Hallitus julkaisi lokakuussa 1998 tyokyvyttdmyyselikkeiden uudistamista
koskevan 'vihredn kirjan'. Ehdotukseen on pyydetty kommentteja tammi-
kuun 1999 alkuun mennessd.

Vihredssd kirjassa esitetddn, ettd vaikeasti ty6kyvytt6mille maksettavaa
avustusta (Severe Disablement Allowance, ks. 2.1.2) ei endd maksettaisi
20 vuotta tdyttdneille, koska heilld on ollut mahdollisuus olla ty6eldmdssd
ja saada oikeus kansanvakuutuksen ty6kyvytt6myyseldkkeeseen (lncapa-
city Benefit, ks. 2.2.6). Ne nuoret ty6kyvytt6mdt, joilla edelleen olisi oikeus
avustukseen, saisivat sen nykyistd korkeampana.

Kaikkein vdhdvaraisimmille, toisen henkildn jatkuvan avun tarpeessa ole-
ville, alettaisiin maksaa tyokyvyttomdn tulotakuuta (Disability lncome
Guarantee).

Kansanvakuutuksen tydkyvytt6myyseldkkeen mydntdmiskriteerejd esite-
tddn tiukennettavaksi niin, ettd eldke voitaisiin mydntdd vain niille, jotka
vdhdn ennen ty6kyvyttdmyyden alkamista ovat olleet tyoeldmdssd ja mak-
saneet sosiaalivakuutusmaksuja. Nykyisin ty6ttdmiit ja varhennetulla
tyonantajakohtaisella eldkkeelld olevat miehet voivat siiilytttid oikeuden
etuuteen pitkddn sen jdlkeen kun ovat siirtyneet pois ty6elimdstd. Ty6n-
antajakohtaisten ja yksilOllisten tydkyvytt6myyseldkkeiden suosiota halu-
taan lisdtd lieventdmdllii saliintdji, joiden mukaan ne pienentdvdt lB-
etuutta.

Tydkyvyttdmyyden arviointimenettelyd ei ehdoteta muutettavaksi, vaikka
hallitus on aikaisemmin arvostellut nykyistd menettelyd (ns. 'allwork test')
siitd, ettd se kiinnittid liiaksi huomion tydkyvyttdmyyteen eikd ota huomi-
oon jdljellii olevaa ty6kykyd. Nyt hallitus esittdd lAhinnd vain testin nimen
muuttamista my6nteisemmdksi ja mahdollisuutta soveltaa testid jo ennen
nykyistd 28 viikon aikarajaa. Lisdksi eldkkeenhakijalle halutaan antaa yk-
si16llisempid ja kokonaisvaltaisempaa palvelua, joka mahdollistaisi myos
ty6hdnpaluumahdollisuuksien selvittdmisen.
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Perhe-el6keuudistus

Perhe-eldkeuudistusta koskeva'vihred kirja' julkaistiin marraskuussa
1998, ja siihen on pyydetty kommentteja tammikuun puolivdliin menness5.
Vihredssd kirjassa esitetddn, ettd miehet saisivat tasavertaisen oikeuden
perhe-elikkeisiin naisten kanssa. Nykyisin vain naisilla on oikeus lakisdd-
teisiin leskenelikkeisiin. Samalla kuitenkin oikeutta leskeneldkkeisiin ra-
jattaisiin koskemaan ldhinnd huollettavien lasten vanhempia. Muilla olisi
oikeus eldkkeeseen vain tilapdisesti.

Leskididin avustuksen nimi muuttuisi leskivanhemman avustukseksi
(Widowed Parent's Allowace), ja sitd maksettaisiin myds miehille. Muuten
etuus pysyisi samana (ks. 2.2.7). Se muodostuisi peruselSkkeesti ja
SERPS -eldkkeestd. Nykyinen leskenelike muuttuisi niin, etti siti mak-
settaisiin vain kuuden kuukauden ajan puolison kuolemasta niille 45 vuotta
tdyttdneille nais- tai miesleskille, joilla ei ole huollettavia lapsia. Elake
muodostuisi pelkdstd peruseldkkeestd. SERPS eldkkeend ei tdtd eldkettd
maksettaisi.

Leskelle maksettavan kertakorvauksen mddrd kaksinkertaistuisi, ja se
maksettaisiin my6s miesleskille. Kaikkein pienituloisimpien leskien ase-
maa parannettaisi i n korottamalla heille maksettavaa toimeentulotukea.

Karttuneiden eldkeoi keu ksien jakam i nen avioeron yhteydessd

Sosiaaliturvan uudistusta koskevassa lakiesityksessd (Welfare Reform
Bill), joka on tarkoitus antaa parlamentille alkuvuodesta, on esitys karttu-
neiden eldkeoikeuksien jakamisesta avioerotilanteissa. Eldkeoikeuksien
jakaminen koskisi lakisddteistd ansioeldketta (SERPS) sekti ty6nantaja-
kohtaisia ja henki16kohtaisia lisdeldkkeitii. Eliikeoikeuksien jakaminen olisi
vapaaehtoista ja se voitaisiin korvata muilla tavoin.

Yksityiset eldkkeet on jo nykyisin mahdollista ottaa huomioon omaisuuden
osituksessa, joko hyvittdmdlld toiselle puolisolle jddvd eldkepddoma
muulla omaisuudella tai'korvamerkitsemdlld' osa eldkepddomasta toiselle
puolisolle. Uudistuksen jdlkeen myds SERPS -eldkeoikeus tulisi jaettavak-
si, ja jakaminen voitaisiin tehdd vdlittdmdsti avioeron yhteydessi.

Vanhuuselikeuudistus

Hallitus julkaisi joulukuussa 1998 ehdotuksen vanhuuselikkeitd ja koko
eldkejdrjestelmdn rakennetta koskevaksi uudistukseksi. Tdhdn'vihreddn

183



9 lso-Britannia

kirjaan' pyydetidn kommentteja maaliskuun loppuun mennessd.
Osuuseldkkeiti koskevat pddperiaatteet (ks. jaljempdnd) ovat kuitenkin
mukana jo edellii mainitussa hallituksen lakiesityksessd. Tdltd osin lain on
suunniteltu tulevan voimaan huhtikuun 2001 alusta.

Ehdotuksen mukaan peruseldke sdilyisi tasaeldkkeend, ja sitd tarkistettai-
siin hintaindeksilld kuten nykyisinkin. Kaikkein pienituloisimpien eldkkeen-
saajien toimeentulo turvattaisiin huhtikuusta 1999 alkaen vdhimmdistulo-
takuulla (minimum income guarantee). Vdhimmdistulotakuuta tarkistettai-
siin tulevaisuudessa palkkojen kehityksen mukaan. Vdhimmdistulotakuun
irrottaminen peruseldkkeesti mahdollistaisi ndin kaikkein pienituloisimpien
aseman parantamisen ilman, ettd korotetaan samalla hyvin toimeentulevi-
en eldkkeensaajien eldkkeitii.

SERPS-eldke korvautuisi uudella lakisddteiselld lisdeldkkeelld, 'State Se-
cond Pension' (SSP), joka tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2002 huhti-
kuussa. Uudistuksen ensimmdisessi vaiheessa SSP olisi ansiosidonnai-
nen kuten SERPS, mutta eldkkeen tavoitetaso muutoksen jilkeen karttu-
neen eldkkeen osalta olisi 40 % palkasta 9000 punnan vuosituloihin asti,
10 % palkasta tdmdn ylittdvistd tuloista 18 500 punnan vuosituloihin asti ja
20 o/o tdmdn ylittdvistd tuloista 25 220 punnan vuosituloihin (ylempi rajatu-
lo) asti. Jos tulot ylittaiisiviit alatulorajan, mutta jiiisiviit alle 9000 puntaan
vuodessa, laskettaisiin eldke kuitenkin 9000 punnan vuositulojen mukaan.
SSP -eliikkeeseen sisdltyisi siten vdhimmdistaso.

SSP -eliike antaisi nykyistd huomattavasti paremman turvan alle 9000
puntaa ansaitseville, ja se olisi SERPS -eldkettd parempi kaikille enintdin
18 500 puntaa vuodessa ansaitseville. Yli 18 500 puntaa vuodessa an-
saitsevat saisivat samantasoiset etuudet kuin nykyisestd SERPSistA.

Alle S-vuotiasta lasta tai ty6kyvyt6nti, jatkuvan avun tarpeessa olevaa
henkil6d kotona hoitavat ja tydkyvyttdmdt, aikaisemmin tydssd olleet saisi-
vat SSP -eldkkeeseen hyvitystd, joka vastaisi 9000 punnan vuosituloista
karttuvaa elikettd. Tdmd vastaisi hallituksen aikaisempia suunnitelmia
'kansalaiselikkeestd' (citizenship pension).

Lakisidteistd korvaavien ja tdydentivien ty6nantajakohtaisten ja henkil6-
kohtaisten eldkkeiden rinnalle tulisi kolmas vaihtoehto, ns. osuuseldke
(stakeholder pension). Se on suunniteltu erityisesti niille ty6ntekijoille, joilla
ei nykyisin ole mahdollisuutta liittyai ty6nantajakohtaiseen eldkejdrjestel-
mddn, ja joille henkildkohtainen lisielike on liian kallis ratkaisu.

Osuuseldke perustuisi ryhmdvakuutukseen ja olisi maksuperusteinen.
Jdrjestelmd saisi perid palkkiota hallintokulujen kattamiseen vain sdddetyn
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enimmdismddrdn. Nykyisin henkildkohtaisissa eldkejiirjestelmissd pieni- ja
keskituloiset saattavat menettid huomattavan osan maksamistaan mak-
suista hallintokuluihin. Hallintokuluja pienentdisi osaltaan se, ettd jokainen
tydnantaja, joka ei itse jdrjestd lisdeldketurvaa, olisi velvollinen tarjoamaan
ty6ntekij6ille jonkun osuuseldkejdrjestelmdn, johon se maksaisi tydntekijiin
maksut suoraan tdmdn palkasta.

Jdrjestelmistd tehtdisiin my6s nykyisiii listieldkejiirjestelmi6 joustavampia
silld, ettd maksamisen voisi vapaasti keskeyttdd ja aloittaa uudelleen.
Tdlld tavalla my6s tilapiistydssd olevat voisivat paremmin kartuttaa lisS-
eldketurvaa. Osuuseldkkeitd voisivat tarjota esimerkiksi tydmarkkinajdr-
jestot, tydnantajat tai vakuutusyhti6t.

Kun osuuseldkejdrjestelmien asema olisi vakiintunut, hallituksen arvion
mukaan ehkd viiden vuoden aikana, SSP -eldke muutettaisiin tasaeldk-
keeksi. Se mitoitettaisiin niin, ettd enintddn 9000 puntaa vuodessa ansait-
sevat saisivat edelleen suunnilleen kaksinkertaisen eldkkeen nykyiseen
SERPS -eldkkeeseen verrattuna. Korvaavaan jdrjestelmddn siirtyneet
puolestaan saisivat nykyistd suuremman maksualennuksen sosiaaliva-
kuutusmaksusta.

Eldkeuudistusta koskevassa'vihredssii kirjassa' on ehdotettu useita
muutoksia my6s ty6nantajakohtaisiin eliikejdrjestelmiin. Niiden toimintaa
haluttaisiin kaikin tavoin edistdd" Tdlt6 osin esitykset ovat kuitenkin vield
hyvin avoimia.

Osoitteita

Sosiaaliministeri6, Department of Social Security, The Adelphi, 1-'11 John
Adam Street, UK-London WC2N 6HT. Puhelin: + 44171 962 80 00. Faksi:
+44 171 962 86 47.

Ulkomaan eldkeasiat, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate ja
ulkomaan vakuutusmaksuasiat, Contributions Agency, Overseas Contri-
butions, molempien osoite: Department of Social Security (DSS), New-
castle upon Tyne NE98 1YX. Puhelin; + 44 191 225 96 64. Faksi: +44 191
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1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 liira (lTL) = 0,003 Fllt/ (keskikurssi heindkuu 1998)

Eldketurva ltaliassa perustuu ensisijaisesti tyontekoon. Suurin osa
palkansaajista kuuluu yleiseen sosiaalivakuutusjiirjestelmddn, jota hoitaa
kansallinen sosiaalivakuutuslaitos, lnstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (l.N.P.S)" Eldkkeiden lisiiksi sosiaalivakuutusetuuksiin kuuluvat sai-
raus- ja ditiysajan pdivdrahat, ty6ttdmyyskorvaukset ja perhe-etuudet.
Terveydenhoitopalveluista huolehtii kansallinen terveyspalvelu, joka kattaa
kaikki maassa asuvat. Niille ltaliassa asuville, joilla ei ole oikeutta
tyoeldkkeeseen, voidaan maksaa tuloharkintaisena vdhimmdisturvana
vanhuus- ja tydkyvyttomyyseldkkeitd.

Julkisen sektorin palkansaajilla on omat yleisen sosiaalivakuutus-
jd rj estelmdn eldkkeitd korvaavat jd rjestel mdt, samoin itsendisi I ld yritkij il la ja
maatalouden harjoittajilla. My6s osalla yksityisen sektorin palkansaajista ja
itsendisistd ammatinharjoittajista on korvaavat elaikejeirjestelmiit. Eri eldke-
jdrjestelmid onkin yhteensd yli 50.

Joillakin korvaavilla jdrjestelmilld, kuten teollisuusalan johtajien, esiintyvien
taiteilijoiden, toimittajien ja lakimiesten jdrjestelmilld, on myds oma hallinto-
organisaationsa, osa taas on hallinnollisesti LN.P.S.:n yhteydessd. l.N.P.S.
huolehtii mm. itsenaisten yrittdjien, lentohenkildkunnan, julkisen liikenteen
palveluksessa olevien ja sdhkoalan yritysten palveluksessa olevien
erityisjiirjestel mi std.

Koska lakisddteiset elikejdrjestelmdt ja niitd tdydentdvdt ammatti- ja ala-
kohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt antavat varsin hyvdn eldketurvan, on tyonan-
tajakohtaisen vapaaehtoisen lisdeldketurvan merkitys tdhdn asti ollut
vdhdinen. Tiillaista lisdturvaa on jdrjestetty ldhinnd korkeapalkkaisille johta-
jille ja asiantuntijoille. Vapaaehtoinen lisiieldketurva tulee kuitenkin tulevai-
suudessa muodostamaan entistii merkittavdmmdn osan kokonaiseliiketur-
vaa, silld lakisddteiseen elaketurvaan tehdyt uudistukset tulevat alentamaan
maksettavien eldkkeiden tasoa.
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2 Vdhimmdiseldketurva

Vdhimmdiseldkkeiden hallinnosta huolehtii LN.P.S. Etuudet rahoitetaan
kokonaan verovaroin.

2.1 Vanhuusel5ke

Aikaisemmin mydnnetty tuloharkintainen vanhuuseldke (pensione sociale)
on vuoden 1996 alusta ldhtien korvattu uudella sosiaaliavustusetuudella.
Uusi etuus myonnetddn samoin kuin aikaisempi vanhuuseldke 65 vuotta
tdyttiineille, ja se on tuloharkintainen. Tdysi avustus oli 507 2OO liiraa kuu-
kaudessa (n. 1 520 FIM) vuonna 1998. Etuus myOnnetddn tdysimddraise-
nd, mikdli hakija on naimaton ja hdnelld ei ole muita tuloja tai mikdli naimi-
sissa olevan parin yhteiset tulot eivdt ylitd tdyden avustuksen mddrdd. Sosi-
aaliavustusta ei makseta, mikiili yksiniiisen henkilon tulot ylittdvat avustuk-
sen tayden maaran. Naimisissa olevalla tuloraja on kaksinkertainen. Jos
tulot ovat pienemmat kuin avustuksen tdysi mddrd, alennetaan avustusta
siten, etta tulot ja avustus yhdessd ovat yksindisellii korkeintaan avustuksen
tiiysi mddrd tai naimisissa olevalla avustuksen kaksinkertainen mddrd.
Huollettavista perheenjdsenistd avustukseen voidaan maksaa tuloharkin-
taista lisdd.

Eldkkeet maksetaan kuukausittain 13 kertaa vuodessa, joulukuussa mak-
setaan kaksi erdd.

2.2 Ty okyvyttomyyseleke

Tulo- 1a tarveharkintaista tyokyvyttdmyyseliikettd (pensione d'invaliditd
civile) voidaan maksaa henkilolle, jolla ei ole oikeutta ty6el;ikejarjestelman
tydkyvyttomyyseldkkeeseen. Eldkettd voidaan maksaa myds tyoeldkkeen
lisdksi (indennitd d'accompagnamento), jos tyoeldke on pieni. Sokeat ja
kuuromykdt ovat oikeutettuja samaan etuuteen (assegno per ciechi e
sordomuti) ilman tulo- ja tarveharkintaa.

Jos edunsaajalla ei tdmdn eldkkeen lisdksi ole oikeutta muuhun elak-
keeseen, edellytetddn vdhintddn 74 o/o'.n ty6kyvyttdmyyttd. Ty6eldkkeen
lisdnii eldkettii voidaan maksaa, jos tydkyvyttomyys on 100 %. Eldkkeen
mdiird oli366 930 liiraa kuukaudessa vuonna 1996 (n. 1 100 FIM).
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3 Tyrieldketurva

3.1 Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn eldkkeet

3.1.1 Hallinto

Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn hallinnosta vastaa kansallinen sosiaa-
livakuutuslaitos, lnstituto Nazionale della Previdenza Sociale (l.N.P.S) alue-
ja paikallistoimistoineen. l.N.P.S. huolehtii myos vakuutusmaksujen
kerddmisestd.

l.N.P.S.:n lisdksi ltaliassa on useita muitakin lakisddteisen eldketurvan kes-
kuslaitoksia. Ne vastaavat yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn eldkkeitd
korvaavien eldkejdrjestelmien hallinnosta. Osa niiistd korvaavista jdrjestel-
mista on l.N.P.S.:n yhteydessd, mutta niilld voi silloinkin olla oma rahasto ja
hallintoneuvosto. Ylin valvova viranomainen on ty6- ja sosiaaliministeriO,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3.1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdqestelmddn. Vuonna 1998 tydntekrjdn
eldkemaksu vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseldkkeiden sekd perhe-eldkkeiden
rahoittamiseksi oli 8,89 % ja ty6nantajan maksu 23,81 o/o vakuutusmaksu-
katon alle jddvdstd palkasta. Neilla maksuilla kustannetaan todellinen vuo-
sittainen eldkemeno. Uuden jdrjestelmdn mukaisille yksildllisille eldketileille
eldkettd karttuu kuitenkin 33 % vakuutusmaksun mukaan. Suunnitteilla on
nostaa tyontekijdn vakuutusmaksu n. 15 prosenttiin helmi-maaliskuussa
1999 ja vastaavasti laskea tydnantajan maksua n. 17 prosenttiin. Mikali
tydntekijdn maksua nostetaan, on tydntekijoille on luvattu verohelpotus.

Vakuutusmaksukatto oli64 126 000 miljoonaa liiraa (n. 192 400 FIM) vuon-
na 1998. Niillii tyontekijoillei, jotka maksoivat ensimmdisen vakuutusmak-
sunsa 1.1.1998 jiilkeen, vakuutusmaksukatto oli n. 139 miljoonaa liiraa
vuodessa. Vakuutusmaksukaton ylittdvistd tuloista tydntekijdn maksu oli
9,89 % vuonna 1998. Tyonantajalta peritddn lisdksi 10 prosentin 'solidaa-
risuusmaksu' niisti vakuutusmaksuista, joita ty6nantaja maksaa pakollisiin
tai vapaaehtoisiin lisivakuutuksiin.
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Joillakin taloudellisissa vaikeuksissa olevilla alueilla ja aloilla tydnantajien
maksuja on erillisin pddt6ksin voitu pienentii tai poistaa kokonaan. Ty6nte-
kijoiha peritddn tdl16inkin maksut normaalisti.

Valtio takaa yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn etuuksien maksun. Var-
hennetut vanhuuseliikkeet, eldkkeiden korotukset vdhimmdismddriin asti ja
osa yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmin kokonaiseldkemenosta kustanne-
taan valtion varoin.

3.1.3 Verotus

Ty6nantajan pakolliset vakuutusmaksut ja ns. solidaarisuusmaksu ovat
veroviihennyskelpoisia. Tydntekijdn sosiaalivakuutusmaksut vdhennet66n
verotettavasta tulosta. Sosiaalivakuutuksesta maksettavat eldkkeet ovat
veronalaista tuloa.

3.1.4 Vakuutusaika

Yleiseen sosiaalivakuutusjdrjestelmddn kuuluvat pakollisesti ne 15 vuotta
tdyttdneet palkansaajat, jotka eiv6t kuulu johonkin sitd korvaavaan erityis-
jdrjestelmddn. Vakuutusaikaa on aika, jolta on maksettu pakollisia tai va-
paaehtoisia vakuutusmaksuja sekd tietyt ajat, joilta vakuutusmaksut katso-
taan maksetuiksi. Vakuutusmaksut katsotaan maksetuiksi mm. lakis6dtei-
sen ditiysloman ajalta, tydttdmyys- ja sairauskorvauksien ajalta sekd am-
matillisen koulutuksen ajalta. Lisdksi alle 6-vuotiaan lapsen hoitaminen ko-
tona katsotaan vakuutusmaksuajaksi siten, ettd yhtd lasta kohti hoitoaikaa
voi olla enintddn 6 kuukautta ja lastenhoitoaikaa kaiken kaikkiaan enintddn
24 kuukautta. IVIy6s vammautuneen perheenjiisenen hoitaminen kotona
katsotaan vakuutusmaksuajaksi tietyn ajan ilman maksujen maksamista.
Vakuutusmaksuajaksi voidaan lukea 25 pdivdd vuodessa korkeintaan kah-
den vuoden ajan.

3.1.5 Vanhuuseldke

Vanhuuseldkkeitd koskeva laaja uudistus hyviksyttiin vuoden 1992 lopussa
ja uusi laki tuli voimaan vuoden 1993 alusta. Uudistus tulee voimaan
asteittain. Elokuussa 1995 ltalian parlamentti hyvdksyi koko lakisddteistd
eldkejdrjestelmdd koskevan uudistuksen, joka on osittain tullut voimaan jo
1.1 1996.
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Niiden vakuutettujen eldkkeet, jotka 31^12.1995 olivat kuuluneet vakuutuk-
seen vdhintiidn 1B vuotta, mddrdytyvdt aikaisempien saantojen mukaan.
Niilld vakuutetuilla, jotka 31 .12.1995 olivat kuuluneet vakuutukseen alle 18
vuotta, eldkkeet mddrdytyvdt 1.1.1996 jdlkeiseltd ajalta uusien sddntojen
mukaan ja tditii aikaisemmalta ajalta vanhojen sddntojen mukaan. Uudet
sddnn6t kokonaisuudessaan koskevat vuoden 1996 alusta vakuutukseen
tulleita.

Oikeus eldkkeeseen ja eliikkeen midr6ytyminen vanhojen sdint6jen
mukaan

Yleistd eliikeikiiii on nostettu vuodesta 1994 alkaen asteittain, miehilld 60
vuodesta 65 vuoteen ja naisilla 55 vuodesta 60 vuoteen. ElSkeikdd noste-
taan vuodella joka toinen vuosi. Vuonna 1999 eldkeikii on miehilld 64 vuotta
ja naisilla 59 vuotta. 65 ja 60 vuoden eldkeidt saavutetaan vuoden 200'1
alkuun mennessa.

Vdhimmdisvakuutusaika eldkkeen saamiseksi on aikaisemmin ollut 15
vuotta, mutta sitd nostetaan asteittain (vuodella joka toinen vuosi) 20 vuo-
teen. Vuonna 1999 vdhimmdisvakuutusaika on 19 vuotta. 20 vuoden vd-
himmdisvakuutusaika on voimassa vuoden 2001 alusta. Pidennettyd vd-
himmiiisvakuutusaikaa ei kuitenkaan vaadita niiltd nyt tydssii olevilta, joilla
ei ole mahdollisuutta saavuttaa sitd ennen 65/60 ikdvuoden tdyttdmistd,
mutta jotka aikaisempien sddnndsten mukaan olisivat tdyttdneet eldkkeen
saamisen edellytykset.

Vuoden 1 992 eldkeuudistuksessa elakkeen mddrdytymisperusteita muutet-
tiin. Tiillii hetkelld ovat voimassa siirtymdkauden sddnnot. Kun uudistus on
tdysin voimassa, elake tulee mddriytymddn koko ty6historian aikaisten tu-
lojen perusteella, kuitenkin niin, etti osa pienipalkkaista ja palkatonta aikaa
voidaan vdhentdii.

Vuoden '1992 loppuun mennessd karttuneen eldkkeen osalta eldke mdd-
rdytyy entisten sdiintojen mukaisesti viiden viimeisen vuoden keskipalkan
perusteella. Palkkoja tarkistetaan elinkustannusindeksilld eldkkeen mdd-
riidmistd edeltdvdn vuoden tasoon.

Vuoden 1993 alusta lukien ajanjaksoa, jonka keskipalkasta eldke lasketaan,
pidennetddn asteittain. Niilla, joilla 1.1.1993 oli vakuutusaikaa yli '18 vuotta,
ajanjakso pitenee asteittain 10 viimeiseen vuoteen siten, etta 10 viimeisen
vuoden palkka eldkkeen mddrdytymisperusteena saavutetaan 1.5.2001.
Siirtymdaikana eldkepalkka lasketaan ajanjaksolta, joka on 5 vuotta lisdt-
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tynd puolella 1.1.1993 ja eldketapahtuman vdlisestd ajasta. Palkkoja tar-
kistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaan ja sen lisdksi 1 o/o'.lla.

Jos vakuutusaikaa 1.1.1993 oli 18 vuotta tai viihemmdn, aika jolta eldke-
palkka lasketaan on 5 vuotta lisdttynd koko 1.1.1993 ja eldketapahtuman
viiliselld ajalla. Palkkoja tarkistetaan samoin kuin edellisessd vaihtoehdos-
sa.

'1.1.1988 tai sen jdlkeen vakuutukseen tulleiden eldke mddrdytyy koko ty6-
historian keskiansioiden mukaan. Palkkoja tarkistetaan elinkustannusindek-
sin muutoksen mukaan ja sen lisdksi 1o/o.lla.

Kun eldkkeen mddrdytymisperusteena ovat koko tyohistorian keskitulot,
lasketaan ensin tdmd keskiansio. Tyohistoriasta voidaan sitten poistaa sel-
laisia vuosia, joina tulot ovat olleet yli 20 o/o tdtd keskiansiota pienemmdt.
Vuosia voidaan vdhentdd enintddn neljiinnes koko vakuutusajan pituudesta.
Eldke mddrdtddn tdmdn lyhyemmdn vakuutusajan keskipalkan perusteella.

Kun eliikkeen laskennassa sovelletaan siirtymdkauden mddrdyksii, eldke
lasketaan enkseen ajalta ennen '1.1"1993 ja sen jilkeen. Kokonaiseldke on
ndin mddrdttyjen eldkkeiden summa.

Eldke lasketaan kaavalla: karttumisprosentti x vakuutusvuodet x eldkkeen
perusteena oleva palkka. Eldkettd voi kartuttaa enintddn 40 vuodelta. Vuo-
tuinen karttumisprosentti riippuu tulojen suuruudesta siten, ettd prosentti
pienenee tulojen kasvaessa. Varsinainen ansiokatto eldkkeen perusteena
oleville tuloille poistettiin vuonna 1988, mutta kdsitteend sitd edelleen kdyte-
tddn miiiiriittdessd tuloluokkien rajoja eri karttumisprosenteille. Jatkossa
kdytetiidn kuitenkin ansiokaton sijasta termid rajatulo. Vuonna 1998 rajatulo
oli 64 126 000 liiraa (n. 192 400 FltM) vuodessa. Sitd pienemmistd tuloista
karttumisprosentti on tdysi 2 %. Sen ylittdvistd tuloista karttumisprosentti
laskee riippuen palkan suhteesta rajatuloon taulukon 1 mukaisesti.

Italiassa vanhan jdrjestelmiin mukaisella tydeliikkeella on tuloharkintainen
vdhimmdismddrd (pensione minimale). Eldkettd korotetaan vdhimmdismdd-
rdan asti, jos eldkkeensaajan ja hdnen perheensd verotettavat vuositulot
ovat pienemmdt kuin vdhimmdiseldkkeen mddrd kerrottuna neljdlla. Vuonna
'1998 vdhimmdiseldke oli 697 700 liiraa kuukaudessa (n. 2 090 FIM).

Eldkkeeseen voidaan maksaa myos tu loha rkinta ista korotusta h uol lettavista
perheenjdsenistd. Korotus on lapsilisdn suuruinen ja vaihtelee perheen
koon mukaan. Vuonna 1997lisd olienimmillddn44O 000 liiraa kuukaudessa
(n 1 320 FIM).
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TAULUKKO 1. Eliikkeen vuotuinen karttumisprosentti erisuuruisten tulojen
osalta. C= rajatulo.

Palkka
vdlilld

<C

C-Cx1,33

C x 1,33 -C x 1,66

C x 1,66 -C x 1,90

>Cxl,90

1.1.1993 alkaen
karttunut eldke

karttumis-%

2,OO

1,60

1,35

'1,10

0,90

Ennen vuotta 1993
karttunut eldke

karttumis-%

2,00

1,50

1,25

1,00

1,00

Oikeus eldkkeeseen ja elikkeen miiriytyminen uusien s55ntdjen mu-
kaan

Uudessa vanhuuseldkejdrjestelmdssii eldkkeelle voi siirtyd joustavasti 57.n
ja 65 ikdvuoden vdlilld, kun tietyt eldkkeen mydntdmiselle asetetut vdhim-
miiisvaatimukset tdyttyvdt. Vanhuuseldke ja pitkdin vakuutusajan perus-
teella myonnetty ns. seniorieldke (ks. 3.1.8) yhdistyvdt yhdeksi eldkkeeksi.
Seniorieldkkeitd ei endd mydnnetd, kun uusi jdrjestelmd on tdysin voimas-
sa.

Elikkeen my6ntdminen edellyttdd, ettd vakuutettu on tiiyttdnyt 57 vuotta ja
ettii hdnelld on vakuutusmaksuaikaa vdhintddn 5 vuotta. Lisdksi edellyte-
tddn, ettd karttunut eldke on vdhintddn 1,2kerlaa yli 65-vuotiaille my6nnet-
tdvdn sosiaaliavustuksen (ks. 2) suuruinen. 65 vuoden idssd eldke myon-
netddn ilman edelld mainittuja ehtoja.

Ne vakuutetut, joilla on vakuutusmaksuaikaa vdhintddn 40 vuotta, voivat
halutessaan jdididii eldkkeelle jo ennen 57 ikiivuotta. Eldke lasketaan kui-
tenkin niin kuin vakuutettu olisijo tiiyttiinyt 57 vuotta eldkkeelle jdddessddn.
Lisdksi jos vakuutusmaksuja on maksettu ennen 18 ikdvuotta, kerrotaan
niima vakuutusmaksut 1,5:lld, mikd johtaa korkeampaan eldkkeeseen.
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Uudessa jdrjestelmdssa eldke karttuu yksilollisille eldketileille. Tilejdi kartu-
tetaan kuukausittain nimellisella 33 prosentin vakuutusmaksulla bruttopal-
kasta. Vuosittainen vakuutusmaksukatto on n. 140 miljoonaa liiraa. Todelli-
set palkasta perityt vakuutusmaksut ovat kuitenkin jonkin verran alhaisem-
mat (ks.3.1.2). Tuleva eldke mddrfiytyy koko tyohistorian aikana karttunei-
den vakuutusmaksujen perusteella. Tilille karttunutta nimellisti pddomaa
tarkistetaan vuosittain viiden viimeisen vuoden BKT.n keskimddrdisen kas-
vun mukaan. Uusien sddnt6jen mukaan mddrdytyvilld elSkkeilld ei enia ole
tuloharkintaista vdhimmdismidrdd.

Elikeidssd tilille karttunut pddoma muunnetaan jatkuvaksi eldkkeeksi eldk-
keellejddmisiiistd riippuvalla kertoimella seuraavan taulukon mukaisesti.

TAULUKKO 2. Eldkkeen muuntamiskertoimet eldkeidn mukaan

Eldkeikd [/uuntamiskerroin

0,04720
0,04860
0,05006
0,05163
0,05334
0,05514
0,05706
0,05911
0,06136

57
58(o
60
61
62
bJ
64
65

Kerroin kasvaa eldkkeellesiirtymisidn my6td eli eldke on sitd suurempi, mitd
myohemmin eldkkeelle siirrytddn. Kertoimessa on otettu huomioon odotet-
tavissa oleva elinaika (ei eroja naisten ja miesten vdlilld) eri ikdryhmissd.
Kerrointa voidaan tyo- ja sosiaaliministerion pddtdkselld muuttaa kymme-
nen vuoden viilein, jotta elinajan odotteessa ja bruttokansantuotteen kas-
vussa tapahtuneet muutokset voidaan ottaa huomioon.

Naisten eldkkeissd otetaan lastenhoitoaikoja huomioon siten, ettd yhden tai
kahden lapsen hoitaminen korottaa eldkeikdkerrointa vuodella ja kolmen tai
useamman lapsen hoitaminen kahdella vuodella (esim. kahta lasta
hoitaneen naisen eldke 58 vuoden idssd kerrotaan 59 vuoden iSssd
kdytetyllai muuntamiskertoimella). Lisdksi erityisen riskialttiissa t6issd olleen
vakuutetun eldkkeen muuntamiskenointa korotetaan uuden jdrjestelmdn
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mukaisissa eldkkeissd yhdelld vuodella jokaista kuutta vuotta kohti, joiden
aikana riskialtista tydtii on tehty.

Eldkkeen tarkistaminen

Vanhan jdrjestelmdn mukaisia maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan elin-
kustannusindeksin muutoksen mukaan seuraavasti: '100 % indeksistii, jos
eliike on korkeintaan kaksi kertaa viihimmdiseldkkeen suuruinen, 90 o/o

indeksistd, jos eldke on 2-3 kertaa vdhimmdiseliikkeen suuruinen 1a 75 ok

indeksistd, mikdli elake on 3-5 kertaa vdhimmdiseldkkeen suuruinen. lVikali
eldke on yli viisi kertaa suurempi kuin vdhimmiiiselake, ei indeksitarkistusta
tehdd. Uuden jdrjestelmdn mukaisia eldkkeitd tarkistetaan hintaindeksin
mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 13 kertaa vuodessa, joista kaksi erdd joulukuussa.
Lisdt maksetaan kuitenkin ainoastaan 12 kerlaa vuodessa. Niille, jotka lyk-
kddvdt vapaaehtoisesti eliikkeen ottamista 65:n (miehet) tai 60:n (naiset)
vuoden ikddn jo ennen kuin se uudistuksen vuoksi on pakollista, maksetaan
eliikkeeseen lykkdyskorotusta.

Ennen vuotta 1993 eliike voitiin maksaa rajoituksetta myos tyontekoa jatka-
valle. Nykyisin eldke voidaan maksaa ainoastaan 63 -vuotiaalle tai sitd van-
hemmalle tyontekoa jatkavalle eldkeldiselle tietyin tulorajoin.

3.1 .6 Tydkyvyttdmyyseldke

Ty6kyvytt6myyseldkkeitd uudistettiin viimeksi vuonna 1984, jolloin nykyiset
kaksi etuutta, tydkyvyttOmyysavustus ja -eldke otettiin kdytt66n. Vuoden
1996 alussa vanhuuseliikejiirjestelmddn tulleet muutokset vaikuttavat myds
tyokyvytt6myyseldkkeiden mddrdytymiseen siten, ettii joidenkin vakuutet-
tujen tyokyvyttdmyyseldkkeet mddrdytyvdt uuden jdrjestelmdn mukaisesti
vakuutusajan perusteella.

Oikeus eltikkeeseen

Jos tydntekijd on pysyvdsti menettdnyt yli kaksi kolmasosaa tydkyvystiiiin
hdnen koulutustaan ja taitojaan vastaavaan tyoh6n, voidaan my6ntiiii ty6-
kyvyttdmyysavustus (assegno di invaliditd). Jos tyokyvyttdmyys on tdydel-
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linen ja pysyvd eikd tyontekijdn katsota selviytyvan endd missdan ty6ssii,
maksetaan tydkyvytt6myyselSke (pensione di inabilitd).

Tydkyvyttomyysavustus- ja eldke voidaan my6ntiid '18 - 65-vuotiaalle tyon-
tekijalle. [\tlolempien etuuksien saamiseksi vakuutusarkaa tulee olla vdhin-
tddn viisi vuotta, joista kolme vuotta tyOkyvytt6myyttd edeltdvien viiden vuo-
den aikana. Oikeus etuuteen tarkistetaan aluksi vuosittain, my6hemmin
kerran kolmessa vuodessa. Kun oikeus elakkeeseen on jatkunut 10 vuotta,
eldke my6nnetddn pysyvdsti.

Elikkeen mdirdytyminen vanhojen siintdjen mukaan

Tyokyvyttomyysavustus on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. [Muut
tulot vahentdvdt avustuksen mddrdd. Ty6kyvytt6myyseldkkeeseen makse-
taan karttuneen vanhuuselakkeen lisiiksi my6s tulevan ajan osuus tydky-
vyttdmdksi tulon ja yleisen vanhuuseldkeidn vdliseltd ajalta.

Elikkeen miiriytyminen uusien siiint6jen mukaan

Ne vakuutetut, joilla 31.12.1995 mennessii oli vakuutusaikaa vahemmiin
kuin 18 vuotta, kuuluvat uuden tydkyvyttOmyysjiirjestelmiin piiriin. TyOky-
vyttdmyys-avustus ja -eldke mddrdytyvdt yksil6lliselle eldketilille karttunei-
den vakuutusmaksulen perusteella.

[/ikali vakuutettu tulee tydkyvytt6mdksi ennen 57 ikdvuotta, kdytetddn tilille
karttuneen pddo man m uuttami sessa tydkyvytt6myysavustukseksi aina ker-
rointa, joka vastaa 57 ikdvuotta (kertoimista ks. 3.1.5 Oikeus eldkkeeseen ja
eldkkeen mddrdytyminen uusien sddnndsten mukaan). Tdlld halutaan tur-
vata nuorena tyokyvyttdmiiksi tulevan oikeus kohtuulliseen tydkyvyttdmyys-
avustukseen. tvlikali vakuutettu on 57 vuotta tai vanhempi tydkyvyttdmdksi
tullessaan, kdytetddn ian mukaisia kertoimia. [t/]uut tulot vahentdvdt avus-
tuksen mddrdd.

Tyokyvyttomyyseldke miidriiytyy karttuneiden vakuutusmaksujen perus-
teella, joihin lisdtddn oletetut vakuutusmaksut 60 vuoden ikddn asti, mikdli
vakuutettu tulee ty6kyvyttomdksi ennen 60 ikiivuotta. Samoin kuin tydky-
vyttomyysavustuksessa, kdytetddn alle S7-vuotiaana tydkyvyttdmdksi tul-
leen elakkeen laskemisessa kerrointa, joka vastaa 57 vuoden ikdd. 57
vuotta tdyttdnei I lii kiiytetddn todell i sta i kdd vastaavaa kerro inta.
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Eldkkeen maksaminen ja tarkistaminen

Vanhan jiirjestelmdn mukaisilla etuuksilla on sama tuloharkintainen vdhim-
mdismddrd kuin vanhuuseldkkeelld" Uudessa jdrjestelmdssa ei eldkkeen
viihimmdismddrdd endd ole. Huollettavista perheenjdsenistd voidaan mak-
saa tuloharkintaista lisdd samoin kuin vanhuuseldkkeeseen (ks. 3.1 5). Jat-
kuvan avun tarpeessa olevalle henkilolle voidaan mydntdd eldkkeeseen
hoitolisd, joka on 580 000 liiraa kuukaudessa (n. 1 740 FIM).

Avustus ja eldke maksetaan 13 kertaa vuodessa ja niitd tarkistetaan samoin
kuin vanhuuseldkkeitd. Tyokyvyttdmyysavustusta maksetaan vanhuuseld-
keikidn asti. Aika, jolta avustusta maksetaan luetaan vanhuuseldkkeeseen
oikeuttavaksi vakuutusajaksi. Avustus muutetaan automaattisesti vanhuus-
eldkkeeksi, jos siihen on oikeus. Tyokyvyttomyyseliiketta sen sijaan ei
muuteta vanhuuseldkkeeksi, vaan sen maksaminen jatkuu my6s eldkeidn
tdyttdneelle.

3.1.7 Perhe-eldke

Perhe-eldke voidaan mydntdd leskeneldkkeena samoin edellytyksin nais-
tai miesleskelle ja lapseneldkkeend lapselle. Eldkettd voidaan maksaa
my6s entiselle puolisolle, jos edunj€ittaja oli maksanut hdnelle elatusapua.
Jos nditd edunsaajia ei ole, eldke voidaan joissakin tapauksissa maksaa
muulle ldhiomaiselle

Oikeus elikkeeseen

Eldke voidaan myontd6, jos edunjdttdjd oli eldkkeensaaja tai jos hdn oli
tdyttdnyt tyokyvyttdmyyseldkkeen tai vanhuuseliikkeen va-
kuutusaikaedellytykset. Lapseneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle edun-
jattajdn huollettavana olleelle lapselle. Jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti,
voidaan eldkettd maksaa kunnes hdn tdyttdd 26 vuotta. Jos lapsi on ty6ky-
vyton, maksetaan eldkettd ilman ikdrajaa.

Jos edunjiittajalla ei ollut etuuteen oikeutettua puolisoa tai lapsia, voidaan
perhe-eldke maksaa muulle ldhiomaiselle. Vanhemmille eldke voidaan
maksaa, jos ndmd olivat taloudellisesti riippuvaisia eldkkeenjdttdjdstd, tyo-
kyvyttomid tai tdyttdneet 65 vuotta, mutta heilld ei ole oikeutta omaan eldk-
keeseen. Jos eldkettd ei makseta vanhemmille, se voidaan maksaa edun-
j dttzijain huol lettavina ol lei I le s isa ru ksi lle.
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E I ikkeen mii rdytym i ne n u udessa ja va n hassa jirjeste! miissi

Perhe-eldke lasketaan edunjdttdjdn tydkyvyttdmyys- tai vanhuuseliikkeestd
tai karttuneesta vanhuuseldkeoikeudesta. Jos vakuutettu on kuulunut
31.12.1995 ldhtien joko osittain tai kokonaan uuden vanhuuseldkejdrjestel-
miin piiriin, lasketaan perhe-eldke karttuneiden vakuutusmaksujen perus-
teella. Karttuneen paaoman muuntamisessa kdytetddn kuitenkin muunnos-
kerrointa, joka vastaa 57 vuoden idssii maksettavaa vanhuuselaketti, jos
edunjdttdjd kuolee ennen 57 ikdvuotta (uuden jZirjestelmdn muunnoskertoi-
mista ks. 3.1.5). Mluussa tapauksessa kdytetddn normaalia ikaa vastaavaa
kerrointa.

Leskenelake on 60 % edunjdttdjdn eldkkeestd tai eliikeoikeudesta. Lap-
senelake on toisen vanhemman kuoleman jdlkeen 20 o/o lasta kohden.
Taysorvon eldke on 70 o/o, jos lapsia on yksi 1a 40 o/o lasta kohden, jos lap-
sia on useampia. tVluille omaisille maksettava eldke on 15 % kullekin edun-
saajalle. Perhe-eldkkeet eivdt kuitenkaan yhteensd voi ylittdd edunjdttdjdn
eldkkeen tai eldkeoikeuden mddrdd. Eldkkeen vdhimmdismidrd on vanhan
jiirjestelmiin mukaisissa eldkkeissd sama kuin vanhuuseldkkeessd (ks
3.1 .5). Edunsaajan muut tulot pienentdvat perhe-eldkkeen miiiirdd.

Jos edunjdttaja ei ollut tdyttdnyt vaadittavia vakuutusaikaehtoja ja oikeutta
perhe-eldkkeeseen ei ole, voidaan omaisille maksaa kertakorvaus. Se oli
vuonna 1997 vdhintddn 43 200 liiran (n. 130 FIM)ja enintddn 129 600 liiran
(n. 390 FllM) suuruinen. Korvaus myonnetaan ensisijaisuusjdrjestyksessa:
edunjdttdjdn puoliso, lapset ja vanhemmat.

Eldkkeen tarkistam inen

Eldkkeit;i tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)

Elikkeen maksaminen

Eliike maksetaan 13 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuselake. Jos leski
avioituu uudelleen eldke lakkaa. Leskelle maksetaan silloin kahden vuoden
eldkettd vastaava kertakorvaus.

3. 1 .8 Mahdo!!isu us sii rtyd varhen netul le eldkkeelle

Pitkddn vakuutusaikaan perustuva vanhuuseldke, ns. seniorielake
(pensione di anzianitd), jonka voi ltaliassa saada ennen yleisen eldkeidn
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tdyttdmistd, poistuu asteittain. Hallituksen tavoitteena on ollut vdhentdd var-
haista vanhuuseldkkeelle siirtymistd ja eldkkeen my6ntdmisedellytyksid on
tiukennettu vuodesta 1995 liihtien. Kun uusi vanhuuseldkejdrjestelmd (ks.
3.1.5) joustavine eldkeikineen on tdysin voimassa vuonna 2A13, poistuu
mahdollisuus jdid:i varhennetulle vanhuuseldkkeelle pitkin vakuutusajan
perusteella kokonaan.

Pitkddn vakuutusaikaan perustuva eldke maksetaan normaalin vanhuus-
eldkkeen suuruisena ilman varhennusvdhennyksid. Aikaisemmin eldke
mydnnettiin, jos tydskentelyyn perustuvaa vakuutusaikaa oli 35 vuotta.
Vuonna 1999 ne, joilla on vakuutusaikaa vdhintddn 35 vuotta ja jotka ovat
tdyttdneet 55 vuotta tai ne, joilla on vakuutusaikaa vdhintddn 37 vuotta, voi-
vat siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle. Vuonna 2002 eldkkeen mydn-
tdminen edellyttdd 57 vuoden ikiid ja 35 vuoden vakuutusaikaa tai vdhin-
tddn 40 vuoden vakuutusaikaa. Uudistuksen aikataulua nopeutettiin vuonna
'1998, aikaisemman suunnitelman mukaan 57 vuoden ikdvaatimus olisi tullut
voimaan vasta vuonna 2008.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevien ja tuotantoaan uudelleen organtsoivien
yritysten tydntekijdt voivat siirtyd eldkkeelle viisi vuotta ennen yleistd eldke-
ikddi. Eldke on tdlloin sen vanhuuseldkkeen suuruinen, joka tydntekijdlle olisi
maksettu, jos hdn olisijatkanut ty6ntekoa yleiseen eldkeikddn asti.

3.1.9 Vapaaehtoinen vakuutus

Tydntekijait, jotka lopettavat tydnteon ennen kuin vdhimmaisvakuutusaika
vanhuuseliikeorkeuden saamiseksi on tdyttynyt, voivat jatkaa vakuutusta
vapaaehtoisesti. Vapaaehtoiseen vakuutukseen voi kuulua kunnes vakuu-
tusaikaa on yhteensd 20 vuotta. Oikeus kuulua vapaaehtoiseen vakuutuk-
seen edellyttdd, ettd pakollisia vakuutusmaksuja on maksettu kolmelta vuo-
delta viiden vapaaehtoiseen vakuutukseen liittymistd edeltdvdn vuoden ai-
kana tai ettii pakollisia vakuutusmaksuja on maksettu yhteensd viideltd vuo-
delta.

Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksu maardtddn kolmen viimeisen
tyoskentelyvuoden keskimddrdisten viikkoansioiden perusteella. Vakuutus-
maksuprosentti on sama kuin tyossd olevilla (ks. 3.1.2).

Vuoden 1996 alussa voimaantulleen eldkeuudistuksen yhteydessd kdsitel-
tiin myos kotirouvien puutteellista eliiketurvaa. Ldhivuosien tavoitteena on,
ettd my6s kotirouvat voisivat liittyd vapaaehtoisesti uuden vanhuuseliike-
jdrjestelmdn mukaiseen vakuutukseen. Eldke mddrdytyisi maksettujen va-
kuutusmaksujen perusteella.
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3.2 Yrittiij ien elikejfl rjeste! mdt

Yrittdjien ja itsendisten ammatinharjoittajien eldkejdrjestelmid on useita
INPS hoitaa maanviljelijdiden, kdsityoldisten ja liikealalla toimivien itsendi-
sten yrittdjien eldkejirjestelmid. Niistd maksettavat etuudet ovat pitkdlti yh-
tenevdt palkansaajien etuuksien kanssa. Yrittdjien eldkejdrlestelmissd eld-
keikii on jo nykyisin miehilld 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta.

Myds yrittdjdt kuuluvat uuden vanhuuseldkejiirjestelmiin piiriin samoin va-
kuutusaikaehdoin kuin palkansaajat (ks. 3.1.5). Heiddn eldkkeensd miiii-
riiytyvdt samoin perustein kuin palkansaajien eldkkeet. Yrittdjdt voivat uu-
dessa jdrjestelmdssd j65dd jo nyt eldkkeelle i#istd riippumatta, jos vakuu-
tusmaksuvuosia on 40. Maanviljelij6iden, kdsityOldisien ja liikkeenharjoittaji-
en eldketilejd kartutetaan 20 0/o nimelliselld maksulla (todellinen maksu
15 Yo), joka peritddn ansiotuloista. Uuden jdrjestelmdn my6td myds kaikki
sellaiset yritteijiit (esim. sivutoimiset yrittdjdt), jotka aikaisemmin eivdt kuulu-
neet mihinkd6n eldkejdrjestelmiiiin, kuuluvat nyt pakollisesti INPS
jdrjestelmddn. Heiddn nimellisid tilejiiiin kartutetaan 10 prosentilla ansiotu-
loista.

Monilla vapaiden ammattien harjoittajilla kuten lddkdreilld, arkkitehdeilld,
katil6illa, farmaseuteilla ja asianajajilla on omat eldkejdrjestelmdnsd, joilla
on myos itsendinen hallinto. Lisdtietoja ndistd jdrjestelmistd antavat kyseiset
laitokset.

3.3 Teollisuuden johtotehtivissi olevien eldkejdrjestelmd

Teollisuusalan johtavassa asemassa olevat toimihenkilOt kuuluvat yleisen
sosiaalivakuutusjdrjestelmdn sijasta INPDAI -jdrjestelmddn. Jiirjestelmd on
pakollinen kaikille alalla toimiville. Sitdi tiiydentdvd eldkejdrjestelmd on
PREVINDAI.

INPDAI -jdrjestelmdstd maksetaan vanhuuseldkettd 65 vuotta tdyttdneelle
miehelle ja 60 vuotta tdyttdneelle naiselle, jos vakuutusaikaa on vdhint6dn
18 vuotta. Eldke on aikaisemmin voitu maksaa alennettuna viisi vuotta
ennen yleistd eldkeikdd. Tdmd varhennusmahdollisuus poistuu yleisen
sosiaalivakuutusjiirjestelmdn eldkei6n nousun my6tii. Eldke voidaan
kuitenkin myontdd ennen eldkeikdd pitkdn vakuutusajan perusteella samoin
kuin INPS -jdrjestelmdn eldkkeet. Vuonna 1999 eldke maksetaan normaalin
vanhuuseliikkeen suuruisena ilman varhennusvdhennyksid niille, joilla on
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vakuutusaikaa vdhintddn 35 vuotta ja jotka ovat tdyttdneet 53 vuotta tai
niille, joilla on vakuutusaikaa vdhintddn 37 vuotta. Tdmd mahdollisuus tulee
poistumaan kokonaan asteittain samoin kuin INPS -jeirjestelmdssd (ks.
3.1.5). Eldkkeen ottamista voidaan myos lykdtd.

Niiden vakuutettujen eldkkeet, jotka 31.12.1996 olivat kuuluneet vakuutuk-
seen vdhintddn 18 vuotta, mddrdytyvdt aikaisempien sddntojen mukaan.
Niilld vakuutetuilla, jotka 3'1.12.1996 olivat kuuluneet vakuutukseen alle 18
vuotta, eldkkeet mddrdytyvdl 1.1.1997 jdlkeiseltd ajalta uusien sddntojen
mukaan ja tatd aikaisemmalta ajalta vanhojen sdintojen mukaan.

Vanhojen sddnt6jen mukaan eldketti karttuu enintddn 30 palvelusvuodelta
viiden viimeisen vuoden keskipalkan mukaan. Eldkkeen mddrdytymis-
perusteena oleva ajanjakso tulee kuitenkin pitenemddn koko tydhistorian
pituiseksi samoin kuin yleisessa sosiaalivakuutusjirjestelmassii (ks. 3.1.5).
Eldkettd karttuu viiden eri karttumisprosentin mukaan (veililld 0,9 - 2,0 %
vuodessa) vuotuisen ansiokaton (254 250 000 liiraa) alle jiidvistd tuloista.
Karttumisprosentti on 2,0 o/o 66 105 000 liiran tuloihin asti ja alenee tdstd
asteittain tulojen noustessa. Eldkettd karttuu O,9 o/o vuodessa tuloista, jotka
ovat vdlilld 233 9'10 000 liiraa - 254 250 000 liiraa (ansiokatto).

Uusien sddnnosten mukaan eldkettd karttuu samoin kuin INPS
jdrjestelmdssd (ks. 3.1.5). Vuotuinen ansiokatto on tosin korkeampi kuin
I N PS -jarjestelmiissd.

Perhe-eldkettd maksetaan vihintddn kahden vakuutusvuoden jiilkeen
edunsaajien lukumadrdstd riippuen 60 - 100 % edunj:ittdijiin karttuneesta
(karttumisaikana kdytetddn vdhintddn 15 vuotta) tai maksussa olleesta van-
huuseldkkeestd.

Tydkyvyttomyyseldketta voidaan maksaa kahden vakuutusvuoden jdlkeen.
Eldke on karttuneen vanhuuseliikkeen suuruinen. Karttumisaikana kdyte-
tddn vdhintddn 10 vuotta, jos tyokyvytt6myysaste on 50 - 80 % ja 15 vuotta
jos se on yli80 %.

INPDA l-eliikkeitd tarkistetaan samoin kuin yleisen sosiaaltvakuu-
tusjdrjestelmdn eldkkeitd. Jos eldkeoikeutta ei odotusaikojen vuoksi synny,
voidaan vakuutusmaksut maksaa takaisin. Tyonantajan vakuutusmaksu
INPDAI -jiirjestelmiidn on 22,46 % ja tydntekijiin B,89 % vuosipalkasta an-
siokattoon asti.

PREVINDAI -lisdvakuutus on pakollinen, jos ty6nantaja ei ole jdrjestdnyt
muuta tdysin vastaavaa lisdturvaa. PREVINDAI on maksuperusteinen jdr-
jestelmd. Vanhaan jdrjestelmdan ei ole otettu uusia jdseniii huhtikuun 1993
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jdlkeen. Jdrjestelmdd uudistettiin tdmdn jdlkeen, ja uusi PREVINDAI -
jdrjestelm6 on ollut voimassa vuodesta 1996 liihtien. Etuuksien rahoittami-
seksi tydntekijd ja ty6nantaja maksavat molemmat vanhassa jdrjestelmdssd
4 % vuositulosta, joka on vdlilld 195 000 OOO - 270 000 000 liiraa. Uudessa
jdrjestelmdssi maksu on kummaltakin 2 % tuloista 125 000 000 liiran vuo-
situloihin asti.

4 Lisdel6keturua

Ensimmdinen lisdeldkejdrjestelmid koskeva laki annettiin huhtikuussa 1993.
Tdtd lakia on tdydennetty vuosina 1995 ja 1997. Lisdeldketurvaa oli kuiten-
kin jdrjestetty tyontekijoille jo ennen uuden lain voimaantuloa. Uusi laki on
muuttanut merkittdvdsti lisdeldketurvan jdrjestdmistapoja ja sen verotusta
koskevia mddrdyksid. Edullisella verotuskohtelulla pyritddn tukemaan erityi-
sesti el6kekassojen perustamista.

Lakisidteistd tydeldketurvaa tdydentdvdd lisdeldketurvaa voidaan jdrjestdd
sekd tydmarkkinasopimuksiin perustuen koko toimialaa koskevana ettd
tyonantajan vapaaehtoisesti jdrjestiimdnd. Yksi merkittdvimmistd alakohtai-
sista lisdeldke-jdrjestelmistd on kaupan johtotehtdvissd olevien eldkejdrjes-
telmd, joka toisin kuin teollisuuden johtajien eldkejdrjestelmd ainoastaan
tdydentdi lakisddteistd eldketurvaa. Jdrjestelmd on kuitenkin pakollinen
kaupan johtotehtdvissd oleville.

Niin sanottu erorahajdrjestelmd, joka on pakollinen, koskee kaikkia ty6nte-
kijdita. Eroraha maksetaan kertakorvauksena tydsuhteen pddttyessd syystd
riippumatta. Sen suuruus riippuu tyosuhteen kestosta ja maksetusta pal-
kasta.

Ka u pa n j ohtotehtiivissd o levie n e ! ii kejii rjeste I m d

Kaupallisen alan johtajien lisdeldkejdrjestelme, FPDAC, tdydentdd yleistd
INPS -sosiaalivakuutusjdrjestelmdd, mutta ei korvaa sitd. Jdrjestelmistd
maksetaan lisdeldkkeinii vanhuus- ja tydkyvytt6myyseldkkeitd sekd perhe-
eldkkeitd. Eldkkeiden rahoittamiseksi ty6nantajalta perittiin vuonna 1998
11,6 oh ja tydntekrldlld 1 o/o vuosiansiokaton 85 572 OOO liiraa alle jddvdstd
palkasta. Eldkkeitd tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon 75 o/o elin-
kustannusindeksin muutoksesta. FPDAC -eldkkeitd tdydentdd Previr 95 -
jdrjestelmd.

Vanhuuseldkeika FPDAC -jdrjestelmdssd on vuonna 1999 miehilla 64 ja
naisilla 59 vuotta. Eldkeikdr nousee samoin kuin yleisessd sosiaalivakuu-
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tusjdrjestelmdssii asteittain miehilld 65:een ja naisilla 60 vuoteen (ks. 3.1.5)
Viihimmdisvakuutusaika eldkkeen saamiseksi on tdlld hetkelld 1 9 vuotta.

Vanhuuseldke on 1l3O 17 viimeisen vakuutusvuoden keskipalkasta (vuo-
sittaisen ansiokaton alle jddviistd palkan osasta) kerrottuna vakuutusvuosi-
en mddrdlld (enintddn 30 vuotta). Aikaa, jolta eldkkeen perusteena olevat
tulot mddrdytyvdt pidennetddn vuodella joka vuosi, kunnes eldke mddrdytyy
20 vuoden tulojen perusteella vuodesta 2OO2 alkaen. Ansiokatto oli
37 566 000 liiraa vuonna 1998.

Vuoden 1994 alusta alkaen karttuneesta vanhuuseliikkeestd puolet voidaan
muuttaa kertakorvaukseksi. Ennen vuotta 1994 karttunut eldke voidaan
muuttaa kertakorvaukseksi kokonaan. Jos vanhuuseliikeoikeutta ei synny,
maksetaan vakuutetun vakuutusmaksut takaisin kokonaan ja ty6nantajan
vakuutusmaksut vakuutusajan pituuden mukaan joko osittain tai kokonaan
takaisin 4 o/o'.n korolla.

Tydkyvyttomyyseldkettd voidaan maksaa viiden vakuutusvuoden jdlkeen.
Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Karttumisaikana
kdytetddn kuitenkin enintddn 15 vuotta.

Myos perhe-eldkkeen saaminen edellyttdd viiden vuoden vakuutusaikaa.
Karttumisaikana kdytetddn aina vdhintddn 15 vuotta. Lesken-eldke on 60 %
ja lapsen-eldke lasta kohden 15 % edelld mainitusta tydkyvyttdmyyseldk-
keen mddrdstd tai maksussa olevasta eldkkeestd.

Previr 95 -vakuutus on teollisuuden johtajien PREVINDAI -vakuutusta vas-
taava maksuperusteinen jdrjestelmd, jolla tdydennetiiiin FPDAC -eldkkeitd.
Sekd tyontekijEi ettii tydnantaja maksavat vakuutusmaksua, joka muodostuu
yksildllisestd ja tasasuuruisesta osasta. Yksildllinen maksu riippuu tydn-
tekijdn idstd. Tasasuuruinen tyontekijdn maksu on 7 500 000 liiraa vuo-
dessa, tydntekijd maksaa vuodessa 900 000 liiraa.

M u ut tydnantajakohta iset elikejdrjestel mdt

Koska lakisddteinen eldkejdrjestelmd ja johtajien tydehtosopimuksiin perus-
tuvat eldkejdrjestelmdt ovat hyvin kattavia, ovat tyonantajakohtaiset vapaa-
ehtoiset lisdelSkejdrrjestelyt tdhdn asti olleet harvinaisia. Lisdturvaa on jdr-
jestetty liihinnd erittdin korkeapalkkaisille ty6ntekij6ille ja henkildille, jotka
tydskentelevit tilapdisesti ltaliassa. Tavallisimpia ovat tdll6in olleet maksu-
perusteiset jdrjestelyt, joissa ty6ntekijdn maksuosuus on ollut 2 - 4 % pal
kasta ja koko maksu 4 - 6 o/o.
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Uuden, vuonna 1993 voimaan tulleen lisdeldketurvaa koskevan lain tarkoi-
tuksena on ollut edistdd rahastoivien lisdeldkejdrjestelmien perustamista.
Lisdeldketurva tulee lain mukaan jtirjesfti:i itsendisessd eldkekassassa
tyonantajan ja ty6ntekijdiden vdliselld sopimuksella. Toimiluvan jdrjestelmdl-
le antaa ty6- ja sosiaaliministerio. Jdrjestelmddn liittymisen tulee olla tydn-
tekijoille vapaaehtoista. Jos sekii tydnantaja ettd tyontekijdt osallistuvat
rahoitukseen, tulee molemmilla olla edustajat jiirjestelmdn hallintoelimissd.
Uuden lisdeldkelain mukaan ainoastaan maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat
sallittuja.

Tyontekijdt voivat liittydi joko ns. suljettuihin tai avoimiin eldkekassoihin.
Suljetut kassat voivat olla ty6nantaja- tai alakohtaisia, ja niihin voivat liittyd
ainoastaan tietyn tyonantajan palveluksessa tai tietylld alalla tydskentelevdt.
Mikeli lisdeldketurvan jdrjestdmisestd ei tehdd sopimusta tydnantajan ja
tydntekrl6iden vdlilli, voivat tyontekij:it joko vapaaehtoisesti tai tyonantajan
suostumuksella (olloin ty6nantaja osallistuu rahoitukseen) liittyd vakuutus-
yhti6iden, rahalaitosten tai rahoitusyhtididen perustamiin kaikille avoimiin
eldkekassoihin.

Erorahan vuosittainen mdiri lasketaan bruttopalkasta, joka jaetaan
'13,5:lld. Aikaisemmin tydnantaja on useimmiten merkinnyt erorahat yrityk-
sen kirjanpitoon kirjanpidollisena varauksena. Varat voidaan kuitenkin myds
sijoittaa eldkekassaan. Karttuneita varoja tarkistetaan vuosittain 75 prosen-
tilla elinkustannusindeksistd ja 1,5 prosentin korolla. Tydnantaja voi ns.
vanhojen tydntekijOiden (tyoskenteli ltaliassa huhtikuussa 1993) osalta si-
joittaa erorahan johonkin eldkekassaan osittain. Niiden ty6ntekijdiden ero-
rahan, jotka aloittivat tydskentelyn huhtikuun 1993 jdlkeen, ty6nantaja voi
sijoittaa eldkekassaan ainoastaan kokonaisuudessaan. Varojen siirtdmistd
eldkekassoihin on tuettu uuden lain my6ti mm. edullisella verokohtelulla.
Niiden toivotaan my6s tuottavan paremmin kassoihin sijoitettuina. Vanhoilla
ty6ntekijdlld on oikeus kahdeksan vakuutusvuoden jdlkeen kdyttdd kor-
keintaan 70 % karttuneesta erorahasta joko ensiasunnon ostoon tai tervey-
denhoidon kustannuksiin. Tyontekijd voi nostaa erorahan joko omasta eld-
kekassastaan tai tyonantajalta, mikdli varat on merkitty yrityksen kirjanpi-
toon.

Eldkkeiden rahoittamiseksi peritddn huhtikuun 1993 jdlkeen aloittaneiden
tydntekijoiden osalta sekd tyonantajalta ettd tyontekiafta 2 % palkasta palk-
kakattoon asti. Tdmdn lisdksi koko vuosittainen eroraha sijoitetaan eldke-
kassaan. Ennen huhtikuuta 1993 aloittaneiden tydntekijdiden erorahasta
ainoastaan 2 % sijoitetaan eldkekassaan.

Eldkekassoista maksettavan vanhuuseldkkeen mydntiminen edellyttdd,
ettd vakuutetulla on vakuutusaikaa vdhintddn viisi vuotta. Kassasta voidaan
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myontdd my6s tydkyvytt6myyseldkkeitd ja perhe-eliikkeita. Vanhuuselak-
keestii 50 % voidaan maksaa kertakorvauksena.

Verotus

Ennen vuotta 1993 perustettuihin vapaaehtoisiin lisdeldkejdrjestelmiin mak-
setut vakuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia mddrdtyin edellytyksin.
ft/aksut tulee mm. suorittaa 'Cassa di Previdenzaan', joka vastaa ldhinnd
sddtiotd. Muussa tapauksessa tydnantajan maksut katsotaan tyontekijdn
tuloksi eikd tydnantajan taity6ntekijdn maksuja voi vdhentdd. Eldkkeet ovat
tavallisesti kokonaan verotettavaa tuloa.

Uusi lisdeldkelain mukaisten lisdeldkejdryestelmien verotuskohtelu on erilai-
nen kuin vanhojen jdrjestelmien. Kirjanpidollisena varauksena merkityn ero-
rahan ja eldkekassaan maksetun erorahan tyonantaja voi vdhentdd vero-
tuksessa kokonaan. Eldkekassaan kokonaan maksetusta erorahasta
mydnnetddn tdmdn lisdksi verohelpotus. Tydntekijdlle eroraha on verotonta
tuloa. Sekd tyonantaja ettd tekij;i voivat lisdksi vdhentdd maksamansa
2 prosentin vakuutusmaksut, mikdli vaadittu eroraha on maksettu kassaan.

Eldkekassoista maksettavista eldkkeistd 87,5 o/o on verotettavaa tuloa.
Kertakorvauksena maksettava eroraha on myds osittain verotettavaa tuloa
samoin kuin kertakorvauksena maksettava osa eldkkeesta.

5 Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta ja eldkkeiden maksamisesta toiseen maahan ovat Suomen ja
Italian vdlilld voimassa EU-asetuksen 1408171 ja sen toimeen-
panoasetuksen 57 417 2 mdiirdykset. Kahdenvdl istd sosiaa liturvasopi m usta
ei ltalian ja Suomen vdlilld ole. EU-asetus on ylikansallista lainsddddnt6d ja
sitii sovelletaan silloinkin, kun kansalliset sdddokset poikkeavat sen mdd-
rdyksistii.

Kansallisen lainsddddnn6n mukaan kaikki ltaliassa tyoskenteleviit ovat
periaatteessa sielld vakuutettuja kansalaisuudesta riippumatta.
Lakisddteiset tyoeldkkeet voidaan mydntdd ja maksaa toiseen maahan
sekd ltalian ettd ulkomaan kansalaiselle. Vanhuuseldkkeen tulohar-
kintaisten lisien, 35 vuoden vakuutusajan perusteella maksettavan
varhennetun vanhuuseldkkeen ja ty6kyvyttdmyysavustuksen my6ntdmi nen
ja maksaminen ulkomaille edellyttdS, etta edunsaaja on tydskennellyt ja
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maksanut vakuutusmaksuja ltaliassa vdhintddn viisi vuotta. Asetuksen
MOB7l perusteella nditd etuuksia ei my6nnetd eikd makseta ulkomaille.

Tuloharkintaista sosiaaliavustusta ja ty6kyvyttdmyysetuuksiin maksettavaa
hoitolisdd ei makseta ulkomaille. Niitd etuuksia ei makseta ulkomaille
mydskddn asetuksen 14OBl7 1 perusteella.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Italian parlamentin vuonna 1995 hyvdksymd lakisddteisten eldkejdrjestelmi-
en laaja reformi on toteutettu ja se tulee voimaan asteittain pitkiillii aikavd-
lilld (ks. edelliset kappaleet). Uudistus on merkinnyt koko eldkejdrjestelmdn
perusteellista muutosta. Sen avulla on pyritty hillitsemddn valtion velkaan-
tumista ja kasvavia eldkemenoja. Etuuksien aikaisemmin korkeaa tasoa on
leikattu ja varhaiseldkkeen mydntdmisehtoja on tiukennettu huomattavasti.
Uudistuksella on my6s pyritty luomaan entistd tasa-arvoisemmat eldkejdr-
jestelmdt eri tydntekijdryhmien vdlille sekd yhdenmukaistamaan julkisen ja
yksityisen sektorin sekd yrittdjien erilaista eldketurvaa.

Lakisddteisen jdrjestelmdn uudistamisen my6td on rahastoivien lisdeldke-
jdqestelmien rooli eliiketurvan kokonaisuudessa korostunut. Uusien, vuosi-
na 1993 )a 1997 voimaantulleiden lisdeldkejdrjestelmid koskevien lakien
myotd n;iille jiirjestelmille on luotu entistd tarkemmin sddnnellyt ja mm. ve-
rotuksellisesti edulliset toimintaedellytykset. ltalian hallituksen tarkoituksena
onkin ollut luoda vapaaehtoisista lisdeldkkeistd eldketurvan ns. toinen pilari
lakisdiiteisen turyan rinnalle.

Vaikka eldkejdrjestelmdn uudistukset ovat viime vuosina olleet varsin mitta-
via, keskustellaan ltaliassa kuitenkin ndiden reformien riittdvyydestd. Vield
laajempien uudistustoimenpiteiden vdlttimdttdmyys eldkemenojen hallin-
nassa pitdmiseksi jdd ndhtdviksi.

Osoitteita

Ty6- ja sosiaaliministerid: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Via Flavia 6, l-00187 Roma, lTALlA.

Kansallinen sosiaalivakuutuslaitos: lstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (l.N.P.S), Via Ciro il Grande 21,1-00144 Roma, lTALlA.
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Julkishallinnon tyontekr.l6iden kansallinen vakuutuslaitos: lstituto Nazionale
di Previdenza pet i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (l NPDAP),
Via S. Croce in Gerusalemme 55, l-00185 Roma, lTALlA.

Teollisuusalan johtajien kansallinen vakuutuslaitos: lstituto Nazionale di
Previdenza per i Dirigenti diAziende lndustriali, Viale delle Provincie 196,
l-00162 Roma, lTALlA.

Kirjallisuus
Benefits Report, Europe, U.S.A 1998 (1998): Watson Wyatt Data Services -
Europe, Brussels.

Bolderson H., Gains, F. (1993): Crossing National Frontiers. Department of
Social Security Research Report No. 23. HMSO, London.

Consolidated version of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14
June 1971 on the application of social security schemes to employed
persons, to self-employed persons and to members of their families moving
within the Community. 92lC 325|O1.OJ C 325. Volume 35. 10 december
1992

Employee Benefit Reference Manual 1998 (1998). Swiss Life lnsurance and
Pension Company, Zurich.

lBlS Briefing Service. ltaly. May 1996, May, September 1997, January,
March, December 1998. Charles D. Spencer & Associates, lnc., Chicago.

lBlS Profile - ltaly. May 1992. lnternational Benefits lnformation Service
Profiles. Charles D. Spencer & Associates, lnc., Chicago.

Pieters D. et al. (1993). lntroduction into the Social Security Law of the
[Vlember States of the European Community. Second edition. Bruylant,
Brussel.

Reynaud, E. & Hege, A. (1996): ltaly: A fundamental transformation of the
pension system. lntemational SocialSecurity Review 3/96. s. 65-74.

Social protection in the Member States of the European Union. Situation on
1 July 1996 and evolution (1997): European Comission. Directorate-
General of Employment, lndustrial Relations and Social Affairs. MISSOC
Secretariat, Cologne.

211



1 0 ltalia. ..

Social Security Programs Throughout the World - 1997. (1997): Social
Security Administration. Otfice of Research and Statistics. SSA Publicati-
on No. 13-11805. U.S. Government Printing Office, Washington D.C.

Spencer, B.F. (1998): 1993 Pension Fund Law Gets New Life; Final Verdict
Rests With Potential Members. lbis Review, November 1998, s. 4-6.

Spencer, B.F. (1998):Termination lndeminities For Long-Service Employees
Can Be Significant. lbis Review, November 1998, s. 12-14.

Supplementary pensions in the European Union (1994): Social Europe
Supplement 3/94, Brussels.

Julkaisemattomat ldhteet

Boschetti, M. ltaly. Country Update. Luento lBlS-kongressissa
Budapestissa 27 .-29.5. 1 998. Luentomoniste.

Cazzani E. M. Country Update - Session on ltaly. Luento lBlS-kongressissa
Ateenassa 26-28.5. 1993. Luentomoniste.

Cazzani E. tt/. Kirjeitse saadut tiedot. 27.10. 1994

Mundo, A. (1998): Evaluation of Social Security Reforms in ltaly. Paper
presented at the ISSA European Regional Conference. Dublin 5.-7.5.1998.

The Pension Reform Law. Suomen EU-edustustosta Brysselistd saatu
muistio. 15.3.'1996.

212



3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sisdllys

{ Yleistd

2 Viihimmiiseldketurva

3 Tydeldketurua

3. 1 Palkansaajien yleinen lisdeldkejdrjestelmd

1.1 Hallinto
1.2 Rahoitus
1.3 Verotus
1.4 Vakuutusaika
1.5 Vanhuuseldke
1.6 Ty6kyvyttomyyseldke
1.7 Perhe-eldke
1.8 Mahdollisuus siirtyii varhennetulle vanhuuselSkkeelle
1.9 Vapaaehtoinen vakuutus

3.2 Yritttijien eliikejairjestelmd

4 Lis?ieliiketurua

5 Tydssi tai eliikkeellfr toisessa maassa

6 Vireillti olevia uudistuksia

Osoitteita

Kirjallisuus

...11 ltdvalta

213



.11 ltdvalta

I Yleistd

Valuuttakurssi: 1 shillinki (ATS) = n. 0,432 FIM (keskikurssi heindkuu
1 998)

Eldketurva perustuu ltdvallassa ty6ntekoon, asumiseen perustuvaa vdhim-
mdiseliketurvaa ei ole. Tydeldketurvasta on siddetty useassa eri laissa.
Ndistd kattavin on yleinen sosiaalivakuutuslaki vuodelta 1956
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG). Se koskee mm. kaupan-
ja teollisuuden tydntekij6ita ja toimihenki16ita sekd kaivosty6ntekij6itii ja
tiettyjii itsendisid ammatinharjoittajia. Vuoden 1997 lopussa kaikista tyo-
eldkevakuutetuista n. 85,7 % olitdmdn lain mukaan vakuutettuja.

Itsendisten yritttijien ja vapaiden ammatinharjoittajien eldketurvasta on
sdddetty vuonna 1979 annetussa elinkeinonharjoittajien sosiaalivakuutus-
laissa (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, GSVG). Samana vuon-
na sdddettiin my6s maanviljelijdiden sosiaalivakuutuslaki (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BSVG) ja vapaiden am mati nharjoittajien sosi-
aalivakuutuslaki (Bundesgesetz Uber die Sozialversicherung Freiberuflich
Selbstdndig Erwerbstdtiger, FSVG). Maanviljelijdiden eldkelaki koskee
itseniisid maatalousyrittiijiti. Maataloustyontekijdihin sen sijaan sovelle-
taan yleistd sosiaalivakuutuslakia. FSVG:n mukaisesti vakuutettuja ovat
liidkiirit ja apteekkarit. Oma eldkelakinsa on myos notaareilla (NVG).
GSVG:n ja FSVG:n mukaan vakuutettuja oli vuoden 1997 lopussa yhteen-
sd n. 7,7 % kaikista eldkevakuutukseen kuuluvista ja BSVG:n mukaan
vakuutettuja n. 6,6 %.

Julkisen sektorin sopimuspalkkaiset tydntekijdt ovat ASVG:n mukaan va-
kuutettuja. Muut julkisen sektorin tydntekijiit eivit kuulu eldkevakuutuk-
seen. Valtio maksaa heille korvausta eldkkeelldoloaikana (Ruhe oder
Versorgungsgenuss).

Koska lakisditeinen eldketurva on varsin hyvd, ei tyonantajien jdrjestdmd
lisdeldketurva ole kovin yleistd. On arvioitu, ettd siti olisi jdrjestetty noin
10 %:lle palkansaajista. Tavallisesti lisdeldketurvalla katetaan se osa ansi-
oista, joka ylittrii lakisditeisen elSkkeen perusteena olevan enimmdistulo-
rajan.
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2 VdhimmHiseldketurva

Itdvallassa ei ole vdhimmdiseldkejdrjestelmdd. Jos tydeldke jdd pieneksi,
voidaan siihen maksaa korotuksena ns. tasoituslisdd (ks. 3.1.5). Vam-
mautuneet voivat saada invalidihuoltolain mukaisia etuuksia. Viimesijaise-
na toimeentulona on osavaltioittain jdrjestetty sosiaaliapu.

3 Tytieldketurva

3.1 Palkansaajien yleinen elilkejiirjestelmd

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaan vakuutettuja ovat kaupan ja teolli-
suuden ty6ntekijdt ja toimihenkil6t, maataloustydntekijdt, kaivos- ja rauta-
tiealan tydntekijdt, oppisopimussuhteessa olevat sekd itsendisistd amma-
tinharjoittajista mm. katil6t, muusikot, taiteilijat jamatkaoppaat. Myds julki-
sen sektorin sopimuspalkkaiset ty6ntekijdt ovat tdmdn lain mukaan va-
kuutettuja. Eri ammattiryhmien etuudet ovat pddpiirteissdin samat. Kai-
vosty6ntekij6illd on kuitenkin muita paremmat etuudet ja rautatiealan ty6n-
tekijdilki on joitakin lisdetuuksia.

3.1.1 Hallinto

Sosiaalivakuutuslaitokset kuuluvat ty6- ja sosiaaliministeri6n hallin-
nonalaan. Kaikkien vakuutuslaitosten yhteisend keskuselimend toimii ltd-
vallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto (Hauptverband der
Osterreichischen Sozialversicherungstriiger). Se hoitaa laitosten yhteisid
asioita ja toimii niiden edustajana sekd kotimaassa ettd kansainvdlisissd
asioissa. Sosiaaliturvasopimusasioissa se toimii yhdyselimend.

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaisen eldketurvan hallintoa hoitavat
TyOntekijdiden eldkevakuutuslaitos (Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter), Toimihenkil6iden eldkevakuutuslaitos (Pensionsversicherung-
sanstalt der Angestellten), ltdvallan kaivosty6ntekijdiden vakuutuslaitos
(Versicherungsanstalt der Osterreichischen Bergbaues) ja ltiivallan rauta-
tieldisten vakuutuslaitos (Versicherungsanstalt der Osterreichischen
Eisenbahnen).

Vakuutetuilla ja tydnantajilla on edustajansa vakuutuslaitosten ja keskuslii-
ton hallinnossa.

216



11 ltdvalta

3.1.2 Rahoitus

Eldkevakuutuksen rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkelaitoksilla on
yhteinen tasausrahasto. Menot katetaan pdiosin vakuutettujen ja ty6nan-
tajien vakuutusmaksuilla sekd tasausrahastosta saaduilla varoilla. Jos va-
kuutusmaksut eivit riitd kattamaan kustannuksia, maksaa valtio erotuksen
yleisistd verovaroista. Valtio kustantaa kokonaan vdhimmdiseldketason
saavuttamiseksi maksettavasta ns. tasoituslisdstd aiheutuvat kustannuk-
set. Yleisen sosiaalivakuutuksen eldkemenosta valtion osuus oli noin
24 % vuonna 1997. Valtion osuus on noussut huomattavasti vuodesta
1995, jolloin se oli noin 14,4 o/o.

Vakuutusmaksujen perusteena olevilla tuloilla on ala- ja yltiraja. Vuonna
1998 alaraja on 3 830 shillinkid (n. 1 650 FIM) ja yldraja 49 000 shillinkiti
(n.21 170 FIM) kuukaudessa. Tyontekijdn vakuutusmaksu on 10,25 o/o ia
ty6nantajan maksu 12,55 o/o ylArajan alle jddvistd tuloista. Jos tulot jdrdvdt
alarajan alle, ei vakuutusmaksuja tarvitse maksaa. Vuoden 1998 alusta
ldhtien ovat kuitenkin myds ne henkil6t, joiden tulot jddvdt alle kuukau-
siansiorajan voi neet I iittyd vaku utu kseen vapaaehtoisesti. Vakuutusm aksu
on heilld 540 shillinkid kuukaudessa vuonna 1998.

3.1.3 Verotus

Ty6nantajan ja ty6ntekijdn vaku utusmaksut ovat kokonaan veroviihen nys-
kelpoisia. Eldkkeet ovat verotettavaa tuloa. Eldkeldiset maksavat eldk-
keestd lisdksi 3,75 o/o sairausvakuutusmaksua eldkeldisten sairausvakuu-
tukseen. Lapseneldkkeestd sairausvakuutusmaksua ei kuitenkaan peritd.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutus on pakollinen kaikille ltdvallassa ty6suhteessa oleville ty6nteki-
j6ille ja toimihenkildille, joiden kuukausiansiot ylittdvdt 3 830 shillinkiti (noin
1 650 FIM) vuonna 1998. Vakuutukseen voivat nykyddn liittyd vapaaehtoi-
sesti my6s ne, joiden tulot jddvdt alle kuukausiansiorajan. Vakuutukseen
kuulumisen alaikdrajaa ei laissa ole mainittu, mutta koulutusaikoja voidaan
lukea vakuutusajaksi 15 vuotta tdyttdneille, samoin vapaaehtoinen vakuu-
tus voidaan ottaa 1S-vuotiaana. Vapaaehtoisella vakuutuksella voidaan
korvata puuttuvia vakuutusaikoja.
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Vakuutusaikaa on pakollinen ja vapaaehtoinen vakuutusmaksuaika ja pa-
kollista vakuutusaikaa korvaavat ajat (ersatzzeiten). Pakollista vakuutusai-
kaa ovat tyOsuhdeajat, joilta maksetaan vakuutusmaksuja. Koulu- ja opis-
keluajat otettiin aikaisemmin huomioon kun laskettiin vdhimmdisvakuutus-
aikoja elikeoikeuden saamiseksi, vaikka niiltd ei tarvinnut maksaa va-
kuutusmaksuja. Uusien sddnndsten mukaan ndmd ajat luetaan vakuutus-
aikaan ainoastaan, jos niistd maksetaan vakuutusmaksut. Timd sddnt6
tulee kuitenkin asteittain voimaan siten, ettd ennen vuotta 1942 syntyneilld
miehilld ja ennen vuotta 1947 syntyneilld naisilla koulutusajat lasketaan
eldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi syntymdvuoden mukaan joko kokonaan
tai osittain ilman, etti niiltd on maksettu vakuutusmaksuja. Vakuutusmak-
sut tulee kuitenkin olla maksettu, jotta koulu- ja opiskeluajoilla olisi vaiku-
tusta eldkkeen mddrddn. Vuonna 1998 vakuutusmaksut koulutusajoilta
ovat lukio- tai keskiasteen opintojen ajalta 3 192 shillinkid/kuukausi ja yli-
opisto-opintojen ajalta 6 384 shill inkid/kuukausi.

Vakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa asepalveluajalta, ditiysrahakauden
aikana, lastenhoitoaikana sekd vuodesta 1971 alkaen sairaus- ja ty6tt6-
myyspdivdrahakausina. Ndmd ajat luetaan kuitenkin pakollista vakuutus-
aikaa korvaaviksi ajoiksi.

Lapsen syntymdn jdlkeiset 48 kuukautta voidaan lukea pakollista vakuu-
tusaikaa korvaavaksi ajaksi kummalle tahansa lapsen vanhemmista.
Edellytyksend on, ettd vanhemmalla on myds muuta vakuutusaikaa. Jos
toinen lapsi syntyy tdmdn 48 kuukauden jakson aikana, piiiittyy ensimmdi-
nen lapsenhoitoaika ja uusi 48 kuukauden jakso alkaa.

3.1.5 Vanhuusel5ke

Oikeus el5kkeeseen

Eldkeidn tdyttdneelld henkildlld on oikeus eldkkeeseen, jos jokin seuraa-
vista vaku utusaikavaatimu ksista tdyttyy:

o 180 pakollista tai vapaaehtoista vakuutusmaksukuukautta,

. 180 vakuutuskuukautta viimeisten 30 vuoden aikana tai

300 vakuutuskuukautta, jolloin korvaavia aikoja voidaan ottaa
huomioon 1 .1 .1956 jtilkeiseltai ajalta.

a
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Miehet voivat saada vanhuuseldkkeen tdytettyfiEin 65 vuotta ja naiset tdy-
tettyddn 60 vuotta. Joulukuussa 1992 tehdyllii lainmuutoksella naisten
yleinen vanhuuseldkeikd tullaan korottamaan asteittain 65 vuoteen alkaen
vuodesta 2024. Eltikeikdi nostetaan puolella vuodella vuosittain siten, ettd
se on 65 vuotta vuonna 2033.

E16kkeen midriytyminen

Vanhuuseldke on vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd prosent-
tiosuus eldkkeen perusteena olevista ansioista. Karttumisprosentti riippuu
vakuutusajan pituudesta. 360 ensimmdiseltd kuukaudelta (30 vuodelta)
eldkettd karttuu 1,83 o/o vuodessa ja sen jdlkeen 361. - 540. kuukaudelta
(15 vuodelta) 1,675 %" Korkein mahdollinen eldke on 80 % eldkeperus-
teesta. Vakuutusaikaa on silloin 544 kuukautta (45 vuotta 4 kuukautta).
Vuodesta 2000 ldhtien karttumiskerroin nousee 2 prosenttiin vuodessa.
Karttumiskerroin on tdlldin sama koko vakuutukseen kuulumisen ajan.
Eldkkeeseen maksetaan lisdksi korotusta naisille ikdvuodesta 56 ja mie-
hille ikdvuodesta 61 ldhtien. Korotus riippuu vakuutusajan pituudesta ja on
enimmillddn 0,32 % kuukaudessa. Eldke ei kuitenkaan korotuksen jdl-
keenkddn saa nousta yli 80 prosentin eldkeperusteesta.

Elikkeet lasketaan edelleen vanhojen sddnt6jen mukaan, mikdli mies oli
tdyttdnyt 60 vuotta 1.9.1996 mennessd ja nainen 55 vuotta 1.9.1996 men-
nessd. Karttumiskerroin on tdll6in 1,9 o/o vuodessa 30 ensimmdiseltd vuo-
delta ja tdmdn jdlkeisind vuosina 1,5 olo vuodessa. Tdstd eldkettd korote-
taan vield eliikkeellejddmisidn mukaan tietylldi kertoimella viimeisiltd
yleistd eldkeik6d edeltdviltd vuosilta. Miehillii korotus alkaa 61 vuoden
idstd ja naisilla 56 vuodesta. Pienin kerroin on 1,02 ja suurin 1,11. Tdysi
80 %:n eldke voidaan siten kartuttaa jo 480 vakuutuskuukaudessa eli 40
vuodessa. Eliike ei ndinkddn voi nousta yli 80 %:in eldkkeen perusteena
olevista tuloista.

Lapsen syntymin jdlkeiseltd 48 kuukauden lapsenhoitoajalta karttuu eld-
kettd erityisen eldkeperusteen mukaan 1,83 o/o vuodessa. Vuonna 1998
eldkeperuste on 6 586 shillinkie $. 2 850 FIM) kuukaudessa. Sitd tarkis-
tetaan vuosittain samoin kuin eldkkeitd. Jos lapsenhoitoajalta on myos
ty6tuloja, lasketaan eldkeperusteet yhteen. Eliikettd ei kartu samanaikai-
sesti kahden lapsen hoidosta. Kun uusi lapsi syntyy, alkaa el5ke karttua
timdn hoidosta ja aikaisempi lapsenhoitoaika pidttyy. Lapsenhoitoaika
luetaan ensisijaisesti sen vanhemman hyvdksi, joka on hoitanut lasta.
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Eldkkeen perusteena kdytetddn eldkkeellejddmisvuotta edeltdvien 180
parhaan vakuutusmaksukuukauden (15 vuoden) tuloja. Tulot tarkistetaan
eldkkeen mydntdmisvuoden tasoon vuosittain midrdttdvdlld kertoimella,
joka seuraa vakuutettujen nettopalkkojen kehitystd. Tulot lasketaan yhteen
ja jaetaan luvulla 210. Kuukausitulot mddrdytyvdt ndin 14 palkan- ja eldk-
keenmaksukuukauden mukaan (15x14=210). Eldkkeen laskennassa
huomioon otettavilla tuloilla on vuotuinen yldraja. Vuonna 1998 korkein
mahdollinen eldkkeen perusteena oleva kuukausitulo on 42 000 shillinkid
(n. 18 140 FIM).

Eldkkeeseen maksetaan lapsikorotusta jokaisesta alle 18-vuotiaasta
huollettavasta lapsesta. Jos lapsi opiskelee, maksetaan lapsikorotusta
kunnes lapsi tdyttdd 27 vuotta. Tydkyvyttdmdstd lapsesta maksetaan ko-
rotusta ilman yldikdrqaa" Lapsikorotus on 300 shillinkid (n. 130 FIM) kuu-
kaudessa lasta kohden.

Itdvallassa ei ole vdhimmdiseldkettd, mutta tydeldkkeeseen voidaan mak-
saa ns. tasoituslisid, jos eldke ja muut tulot yhdessd jddvdt alle eldkelajin
mukaan mddrdytyvien ohjearvojen. Tasoituslisd on ndiden ohjearvojen ja
muiden tulojen erotuksen suuruinen. Vanhuuseldkkeessd vuoden 1998
ohjearvot ovat yksin asuvalle 7 992 shillinkid (n. 3 450 FIM) ja avioparille
11 403 shillinkid (n. 4 930 FIM) kuukaudessa. Kustakin huollettavastalap-
sesta ohjearvoa korotetaan 851 shillingilld (n. 370 FIM).

E!6kkeen maksaminen

Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin palkat. Jos eldkkeen
ottamista mydhennetddn yleisestd eldkeiistd, maksetaan eldkkeeseen
lykkdyskorotusta jokaisesta 12 kuukauden jaksosta, jolla vakuutusaika
jatkuu. Korotus on2o/o eldkkeesti vuotta kohden 61-65-vuotiailla naisilla,
3 % 66-70-vuotiailla ja 5 o/o 71 vuotta tdyttdneilld.

Jos eldkkeensaaja jatkaa tydntekoa tydssd, josta on maksettava pakolli-
nen ty6eldkemaksu ja tulot tdstd tyOstd ylittiiviit 7 992 shillinkiii (vuonna
1998), maksetaan vanhuuseldke osaeldkkeend. Osaeldke on 85 o/o tAy-
destd eldkkeestd, jos vakuutusmaksukuukausia eldkkeen alkaessa oli 360
tai vdhemmdn. Eldkeprosentti kasvaa jokaista tdmin ylittdviiii vakuutus-
kuukautta kohden 0,25 prosenttiyksikkod. Jos vakuutuskuukausia on 420,
maksetaan siten tdysi eldke. Tydskentelyn piidtyttyd lasketaan karttunut
uusi eldke ja vanhuuseldkettd korotetaan vastaavasti.
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Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta vakuu-
tettujen nettopalkkojen muutoksen mukaan. Nettopalkalla tarkoitetaan
vakuutusmaksujen perusteena olevia tuloja, joista on vdhennetty sosiaa-
limaksut"

3.1 .6 Ty6kyvytt6myyselflke

Tyokyvyttomyyseldkkeistd, ldhinnd niiden terveydentilaan liittyvistd my6n-
tdmiskriteereistd, on erilliset miiriykset koskien ty6ntekijditd, toimihenki-
lOitii ja kaivosty6ntekijditii. Tydntekijdiden ty6kyvytt6myyseldke on nimel-
tddn 'lnvaliditdtspension' ia toimihenki16iden ty6kyvyttdmyyseldke
'Berufsunfihigkeitspension'. Eldkkeiden my6ntdmisehdot ovat tydnteki-
jdilla ja toimihenkildill5 kuitenkin ldhes yhtenevdt. ElSkkeet mddrdytyvdt
samoin molemmissa jdrjestelmissd.

Oikeus e!Skkeeseen

Oikeus eldkkeeseen edellyttdd, ettd jokin seuraavista vakuutusaikavaati-
muksista tiiyttyy:

1 80 pakollista tai vapaaehtoista vakuutusmaksukuukautta

60 vakuutuskuukautta viimeisten 10 vuoden aikana, 50 vuotta tdyttti-
neeltd vakuutuskuukausia vaaditaan lisdksi kuukausi jokaista kuu-
kautta kohti, jolla ika ylittdiii 50 vuotta, kuitenkin enintddn 180

300 vakuutuskuukautta, jolloin korvaavia aikoja voidaan ottaa huomi-
oon 1 .1 " 1956 jtilkeiseltii ajalta

Eldkkeen my6ntdminen edellyttdd, ettd ty6kyvytt6myyden arvioidaan kes-
tdvdn vihintddn 6 kuukautta" Mydntdmisen ehtona on lisdksi, ettd vakuu-
tetulla ei ole oikeutta vanhuuseldkkeeseen tai varhennettuun vanhuus-
eldkkeeseen pitkdn vakuutusajan tai alentuneen ty6kyvyn perusteella (ks.
3.1 .8). Heindkuusta 1996 ldhtien ty6kyvytt6myyseldkkeen saamisen edel-
lytyksend on ollut my6s kuntoutustoimenpiteisiin suostuminen ennen eldk-
keen mydntdmistd. Elike myOnnetddn vasta sitten, kun kuntoutustoimen-
piteet tyOntekijdn saattamiseksi takaisin tydmarkkinoille on kiiyty liipi.

a

a
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Koulutetulle ty6ntekijdlle ja toimihenkil6lle eldke voidaan myOntdd, jos ty6-
kyky on ruumiillisen tai henkisen tilan vuoksi alentunut yli puolet siitd, miki
se on terveelld tyontekijdlld, jolla on vastaava koulutus, tiedot ja taidot.
Ammattitaidottomalle ty6ntekijdlle eldke voidaan puolestaan my6ntdd, jos
hdn ei ruumiillisen tai henkisen tilansa vuoksi kykene ansaitsemaan puolta
terveen tydntekijdn ansioista sellaisessa tydssa, jota hdneltd hdnen aikai-
sem man ty6kokemuksensa perusteel la kohtu udella voidaan edel lyttdti.

Vuodesta 2001 liihtien on mahdollista siirtyd osittaiselle tydkyvyttOmyys-
eldkkeelle miktili tydskentely jatkuu osa-aikaisesti. Eldke maksetaan osa-
eldkkeend, mikdli tulot ja eldke ylittdvit 12 000 shillinkiii (n. 5 180 FtM)
kuukaudessa.

E16kkeen mddriytyminen

Eldke mddrdytyy lisineen ja vdhimmdismddrineen muuten samoin kuin
karttunut vanhuuseldke, mutta alle 56-vuotiaan eldkkeeseen lasketaan ns.
tulevaa aikaa ty6kyvytt6mdksi tulon ja S6-vuotispdivdn vdlinen aika. Aika
lasketaan kuukausina ja se nostaa eldkeprosenttia vastaavasti. Karttumis-
kerroin on 1,83 7o vuodessa. Eldkeprosentti ei tiillii tavoin laskettuna kui-
tenkaan voi nousta yli 60 o/o:iin. Jos eldkettd ilman tulevan ajan huomioon-
ottamista on karttunut yli 60 %, maksetaan karttunuteldke. Vuodesta 2000
ldhtien tydkyvyttomyyseldkkeet lasketaan samoin kuin vanhuuselikkeet
uuden karttumisprosentin mukaan.

Elikkeen maksaminen ja tarkistaminen

Eldke my6nnetddn pddsddnt6isesti aina kahden vuoden mddrdajaksi ker-
rallaan. Se voidaan my6ntdd my6s toistaiseksi, mikdli tydkyvyttOmyyden
oletetaan olevan pysyvdd. Eldkkeet maksetaan 14 keriaa vuodessa. Niitd
tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5).

3.1.7 Perhe-elike

Oikeus e16kkeeseen

Edunjdttdjain on tdytynyt olla tyOkyvyttdmyys- tai vanhuuseldkkeeild tai
hinen on taytynyt olla vakuutettuna sama vdhimmdisaika kuin tydkyvyt-
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tdmyyseldkkeen saamiseksi edellytetidn (3.1.6.). Lyhyin vakuutusaika-
edellytys on siis 5 vuotta viimeisten 10 vuoden aikana.

Eldkettd voidaan maksaa mies- tai naisleskelle, entiselle puolisolle tai
edunjdttAjiin lapselle, lapsenlapselle tai edunjdttdjiin puolison lapselle.
Lapsenlapselle tai puolison lapselle eldkettd voidaan maksaa, jos ndmd
ovat asuneet samassa taloudessa edunjdttdjdn kanssa. Lapsenlapsen on
tdytynyt olla ed unjdtteijiin eldtettdvdnd.

Elikkeen mddrd

Mies- ja naislesken eldke mddrdytyy samalla tavoin. Tavoitteena on, ettd
perheen kdytettdvissi olevat tulot vastaavat mahdollisimman hyvin per-
heen aikaisempaa tulotasoa, ja ettd toisaalta ylikompensaatiolta vdltytddn.
Eldketti mddrdttdessi otetaan siksi huomioon molempien puolisoiden
tulot. Eldkeprosentti on aina vdhintddn 40 ja enintddn 60. Tarkka eldke-
prosentti saadaan jakamalla edunsaajan eldkkeen perusteena olevat tulot
edunjdttijdn eldkkeen perusteena olevilla tuloilla. Osamddrd pydristetddn
kolmen desimaalin tarkkuuteen ja kerrotaan luvulla 24. Eldkeprosentti
saadaan vihentdmdlld tdmd luku luvusta 76.

Jos leskeneldke ja lesken omat tulot yhteensd ovat vuonna 1998 alle 16
586 shillinkid kuukaudessa, korotetaan eldkettd niin, ettd tdmd kuukausi-
tulo saavutetaan. Eldkeprosentti ei kuitenkaan ndinkddn saa nousta yli
60:een. Edunsaajan tulojen muuttuessa lasketaan eldkeprosentti uudel-
leen. Leskeneldkkeeseen voidaan maksaa tasoituslisdd samoin kuin van-
huseldkkeeseen, mutta lapsikorotuksia ei makseta.

Lapseneldke kullekin lapselle on toisen vanhemman kuoleman jdlkeen 40
% leskenelSkkeestd ja tdysorvoille 60 %. Leskeneldke ja lapseneldkkeet
eivdt yhteensd kuitenkaan voi olla enempdd kuin 110 % edunjtittiij?in eldk-
keestd.

Elikkeen maksaminen ja tarkistaminen

Eldke maksetaan ilman aikaralaa, jos puolisoilla on yhteinen lapsi, jos
leski oli puolison kuollessa raskaana taijos leski on tydkyvyt6n.

Leskeneldkettd maksetaan 30 kuukauden ajan puolison kuoleman jdlkeen,
jos:
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leski oli puolison kuollessa alle 3S-vuotias ja avioliitto oli kestdnyt alle
10 vuotta (los avioliitto oli kestdnyt 10 vuotta, maksetaan eldke ilman
aikarajaa)

avioliitto solmittiin, kun edunjdttdjd oli jo tdyttdnyt 65 vuotta (naispuoli-
nen 60 vuotta), mutta ei vield ollut hakenut eldkettd eikd avioliitto puo-
lison kuollessa ollut vield kestdnyt kahta vuotta (os avioliitto oli kestd-
nyt kaksivuotta, maksetaan elike ilman ikdrajaa)

avioliitto solmittiin, kun edunjdttiijd oli jo saanut pddtdksen vanhuus-
tai ty6kyvytt6myyseldkkeen my6ntdmisestd. Eldke maksetaan tiilldin-
kin ilman aikarajaa, jos puolisot olivat olleet naimisissa vdhintddn 3
vuotta ja heilld oli korkeintaan 20 vuotta ikderoa tai jos he olivat olleet
naimisissa vdhintddn 5 vuotta ja ikAeroa on enintddn 25 vuotta tai ikd-
erosta riippumatta, jos he olivat olleet naimisissa vdhintddn 10 vuotta.

a

Kun leski solmii uuden avioliiton, leskeneldke lakkaa. Jos eldke oli my6n-
netty ilman aikarajaa, maksetaan kertakorvauksena 35 kuukauden eldke.

Lapseneldkettd maksetaan kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta. Eldkkeen mak-
samista voidaan erillisen hakemuksen perusteella jatkaa 27-vuotiaaksi
asti, jos lapsi opiskelee pddtoimisesti. Mikali lapsi on tydkyvytdn, makse-
taan eldke ilman ikdrajaa.

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa ja niitd tarkistetaan samoin kuin
vanhuuseldkkeitd (ks. 3. 1 .5).

3. 1 .8 Mahdollisu us siiftya varhen netu lle van h u useldkkeelle

Yleisen sosiaalivakuutuslain mukaan vakuutetuilla on useita mahdolli-
suuksia siirtyd eldkkeelle ennen yleisti eldkeikdd. Varhennettua vanhuus-
eldkettd voidaan maksaa pitkdn vakuutusajan, ty6tt6myyden tai alentu-
neen ty6kyvyn perusteella. Lisdksi voidaan maksaa osa-aikaelikettd.

Vuoden 1993 eltikereformin yhteydessd pddtettiin miesten ja naisten eld-
keikien yhtendistdmisestd my6s varhaiseldkkeiden osalta. Naisten eldkei-
kdd tullaan nostamaan vuodesta 2019 alkaen puolella vuodella vuosittain
niin, etti se on 60 vuotta vuonna 2028.
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Varhen nettu van h u useldke pitkdn vaku utusajan perusteel la

Pitkiin vakuutusajan perusteella voidaan maksaa varhennettua vanhuus-
eldkettd (Vozeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer) 60
vuotta tdyttdneelle miehelle ja 55 vuotta tiyttdneelle naiselle. Eldkkeen
saaminen edellyttdi, ettd hakija on ollut vakuutettuna 450 vakuutus-
kuukautta (37,5 vuotta) tai ettd hdnelld on pakollista vakuutusmaksuaikaa
(ty6skentelyaikaa) 420 kuukautta (35 vuotta).

Sairaus- tai tyott6myyspdivdraha-aika katsotaan tdssd pakolliseksi va-
kuutusmaksuajaksi. Vanhojen sddnn6sten mukaan vakuutuskuukausia
vaadittiin ainoastaan 420, joten ylimenokauden aikana (vuosien 1997 )a
200 1 vdlil lii) vaadittavat vakuutusajat vaihtelevat syntymdajan m ukaan.

Eliike on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen. Eldkkeeseen tehdddn
kuitenkin varhennusvdhennys, jos vakuutusaikaa on enemmdn kuin 396
kuukautta mutta vdhemmdn kuin 480 kuukautta. Varhennusvdhennys riip-
puu vakuutusajan pituudesta ja se voi olla enimmillddn n. 5 %. Eldke ei
vdhennyksen jdlkeen voi laskea alle 60 prosentin eldkkeen perusteena
olevista tuloista.

Eldkkeen maksaminen edellyttdd tydnteon lopettamista. Alle 3 830 shillin-
gin kuukausitulot eivdt kuitenkaan estd eldkkeen maksamista. Eliike
muutetaan tavalliseksi vanhuuseldkkeeksi yleisessd vanhuuseldkeidssd.

Varhen nettu van h u useldke alentu neen ty<ikyvyn perusteel la

Varhennettua vanhuuseldkettd alentuneen ty6kyvyn perusteella (Vorzeiti-
ge Alterspension wegen geminderter Arbeitsfdhigkeit) voidaan maksaa 57
vuotta tdyttdneelle miehelle ja 55 vuotta tdyttdneelle naiselle, jos seuraa-
vat vakuutusaikoja koskevat ehdot tiyttyvdt:

vakuutusaikaa on vdhintddn 180 pakollista vakuutusmaksukuukautta
viimeisten 360 kuukauden aikana (15 vuotta 30 vuodesta) tai 240 pa-
kollista vakuutusmaksukuukautta (20 vuotta) kaiken kaikkiaan

viimeisten 36 kuukauden aikana on pakollista vakuutusmaksuaikaa
vdhintddn 24 kuukautta (kaksi vuotta kolmesta) tai viimeisten 180 kuu-
kauden aikana 72 kuukautta (kuusi vuotta viidestdtoista).

Vuoden 1998 alusta voimaantulleiden sddnn6sten mukaan edellytetdin,
ettd alentunut ty6kyky on ennen eldkkeen mydntdmistd jatkunut vdhintddn
20 viikkoa. Lisdksi edellytetddn, ettd vakuutettu on ollut samassa tai sa-

a
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mantyyppisessd ty6ssd vdhintddn puolet viimeisten 15 tydvuoden aikana
eikd hdn terveydentilansa vuoksi endd kykene ansaitsemaan puolta siitd,
mitd terve tydntekijd vastaavassa tydssd ansaitsee. Eliike on karttuneen
vanhuuseldkkeen suuruinen ja siihen tehdddn varhennusvdhennys sa-
moin kuin pitkdn vakuutusajan perusteella maksettavaan varhaiseldkkee-
seen (ks. edellinen kohta). Eldke muutetaan tavalliseksi vanhuuseldk-
keeksi yleisessd vanhuuseldkeiSssd.

Va rhen nettu va n h u use ld ke tytitttimyyde n perusteel la

Tydttomyyden perusteella voidaan maksaa varhennettua vanhuuseldkettd
(Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit) 60 vuotta tdyttdneelle mie-
helle ja 55 vuotta tdyttdneelle naiselle. Eldkkeen mydntdminen edellyttdd,
ettd hakijalla on 240 pakollista vakuutusmaksukuukautta (20 vuotta) tai
ettd hdnelld on vakuutusaikaa 24Q vakuutuskuukautta (20 vuotta) vii-
meisten 30 vuoden aikana ja ettd hdn on maksanut vakuutusmaksut vd-
hintddn 15 vuoden ajalta. Lisdksi edellytetddn, ettd vakuutettu on saanut
ty6ttdmyyspdivdrahaa tai sairausajan pdivdrahaa viimeisten 15 kuukauden
aikana vdhintddn 52 viikkoa. Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suu-
ruinen ja siihen tehddin varhennusvdhennys samoin kuin pitkdn vakuu-
tusajan perusteella maksettavaan varhaiselikkeeseen (ks. varhennettu
vanh uuselike pitkdn vakuutusajan perusteel la).

Osa-aikaeldke

Vuodesta 1993 alkaen on ollut mahdollisuus siirtyd osa-aikaeldkkeelle
(Gleitpension). Osa-aikaeldkkeen mydntdminen edellyttdd ty6nteon osit-
taista jatkamista joko entisessd tai uudessa tydsuhteessa.

Tammikuusta 1998 ldhtien osa-aikaeldkkeen mydntdmisehtoja on lieven-
netty . Elikkeen mydntdmisedellytyksissd on kaksi eri vaihtoehtoa. Van-
hojen sddntojen mukaan eldkkeen voi saada samoin vakuutusaikaa ja
ikdd koskevin perustein kuin pitkiin vakuutusajan perusteella maksettavan
varhaiseldkkeen. Uusien sddnn6sten mukaan elike voidaan my6ntdd
my6s 56-vuotiaalle naiselle ja 61-vuotiaalle miehelle jos vakuutusaikaa on
vdhintdin 300 kuukautta, ja mikdli vakuutetulla on viimeisten 180 kuukau-
den aikana ennen vakuutetun 55:d tai 6'1:d syntymdpdivdd vdhintddn 108
pakollista vakuutusmaksukuukautta.

Osa-aikaeldke on 70 o/o karttuneesta tiydestd vanhuuseldkkeestd, jos
tydaikaa on vdhennetty kokoaikaty6std niin, ettd se on korkeintaan 20
tuntia viikossa tai jos osa-aikaty6td on vdhennetty puoleen aikaisemmas-
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ta. Eldke on 50 % tdydestd eldkkeestd, jos kokoaikaty6td on vdhennetty
niin, ettd se on korkeintaan 28 tuntia viikossa tai osa-aikaty6td on vihen-
netty niin, ettd se on korkeintaan 7Q % aikaisemmasta.

3.1.9 Vapaaehtoinen vakuutus

15 vuotta tdyttdneet ltdvallassa asuvat henkil6t, jotka eivdt kuulu pakolli-
seen vakuutukseen, voivat liittyii vakuutukseen vapaaehtoisesti
(Selbstversicherung). Aikaisemmin vakuutukseen kuuluneet voivat ottaa
vapaaehtoisen jatkovakuutu ksen (Weiterversicherung).

Vakuutusmaksu on vuonna 1998 22,8 o/o mildrAtystd maksuperusteesta.
Vuonna 1997 vakuutus maksoi n. 5 430 shillinkid kuukaudessa henkildlle,
joka ei aikaisemmin ole kuulunut pakolliseen vakuutukseen. Jatkovakuu-
tuksen hinta riippuu pakollisen vakuutuksen aikaisesta tulotasosta. Vuon-
na 1997 se vaihteli n. 1 570 shillingistd n. 10 850 shillinkiin kuukaudessa.

Vammaista lasta kotona hoitavalla vanhemmalla on mahdollisuus ottaa
vapaaehtoinen vakuutus siihen asti kunnes lapsi tiyttdd 30 vuotta
(Selbstversicherung fUr Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes). Td-
mdn vakuutuksen vakuutusmaksut maksetaan perhekulujen tasoitusra-
hastosta.

Vakuutusaika vapaaehtoisessa vakuutuksessa voidaan lukea tietyin ra-
joituksin pakollisen vakuutuksen vdhimmdisvakuutusaikoihin. Vakuutuksia
hoitavat samat eldkelaitokset kuin pakollisia vakuutuksiakin (ks. 3.1 .1).

Vapaaehtoisella vakuutuksella voidaan myds korottaa lakisddteisten
etuuksien tasoa (H6herversicherung). Vuonna 1997 maksuja voi maksaa
enintddn 81 600 shillinkid vuodessa.

3.2 Yrittiij ien elHkejdrjestelmd

Yrittijien eldkejdrjestelmdstd maksetaan samoja eldkkeitd ldhes samoin
edellytyksin kuin palkansaajien eldkejdrjestelmdstd. Eri lakisddteisissd
eldkejdrjestelmissA tdytetyt vakuutusajat lasketaan yhteen eldketti mdd-
rdttdessd. Eldkkeen laskee ja maksaa se eldkelaitos, jossa eldkkeenhakija
on ollut pisimpddn vakuutettuna viimeisten 15 vuoden aikana. Muissa jdr-
jestelmissd tdytetyt vakuutusajat otetaan huomioon niin kuin ne olisivat
elikkeen maksavassa jdrjestelmdssd tdytettyjd. Jos vakuutusajat palkan-
saajien ja yrittdjien eldkejdrjestelmissd ovat pddllekkdisid, on palkansaaji-
en jirjestelmd ensisijainen.
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Yrittiijien eldkevakuutusmaksu on ammattiryhmAstd riippuen 14,5 o/o tai
20,0 o/o vakuutusmaksukaton alle jddvistd tuloista. Vakuutusmaksukatto on
yrittdjilld 49 000 shillinkid (n.21200 FIM) vuonna 1998.

4 Lisdeldketurua

Ty6nantajakohtaisiin eldkejdrjestelmiin kuuluu arviolta vain 10 % ty6nteki-
j6istd. Lakisddteisen elikejdrjestelmdn eldkekatosta johtuen tydnantaja-
kohtaisten jdrjestelmien merkitys niiyttiiii kuitenkin olevan kasvamassa.
Maan hallitus on myos aktiivisesti pyrkinyt edistdmidn ndiden jdrjestelmi-
en syntymistd. Vuonna 1990 sdddettiin eldkekassalaki ja yrityseldkelaki.
Eldkekassalaissa on annettu ne mddrdykset, jotka eldkejiirjestelmdn tulee
tiiyttiiii saadakseen verohelpotuksia. Yrityseldkelaki turvaa tydntekijOiden
eldkeoikeuksia.

Lisdeldketurva voidaan ltdvallassa jirjestdd vakuutusyhti6ssd, eldkekas-
sassa tai sddti6ssd tai ty6nantajayrityksen kirjanpidollisilla varauksilla.
Kaikilla jdrjestdmistavoilla on mahdollisuus saada etuja verotuksessa.
Valtaosa jdrjestelmistd on tilld hetkelld etuusperusteisia, mutta maksupe-
rusteisten jdrjestelmien suosio on kasvamassa.

Etuudet

Jdrjestelmiin pddsemiseksi edellytetddn yleisesti, ettd ty6suhde on jatku-
nut 1 - 5 vuotta ja ettdi tyontekijd on tdyttdnyt 20 - 25 vuotta. Yleinen van-
huuseldkeikd on 65 vuotta miehilld ja 60 vuotta naisilla. Varhaiseldkkeelle
voi siirtyd viisivuotta aikaisemmin, mutta tilldin eldkkeen mddrd pienenee.

Vanhuuseldkkeitd maksetaan yleensd vain niille, joiden tulot ylittdvdt laki-
sddteisen eldkkeen ansiokaton. Eldkkeen tavoitetaso 40 palvelusvuoden
jdlkeen on 60 - 80 o/o eldkkeen perusteena olevasta palkasta (yhdessd
lakisddteisen eldkkeen kanssa). Eldkkeen perusteena kdytetdin taval-
lisestiviimeisen vuoden tai 3 - 5 viimeisen vuoden keskiansioita.

Leskenelikkeend maksetaan tavallisesti 60 o/o ja lapsen elikkeend 10 %
(20 o/o tdysorvolle) siitii vanhuuseldkkeestd, joka edunjiitttijille olisi mak-
settu normaalissa eldkeidssd (tuleva aika mukaan lukien).

Tydkyvytt6myyseldkkeend maksetaan usein 60 % karttuneesta vanhuus-
eldkeoikeudesta tai siitd vanhuuseldkkeestd, joka olisi maksettu normaa-
lissa vanhuuseldkeidssd (tuleva aika mukaan lukien).
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Eldkeoikeuden sdilyminen riippuu eldkkeen jdrjestdmistavasta. Eldkeoike-
us sdilyy tyosuhteen piidtyttytikin aina siihen eldkkeen osaan, joka on ra-
hoitettu tydntekijiin vakuutusmaksuin, mutta yleensd koko karttuneeseen
eldkkeeseen vdhintddn viiden ty6vuoden jdlkeen. Karttuneen eldkkeen
mddrd voidaan maksaa myds heti tydsuhteen pddttyessd.

Eldkkeiden tason tarkistukset ovat pakollisia vain joissakin elakejarjestel-
missd. Pakolliset tarkistukset tehdddn vuosittain samoin kuin lakisddteisis-
si eldkkeissi.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tdydentdvd eldketurva on yleensd suurimmaksi osaksi tyonantajan kus-
tantamaa. Jos tyontekijiiltii peritAdn vakuutusmaksuja, maksu on etuuspe-
rusteisissa jdrjestelmissd eldkekaton alle jiiiiviistii palkan osasta yleensd
1 - 3 prosenttia ja elikekaton ylittdvdstd tulosta 7,5 - 10 prosenttia. Mak-
superusteisessa jdrjestelmdssd ty6ntekijdn vastaavat maksut ovat yleensd
1 - 5 prosenttia ja 5 - 10 prosenttia.

Vakuutusmaksujen verovdhennyskelpoisuus riippuu eldkkeen rahoitusta-
vasta. Verotus suosii eldkekassajdrjestelmid. Pddsddntoisesti sekd ty6n-
antaja ettd tydntekijd voivat vdhentdd vakuutusmaksut.

Eldkkeet ovat lisdeldketurvan jdrjestdmistavasta riippuen kokonaan tai
osittain verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtididen maksamat kertasuoritukset
sen sijaan ovat verovapaita.

5 Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden rnddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja ltdvallan vdlilld voimassa EU-asetuksen
1408171ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on
ylikansallista lainsddddntdd ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
sddddkset poikkeavat sen mddrdyksistd. Suomen ja ltdvallan vdlilld on
my6s kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus, jota ollaan parhaillaan uudis-
tamassa.

Kansallisen lainsddddnndn mukaan lakisddteiset eldkkeet voidaan mak-
saa ulkomaille myds ilman maiden vdlistd sosiaaliturvasopimusta.
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6 Vireilli olevia uudistuksia

Varhainen eldkkeellesiirtyminen ja eldkejdrjestelmdn rahoituksen kestd-
vyys ovat olleet ltdvallan eldkepoliittisen keskustelun painopisteitd jo use-
an vuoden ajan. Sekd erilaisten varhaiseldkkeiden ettd tyokyvytt6-
myyseldkkeiden mddrdt ovat jatkuvasti kasvaneet ja kasvattaneet eldke-
menoja. Jdrjestelmdn uudistaminen onkin tullut vdlttdmdttdmdksi eldke-
kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Yhtend toimenpiteend lievennettiin
osa-aikaeldkkeen my6ntdmisehtoja vuoden 1998 alusta l6htien. Tdmdn
toivotaan osaltaan kannustavan ihmisid pysymddn tydeldmdssd pidem-
pddn kokonaan eldkkeelle siirtymisen sijaan.

Vuosina 1993 ja 1997 toteutettiin lakisddteisen eltikejdrjestelmdn laajat
uudistukset, jotka tulevat voimaan asteittain. Joulukuussa 1992 tehdylld
lainmuutoksella naisten yleinen vanhuuseldkeikd tullaan korottamaan as-
teittain 65 vuoteen alkaen vuodesta 2024. Ekikeikiiti nostetaan puolella
vuodella vuosittain siten, etti se on 65 vuotta vuonna 2033. Vuoden 1993
elSkereformin yhteydessd pddtettiin miesten ja naisten eldkeikien yhte-
ndistdmisestd my6s varhaiseldkkeiden osalta. Naisten eldkeikid tullaan
nostamaan vuodesta 2019 alkaen puolella vuodella vuosittain niin, ettd se
on 60 vuotta vuonna 2028.

Vuoden 1 997 marraskuussa hyvdksytyssd eldkereformissa lakisddteiseen
eldketurvaan tehtiin useita muutoksia. Varhaiseldkkeiden osalta eldkkeen
perusteena olevan palkan laskenta-aikaa tullaan vuodesta 2003 liihtien
pidentdmddn 15 vuodesta 18 vuoteen. Pidennetty laskenta-aika on tdysin
voimassa v.2020. Kaikkiin varhaiseldkkeisiin, jotka alkavat naisilla ennen
ikdvuotta 60 ja miehilld ennen ikdvuotta 65 tullaan vuodesta 2003 alkaen
tekemddn varhennusvdhennys, joka on 2 o/o varhennusvuotta kohti . Vai-
hennys voi kuitenkin olla enintddn 10 o/o.

Myds ty6kyvyttdmyyseldkkeisiin tullaan tekemddn varhennusvdhennys
vuodesta 2003 alkaen. Vuodesta 2001 ldhtien on mahdollista siirtyd osit-
taiselle tydkyvyttdmyyseldkkeelle, jos ty6skentely jatkuu osa-aikaisesti.

Vuodesta 2000 liihtien vanhuuseldkkeiden karttumiskerroin nousee 2 pro-
senttiin vuodessa. Karttumiskerroin tulee olemaan sama koko vakuutuk-
seen kuulumisen ajan eikd endi vaihtele vakuutusvuosien mukaan" Lap-
senhoitoaika tullaan ottamaan eldkkeessd entisti kattavammin huomioon
vuodesta 2000 liihtien. Tarkemmat sddnndt pddtetddn mydhemmin.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi. 1 jeni (JPY) = 0,0453F1M (keskikurssitammikuu 1999)

Eldketurva koostuu Japanissa kansaneldkejdrjestelmiistd ja lakisddtei-
sestd tydelEikej:irjestelmdstd. Molemmista jdrjestelmistd maksetaan van-
huus- ja tydkyvytt6myyseldkkeitd sekd perhe-eldkkeitd. Yksityiselld ja jul-
kisella sektorilla on omat tyoel€lkej€irjestelmdnsd, julkisella sektorilla on
useita eri el:ikejtirjestelmid. Yksityisen sektorin palkansaajat ja merimiehet
kuuluvat palkansaajien eldkevakuutusjdrjestelm6dn ("Kosei Nenkin"). Jul-
kisen sektorin ty6ntekij6iden tydeldikej€irjestelmdt ovat keskindisid avus-
tusyhdistyksid. Maa- ja metsdtalouden tydntekij6illA, yksityiskoulujen
opettajilla sekd kalastusosuuskuntien tydntekijdilldi on omat tyoeldkejdr-
jestelmdnsd. Yksityisen sektorin tydeldkejEirjestelmddn kuului vuonna
1996 n. 32 miljoonaa ty6ntekijdd. Julkisen sektorin jdrjestelmiin kuului n. 6
miljoonaa ty6ntekijdii.

Kaikki Japanissa asuvat henkil6t jaetaan sosiaalivakuutuksessa kolmeen
eri luokkaan. Luokkaan kaksi kuuluvat sekd yksityisen ettd julkisen sekto-
rin palkansaajat. Luokka kolme koostuu luokkaan kaksi kuuluvien palkan-
saajien eldttdmistd aviopuolisoista. Ensimmdiseen luokkaan kuuluvat
kaikki ne 20 - S9-vuotiaat henkil6t, mm. yrittdjdt ja opiskelijat, jotka eivdt
kuulu luokkiin kaksitai kolme.

Kansan el dkej drjestelm ii on ai noa I akisddtei n en eldketu rvan m uoto I u okki i n
yksi ja kolme kuuluville henkil6ille. Lakisddteisestd ty6eldkejdrjestelmdstd
maksetaan ansiosidonnaisia etuuksia luokkaan kaksi kuuluville. Heille
my6nnetddn etuuksia my6s kansanel iikej iirlestel m dstd.

Erilaiset lisdeldkejdrjestelmdt ovat yleisid ja niiden merkityksen arvellaan
tulevaisuudessa kasvavan nopeasti ikddntyvdn vdestdn my6tEi. Lakisdd-
teinen eldketurva yhdessd vapaaehtoisen lisdeldketurvan kanssa muo-
dostaa eldketurvan n. 60 prosentin tavoitetason. Lakisddteinen eldketurva
yksin kattaa noin 45 prosenttia eldkettd edelt6neistd ansioista. Suuret
tyonantajat voivat irrottautua lakisddteisestEi tydeltikejdrjestelm€istti jEir-
jestdimtillEi eldketurvan palkansaajien eldkekassassa. Yksityisen sektorin
palkansaajista n. 22 miljoonaa eli kaksi kolmannesta kuului johonkin ty6n-
antaj an I istre ltikejii{estel m dd n.
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2 Vdhimmdiseldketurva

2. 1 Kansane!fikejdrjestelm {
Kansaneldkejdrjestelmd tuli voimaan Japanissa vuonna 1 96 1 . Jdrjestelmd
perustettiin ensisijaisesti yrittEijien eldketurvan takaamiseksi. Yksityisen
sektorin miespuolisia teollisuustyontekijditd koskeva ty6eldkelaki oli tullut
voimaan jo vuonna 1942 (vuonna 1944lain piiriin liitettiin yksityisen sekto-
rin naispuoliset ty6ntekijdt sekd toimistotydntekijdt), mutta yrittiijEit jditettiin
silloin tdmdn lain ulkopuolelle. Julkisen sektorin (mukaan lukien armeijan)
tydeldketurva oli saanut alkunsa tditdkin huomattavasti aikaisemmin, jo
1880-luvulla. Kansaneldkejdrjestelmdn toteuttamisen jdlkeen kaikki Japa-
nin ka nsalaiset kuuluvat jonkin el Eikejiirjestelmdn p ii ri in.

Japanin kansaneldkejdrjestelmAstd maksetaan tasasuuruisia peruseldk-
keitd. Vuoden 1985 eldkeur.distuksen jdlkeen kansaneldkejdrjestelmSdn
kuuluminen on pakollista kaikille Japanissa asuville 20 - S9-vuotiaille.

2.1.1 Hallinto

Eldkkeet ja sairausvakuutus kuuluvat Japanin sosiaali- ja terveysministe-
rion hallinnonalaan. Sosiaalivakuutuslaitos vastaa eldkkeiden hallin-
nosta kansallisella tasolla. Sosiaalivakuutuslaitoksen aluetoimistojen
eldke- ja vakuutusosastot vastaavat eldkkeiden maksusta ja vakuutus-
m aksuj en kerdd misest€i paikallisel la tasolla.

2.1.2 Rahoitus

Kansaneldkejirjestelmd on osittain rahastoiva. Eldkkeet rahoitetaan va-
kuutetuilta perittdvilld vakuutusmaksuilla, valtion tuella sekd rahaston
sijoitustuotoilla. Valtio tukee kansaneldkejdrjestelmdn rahoitusta kus-
tantamalla yhden kolmasosan etuuksista sekd hallintokulut. Luokkaan
yksi kuuluvilta vakuutetuilta (mm. yrittiijdt, opiskelijat) peritiiiin kansan-
eldkevakuutusmaksua tasasuuruinen mddrd kuukausittain. Vuonna l ggg
kansaneldkevakuutusmaksu on 13 300 jeni6 kuukaudessa (n. 600 FIM).

Kansaneldkevakuutusmaksun yhteydessd on mahdollista maksaa yli-
mddrdistd vakuutusmaksua eldke-etuuksien parantamiseksi. Kansane16-
kevakuutusmaksun suuruus tarkistetaan vuosittain huhtikuussa ja siihen
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lisdtddn edellisen vuoden kuluttajahintaindeksin nousu sekd 500 jenid
(n. 20 FIM).

Luokkaan kaksi kuuluvien vakuutusmaksu perit66n ty6eldkemaksun
osana (ks. 3.1.2). Kansaneldkevakuutusmaksua ei peritd henkiloiltd,
joilla ei ole tuloja lainkaan tai joiden tulot ovat hyvin pienet. Mydskidn
luokkaan kolme kuuluvien henkil6iden ei tarvitse maksaa kansaneldke-
vakuutusmaksua, sill6 heiddn vakuutusmaksunsa peritddn luokkaan
kaksi kuuluvilta puolisoilta pakollisten tydeldkemaksujen yhteydessd.
Luokkaan kolme kuuluvaa aviopuolisoa ei katsota taloudellisesti riippu-
vaiseksi, jos hdnen tulonsa ylittiivdit 1,3 miljoonaa jenid(n. 58 900 FIM)
vuodessa. T€illoin hdneltd peritddn kansanel*evakuutusmaksu.

2.1.3 Verotus

Kaikki luokkiin yksi, kaksi ja kolme kuuluvat henkildt voivat vdhentdd
maksamansa kansaneldkevakuutusnaksut verotuksessa. Eldkkeet ovat
veronalaista tuloa.

2.1.4 Vakuutusaika

Kansaneldkejdrjestelmdn vakuutusaikaa on asumisaika Japanissa ikd-
vuosien 20 ja 59 v#ililld" Vakuutusmaksuja ei peritd 60 - 64-vuotiailta.
Puuttuvaa vakuutusaikaa voi kuitenkin tdydentdd vapaaehtoisella mak-
sulla ikdvuosien 60 ja 64 vEilillii.

2.1.5 Vanhuuselike

Oikeus elikkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen on niilld 65 vuotta tdyttdineilld, jotka ovat
kuuluneet kansaneldkejdrjestelmddn vdhintddn 25 vuotta. Yleiseen tyo-
eldkejdrjestelmddn sekd julkisen sektorin tyOelaikejEirjestelmiin kuuluminen
otetaan huomioon aikaa laskettaessa. Vanhuuseldke voidaan kuitenkin
my6ntdd jo 60-vuotiaalle, jolloin etuus pieneneetai eldkettd voidaan lyktitEi
70 ikdvuoteen asti, jolloin el6ke suuenee.

Palkansaajien eldttdmien aviopuolisoiden ei tarvitse maksaa kansaneld-
kevakuutusmaksua. Eldkeoikeuden saamiseksi heiddn tulee kuitenkin
rekiste16idd itsensd sosiaalivakuutuslaitoksen paikallistoimistossa aina,
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kun heiddn sosiaalivakuutusluokkansa muuttuu, esim. ty6eldmddn siirty-
misen tai siviilisdddyn muutoksen takia. Puutteellinen rekisterdinti johtaa
eldketurvan menetykseen.

Eldkkeen miiriytyminen

Tdyden kansaneldkkeen saaminen edellyttdd kansaneldkevakuutusmak-
sujen maksamista vdhint66n 40 vuoden ajalta tai maksujen keskeytymd-
t6ntd maksamista vuodesta 1961 liihtien aina 60 ikdvuoteen asti. Kun Ja-
panissa puhutaan etuuksien tasosta, kdytetddn laskelmien pohjana pe-
rusmddrdd 65 000 jeni6, joka tarkistetaan lain mukaan viiden vuoden vd-
liajoin. Todellinen indeksilld tarkistettu tdysi kansaneldke on 66 625 jenid
kuukaudessa (n. 3 020 FIM/kk).

Jos vakuutusmaksuvuosia on vdhemmdn kuin 40, pienennetddn eldkettd
1/40 osalla jokaista puuttuvaa vuotta kohti. Puuttuvia vuosia on mahdollis-
ta korvata vapaaehtoisella vakuutusmaksulla ikdvuosien 60 ja 70 vdlilld.

Elikkeen tarkistaminen

Eldkkeet on sidottu kuluttajahintaindeksiin ja eldkkeiden tarkistukset tule-
vat voimaan vuosittain huhtikuun alusta lukien. Lisiksi viiden vuoden v5-
lein elSkelakien tarkistusten yhteydessd elEikkeit€i tarkistetaan viiden vii-
meisen vuoden nettopalkkojen muutoksen perusteella. Eldkkeitd oli tar-
koitus tarkistaa palkkaindeksilld vuonna 1999, mutta hallituksen piidt6k-
selld tdtd tarkistusta ei aiota tehdd, vaan eldkkeitd tarkistetaan palkkain-
deksilld seuraavan kerran vasta vuonna 2OO4.

2.1 .6 Ty6kyvytt6myyseldke

Oikeus el6kkeeseen

Kansan eldkejiiryestelm dstd maksettavaan ty6kyvytt6myyseldkkeeseen on
oikeus vakuutetulla, joka on pysyvdsti ja tdysin tyokyvyt6n, ja joka on
maksanut kansaneldkevakuutusmaksut ty6kyvyttdmyyden alkamista
edelt6neeltd vuodelta. Lisdksi edellytetddn, ettii vakuutettu kuului kansan-
eldkejdrjestelmddn tydkyvyttdmyyden alkaessa tai ettd hdn oli 60 - 65-
vuotias. Vuodesta 2006 ldhtlen eldkkeen my6ntdmiseksi edellytetddn, ettd
vakuutettu oli maksanut vakuutusmaksuja vEihintddn 213.n lan 20 ikdvuo-
den ja ty6kyvyttdmdksi tulon vdlisestd ajasta.
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ElHkkeen mddrdytyminen

Tyokyvyttomyyseldke on tasasuuruinen. Sen m55rd riippuu ty6kyvytt6-
myyden asteesta. Ensimmdisen asteen (henkilo on tdysin kykenemdton
suoriutumaan pdivittdisestd el6mdstd omin avuin) tydkyvyttomyyseldke
vuonna 1998 oli 8'1 825 jeni6 kuukaudessa (n. 3 700 FIM). Toisen asteen
(kyky suoriutua jokapdivdisestd eldmdstd on erittdin rajoittunut) tyoky-
vyttdmyyseldke oli 65 458 jenid kuukaudessa. (n. 2 970 FIM).

Tydkyvyttdmyyseldkkeeseen maksetaan lisdksi erillistd lisdd alaikdisten
lasten (alle '18 vuotta tai 20 vuotta, mikdli lapsi on tyokyvytdn) mukaan
seuraavasti: ensimmdisestd ja toisesta lapsesta kummastakin 18 833 je-
nid (n. 850 FIM) kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta makse-
taan kuukaudessa 6 275 jeniti (n. 280 FIM).

Eldkkeen tarkistam i nen

Tydkyvyttdmyyseldkkeitd tarkistetaan samal la tava I la ku in vanh uuseldk-
keitd (ks. kohta 2.1.5).

Elikkeen maksaminen

Tydkyvyttdmyyseldkettd voidaan maksaa vdlitt6mdsti tyokyvyttdmyyden
alettua edellyttden, ett6 vakuutusmaksut on maksettu ajallaan.

2.1.7 Perhe-eldke

Oikeus elikkeeseen

Kansaneldkejdrjestelmdn perhe-eltikettti voidaan maksaa naisleskelle,
jolla on huollettavia lapsia. Leskeneldkkeeseen maksetaan korotusta
lapsista. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet maksetaan leskeneld-
ke edunjdttdjien lapsille. Oikeus perhe-eldkkeeseen edellyttdd, ettd
edunjdittEijEi oli maksanut kansaneldkevakuutusmaksut kuolemaansa
edeltdneeltd vuodelta. Vuodesta 2006 lukien edellytetddn eldkkeen
saamiseksi, ett6 edunjdttrijd on maksanut vakuutusmaksuja vdhintddn
213:n alan 20 ikdvuoden ja kuoleman vdlisestd ajasta. Vaihtoehtona on,
ettd vakuutettu on kuulunut jairjestelm€idn vdhht66n 25 vuotta"
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TEiysi leskeneldke oli 65 458 jeniii kuukaudessa (n. 2 970FlM) vuonna
1998. Lisdksi alaikdisistd huollettavista lapsista maksetaan erillistd lisdd
siten, ettd ensimmdisestd ja toisesta lapsesta maksetaan kummastakin
18 833 jenid kuukaudessa (n. 850 FIM) ja kustakin seuraavasta lapsesta
n.6 275 jeniii (n. 280 FIM) kuukaudessa. Lapsesta maksettava lisd lak-
kaa viimeinen pdivd maaliskuuta sen jiilkeen, kun lapsi on tdyttdnyt 18
vuotta (tai20 vuotta, jos lapsi on ty6kyvyt6n).

Jos alaikdisten lasten molemmat vanhemmat ovat kuolleet, jaetaan les-
keneldke lapsikorotuksineen tasan lasten kesken.

Eldkkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaan samalla tavalla kuin vanhuuseldkkeitd (ks
2.1.s).

3 Tydeldketurua

3.1 Palkansaajien ty6eldketurva

Yksityisen sektorin palkansaajien lakisddteinen tydeldke koostuu kol-
mesta osasta; vakuutusajan pituudesta riippuvasta peruseldkkeestd, an-
siosidonnaisesta ty6el6kkeestd sekd huoltajalisdst6. Jdrjestelmdstd
maksetaan vanhuus- ja tydkyvytt6myyseldkkeitd sekd perhe-eldkkeit6.
Tyoeldkkeen peruseldke muuttuu kansaneldkkeeksi, kun eldkkeensaaja
tiiyttiiti 65 vuotta.

Suuret tydnantajat voivat halutessaan irrottautua palkansaajien eldke-
jdrjestelmdstd jdrjesttim€ill€i vanhuuseliikkeen ansiosidonnaisen osan
palkansaajien eldkekassajdrjestelmdn kautta. Eldkekassa voi olla ty6n-
antajakohtainen tai usean samalla teollisuuden alalla toimivan yrityksen
yhteinen.

3.1.1 Hallinto

Palkansaajien eldkejdrjestelmdn hallinto on sama kuin kansanelSkejdr-
jestelmdssd (ks. kohta 2.1.1).
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3.1.2 Rahoitus

Palkansaajien lakisddteinen tydeliikejdrjestelmd on osittain rahastoiva
samoi n kui n kansaneldkejdrjestel mdki n. Ty6el dkkeet rahoitetaan ty6nte-
kUoilta ja tydnantajilta perittdvil16 vakuutusmaksuilla sekd valtion tuella.
Valtio osal listuu kustannuksi i n maksamal la hallhtoku lut.

Ty6nantajilta ja ty6ntekijoiltd peritddn saman suuruista eldkevakuutus-
maksua. Vuonna 1999 maksu on 8,675 prosenttia kummaltakin. Ty6eld-
kevakuutusmaksuun sisdltyy kansaneldkevakuutusmaksun osuus. Me-
rimiesten ja kaivostydldisten vakuutusmaksu oli 9,575 prosenttia vuonna
1998. Lisdksi sekd tyonantajilta ettd tydntekudilta peritddn 0,50 prosentin
suuruista maksua tyontekijiille maksetuista bonuksista. Puolivuosittain
maksetut bonukset eivdt kuitenkaan kartuta eldkettd. Kuukausipalkka,
josta tydntekijdn vakuutusmaksu peritddn, perustuu keskimddrdisiin an-
sioihin kolmen kuukauden ajalta (tavallisesti touko-, kesd- ja heindkuus-
sa).

Palkat on jaettu 30:een luokkaan ansiotason mukaan, ja kullekin luokalle
on md6rdtty vakuutusmaksun pohjana oleva kuukausipalkka. Esimerkik-
si, jos tyontekijdin keskimddrdiset kuukausitulot asettuvat vdlille 370 000-
395 000 jeniai (n. 16 800 - 17 900 FIM), on vakuutusmaksun pohjana
oleva keskimddrdinen kuukausipalkka 380 000 jenid (n. 17 200 FIM).
Palkkakatto vakuutusmaksujen perimiselle on 590 000 jeniEi kuukaudes-
sa (n. 26 7OO FIM). Jos tydnantaja irrottautuu lakisddteisestd jdrjestel-
mdstd ja j€irjestdd tydntekijdiden elSketurvan eldkekassassa, ovat mak-
sut 3,2 - 3,8 prosenttiyksikkod matalammat.

3.1.3 Verotus

Sekd tydnantajat ettd palkansaajat voivat vihentdd pakolliset ty6el6ke-
vakuutusmaksut verotuksessa " Eldkkeet ovat veronalaista tu I oa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyossdoloaika ikdvuosien 20 ja 65 vdlilld
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3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Peruseldkkeeseen ovat tdlld hetkelld oikeutettuja 60 vuotta tdyttdneet
miehet ja 59 vuotta tdyttdneet naiset, jotka ovat maksaneet vakuutus-
maksuja vdhintddn 25 vuotta. Tdhdn aikaan luetaan hyvdksi aika, jolta
vakuutettu on m aksan ut kansaneldkevaku utusmaksuja. Ty6eldkkeen pe-
ruseldke muuttuu kansaneldkkeeksi, kun el6kkeensaaja tdyttiid 65
vuotta. Peruseldkeosan myontdmiskriteerejd ollaan kuitenkin tiukenta-
massa siten, ettd sek6 naisten ettd miesten eldkeikd nousee asteittain
65:een vuoteen. Naisten eliikeikti nostetaan 60:een jo vuoteen 2000
mennessd.

Ty6el6kkeen ansiosidonnaista osaa voidaan maksaa 60 vuotta t€iyttti-
neille. Merimiesten ja kaivostyoldisten eldkeikd on 56 vuotta. Tdyden
eldkkeen maksaminen edellyttdd, ettd elikkeensaaja on lopettanut
tydnteon. Jos eldkkeensaajalla on lisAksi tydtuloja, vdhennetddn eldkettd
tyotulojen mddrdstd riippuen.

Huoltajalisddn on oikeutettu eldkeldinen, joka on ollut vakuutettu vihin-
tddn 20 vuotta ja jolla on eldtettdvdnddn alle 65-vuotias puoliso jaltai
alaikdisid (alle 18 vuotta tai 20 vuotta, jos lapsi on ty6kyvyt6n) lapsia.

Elikkeen mdirdytyminen

Vanhuuseldkkeen kuukausittainen perusosa vakuutusvuotta kohti mdd-
rdytyy ikdluokittain. Perusosa vaihtelee 1. 4. 1946 jdlkeen syntyneille
myonnettdvdstd 1 636 jenistd (n. 70 FIM) ennen 2.4.1927 syntyneille
mydnnettdvddn 3 068 jeniin (n. 140 FIM).

Ansiosidonnainen osa mddrdytyy kertomalla vakuutusvuodet, eldkkeen
karttumisprosentti sekd keskimddrdiset kuukausiansiot (ks. kohta 3.1.2)
keskenddn. Eldkkeen karttumisprosentti vaihtelee syntym6ajan mukaan
0,75 prosentista 1 prosenttiin. Ennen 2.4.1927 syntyneilld se on 1 pro-
sentti ja 1.4.1946 jdilkeen syntyneilld 0,75 prosenttia. Vuonna 1946 ja
sen jdlkeen syntyneillii ttiysi, 40 vakuutusvuoden perusteella karttuva
el6ke on siten 30 prosenttia eldkkeen perusteena olevista ansioista.

Tdyden eldkkeen saa 60 - 64-vuotias, joka on lopettanut tyonteon sekd
65-vuotias tai sitd vanhempi henki16 ilman rajoituksia. 60 - 64-vuotias
saa tdydest6 eldkkeestd 80 prosenttia, jos hinen tulonsa ja 80 prosent-
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tia tdydestd eldkkeestd eivdt ylitd 220 000 jenid (n. 9 970FlM) kuukau-
dessa. Jos tulot ja 80 prosenttia tdydestd eldkkeestd ylittdvdt kuukau-
dessa 220 OOO jenid, mutta eiv6t 340 000 jeniS (n. 15 400 FIM), pienen-
netddn eldkettd 50 prosentilla 220 00 jenin ylittdvdstd mddrdstd. Jos tu-
lot ja 80 prosenttia eldkkeestd ylittdvdt 340 000 jeniS kuukaudessa, pie-
nennettiiin eldkettd ylitystd vastaavalla mddrdl6.

Huoltajalisdd maksetaan tasasuuruisena mddrdnd sek6 puolisosta ettd
ensimmdisestd ja toisesta lapsesta kummastakin 18 833 jenid (n. 850
FIM) kuukaudessa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 6 275 jenid (n. 280
FIM) kuukaudessa.

Eldkkeen tarkistam i nen

Vanhuuseldke ja huoltajalisd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan.

3. 1 .6 Tyokyvyttdmyyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Tyoeldkkeend maksettavan tydkyvyttomyyseldkkeen myontdmisperusteet
ovat muutoin samat kuin kansaneldkkeend maksettavan tyokyvyttomyys-
eldkkeen (ks. 2.1.6), paitsi ettd tyoeldkej6rjestelmdstii myonnetddn tydky-
vyttomyyseldkettti myos lievemmiin asteisen ty6kyvyttomyyden perus-
teella.

El ikkeen m iiiiriiytym i nen

Ty6kyvyttdmyyseldke m ddrdytyy vanhuuseldkkeen mddrdytymisperustei-
den mukaan kuitenkin niin, ettd karttumiskerroin on aina 0,75 prosenttia ja
vakuutusajaksi lasketaan vdhintddn 25 vuotta. Maksettavat etuudet vaih-
televat tydkyvyttdmyysasteen mukaan. Ensimmdisen asteen tydkyvytto-
myydestd (henkil6 on tdysin kykenemdtdn suoriutumaan pdivittdisestd
eldmdstd omin avuin) maksettava elSke on 125 prosenttia ansiosidonnai-
sesta eldkkeestd ja huoltajalisd. Toisen asteen tydkyvyttomyyseldke (kyky
suoriutua jokapdivdisestd eldmdstd on erittdin rajoittunut) koostuu tiy-
destd ansiosidonnaisesta eldkkeestd ja huoltajalisdstd. Tydkyvytt6myys-
eldkkeen huoltajalisdt ovat samansuuruisia kuin vanhuuseldkkeen huolta-
jalisdt (ks. 3.1.5). Kolmannen asteen tydkyvyttomyydestd (tydkyky alentu-
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nut enintddn 70 %) mydnnettdvd eldke koostuu ainoastaan eldkkeen an-
siosidonnaisesta osasta. El6ke on kuitenkin vdhintddn 589 100 jenid vuo-
dessa (n. 2 220 FIM) kuukardessa.

Jos kyseessd on lievemmdn asteinen tydkyvyttdmyys kuin edelld mainitut,
eik6 muita etuuksia makseta, voidaan tydkyvytt6mdlle maksaa kertakor-
vaus. Maksettavan korvauksen suuruus on 200 prosenttia vuosittaisesta
kolmannen asteen ty6kyvyttomyydestd myonnettdvdstd etuudesta, vdhin-
tdiin 1 170 000 jenid (n. 53 000 FIM).

Eltkkeen tarkistam i nen

Ks. kohta 3.1.5.

Elikkeen maksaminen

Ty6kyvyttomyyseldkettd aletaan maksaa tyokyvytt6mdksi tuloa seuraavan
kuukauden alusta ldhtien.

3.1.7 Perhe-elike

Oikeus elikkeeseen

Ty6eldkkeen perhe-eldkettd maksetaan laajemmalle joukolle kuin kansan-
eldkkeen perhe-eldkettd. Perhe-eldkettd voidaan maksaa ensisijaisuus-
jdrjestyksessd nais- ja miesleskelle, edunjdttdjdn lapsille, vanhemmille,
lastenlapsille tai isovanhemmille. Etuuden saamiseksi lasten ja lastenlas-
ten tulee olla alle 18-vuotiaita (ikdraja 20 vuotta, mlkdli lapsi on ty6kyvy-
ton) ja mieslesken, vanhempien ja isovanhempien vdhintddn S5-vuotiaita.
Eldkkeen mydntdmiseksi edellytetddn, ettd edunjdttdjd kuului kuollessaan
vakuutukseen tai ettd hdn oli vanhuus- tai tyokyvytt6myyseldkkeel16.

Eldkkeen mdirdytym i nen

Eldke on 75 prosenttia edunjdttiijiin ansiosidonnaisesta vanhuusel6k-
keestd. Lapsista maksettavat lisdt ovat samansuuruiset kuin vanhuusel6k-
keeseen my6nnettdvdt lisdt (ks. 3.1.5). Vakuutusajaksi lasketaan aina
vdhintddn 25 vuotta.
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Naisleskelld, joka on ansainnut omaa eldkettd, on mahdollisuus valita
edullisin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta eldkeidn saavutettuaan:

1 ) 75 prosenttia edunjdttdjdn ansiosidonnaisesta vanhuuseldkkeestd
2) 100 prosenttia omasta ansiosidonnaisesta vanhuuseldkkeestd
3) 50 prosenttia edunjaittiijain + 50 prosenttia omasta ansiosidonnaisesta
vanhuuseldkkeestd.

Naisleskelld on tdmdn lisdksi oikeus omaan kansaneldkkeeseensii. Lap-
seton naisleski on lisdksi oikeutettu vuotuiseen 589 100 jenin (n.2 22O
FIM/kuukausi) suuruiseen lisddn ikdvuosien 40 ja 65 vdlillii, mik6li hdn oli
35 vuotta tai vanhempi puolison kuollessa.

Eldkkeen tarkistami nen

Ks. kohta 3.1.5.

3.2 Yrittiijien eldketu rua

Kansaneldkejirjestelmdstd myonnettdvdt eldkkeet ovat yrittdjien ainoa
lakisddteisen eldketurvan muoto. YrittEijiit voivat parantaa kansaneldke-
jdrjestelmdstd heille myonnettdvid eldkkeitd maksamalla erillistd vakuutus-
maksua kansalliseen eldkekassaan, joka koostuu useista eri kassoista.
Vakuutusmaksun suuruus riippuu yrittEijdin iEistii sillii hetkell6, jolloin hdn
liittyy kassan jiseneksi. Vakuutusmaksu pysyy samansuuruisena koko
vakuutusmaksukauden ajan. Maksu on enimmillddn 68 000 jenid kuukau-
dessa (n. 3 080 FIM). Kassasta aletaan maksaa tasasuuruista eldkettd 65
vuoden idstd alkaen. Eldkkeen suuruus mddrdytyy edunsaajan idn perus-
teella kassaan liittymishetkelld ja sitd maksetaan eldkkeensaajan elinidn
ajan. Eldkettd ei ole sidottu indeksiin.

Jos yrittiijii, joka kuuluu kansaneldkejdrjestelmddn, kuolee ennen kuin h6n
tdyttd6 65 vuotta (tai ennen 60 ikdvuotta, jos kyseessd on varhaiseldke)
maksetaan sekd nais- ettd miesleskelle 75 prosenttia yrittdjdn eldkkeestd.
Edunsaajan tdytyy kuitenkin olla 60 - 65-vuotias, hdnen on tdytynyt olla
edunjdttdjeistA taloudellisesti riippuvainen ja naimisissa tdmAn kanssa v6-
hintddn 10 vuotta. Leskenel6kettd maksetaan siihen asti, kunnes leski
tEiyttdii 65 vuotta.

YrittiijEin leskeneldke voidaan maksaa leskelle eldkkeen sijasta kertakor-
vauksena, jonka suuruus rippuu vakuutusvuosien mddrdstd. Kertakor-
vaus edellyttdd, ettai yrittaijd oli maksanut vakuutusmaksuja vdhintdSn
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kolmen vuoden ajan, ja ettd hdnellti ei ollut alaikdisid huollettavia, joilla
olisi oikeus perhe-eldkkeeseen. Kertakorvaus oli vdhintdiin 120 000 je-
nid (n. 5 44O FIM) ja enintddn 320 000 jenid (n. 14 500FlM) vuonna
1997.

4 Lisdeldketurva

Yleistd

Lisdeldkejdrjestelyt ovat Japanissa yleisid ja ne voidaan pddsddntdisesti
jakaa palkansaajien eliikekassajdrjestelmddn ja tydnantajakohtaisiin lisii-
eldkejdrjestelmiin. Erorahan maksaminen on Japanissa perinteinen ja
erittdin yleinen kdytdnto, vaikka se onkin tydnantajalle vapaaehtoista. La-
kisddteisistd eldkejdrjestelmistd maksettavat etuudet eivdt vaikuta lisield-
kejdrjestelmistd maksettavien etuuksien suuruuteen. Ainoastaan etuuspe-
rusteiset jdrjestelmdt ovat sallittuja.

Vuonna 1991 n. 29 miljoonaa palkansaajaa kuului yksityisen sektorin laki-
sddteiseen tydelaikejairjestelm6dn. Heisti n. 90 prosenttia kuului my6s
tydnantajan rahoittamaan erorahajdrjestelmddn. Japanissa eroraha kor-
vaa usein varsinaisen lisdeldketurvan tai tdydentdd sitd. Eroraha makse-
taan erilaisissa tyosuhteen pddttymistilanteissa. Jdrjestelmd on rahastoi-
maton ja se toimii jakojdrjestelmdn tavoin. Vdestdn nopean ikddntymisen
myotd ndmd kertakorvauksena maksettavat etuudet ovat kdyneet kalliiksi,
ja ty6nantajat ovat yhd enenevdssd mddrin alkaneet korvata tai tdydentdd
erorahajdrjestelmid rahastointiin perustuvilla lisiieltikejiirjestelmilld. Ra-
hastoivien eldkejdrjestelmien edullinen verokohtelu on myos ollut osasyy-
nd niiden suosion kasvuun. Kuitenkin vield vuonna 1989 n.49,3 prosen-
tilla 6 000 tutkitusta yrityksestd oli ainoastaan kertakorvauksiin perustuva
I i sdel dkej drj estel m d.

Palkansaajien el iikekassajdrjestelm d

Vuodesta 1966 ldhtien tydnantajat ovat voineet perustaa rahastoja
tydntekij6iden eldketurvan ansiosidonnaiselle osalle. Palkansaajien eld-
kekassajdrjestelmd on suunniteltu mahdollistamaan lakisddteisen eld-
keturvan piiristd eroaminen. Vdhintddn 500 ihmistd ty6llistdvd yritys ja
saman alan yritysten muodostama ryhmi, loka tyollistaiti vdhintddn 3000
ihmistd, voivat erota lakisddteisen eldketurvan piiristd (engl. "contracting
out") jdrjest6mdlld ty6elSkkeen ansiosidonnaisen osan palkansaajien
eldkekassassa. Eroamisen edellytyksend on, ettd yksityinen kassa tarjo-
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aa vdhintddn 30 prosenttia korkeammat edut kuin lakisddteinen jtirjes-
telmd, ja ettd Japanin sosiaali- ja terveysministerid sekd ammattiyhdistys
tai 50 prosenttia ty6ntekijdistd hyvdksyy jdrjestelmdn. Jdrjestelmdn tulee
kattaa kaikki ne yrityksen tai useamman yrityksen tydntekijdt, jotka kuu-
luvat lakisddteisen tydeldketurvan piiriin.

Palkansaajien eldkekassajdrjestelmddn kuuluu useita eri kassoja, jotka
voivat itsendisesti piitittiiii rahoituksen suunnittelusta. Vuonna 1998 Japa-
nissa oli 1 874 ty6ntekijdiden eldkekassaa, joihin kuului n. 12 miljoonaa
tydntekijiiEi. Eldkekassajdrjestelmdstd maksettavat eldkkeet muodostavat
noin 60 prosentin tavoitetason yhdessd lakisddteisten eldkkeiden kanssa.
Perhe-eldkettd ja tyokyvyttomyyseliketti ei voi liittdd palkansaajien eldke-
kassajdrjestelmdstd maksettaviin etuuksiin. Ndmd etuudet maksetaan
lakisddtei sestd tydel dkej drj estel m dsti.

Palkansaajien eldkekassasta maksettava etuus koostuu perus- ja lisii-
osasta. Perusosan tiiytyy olla vihint€idn 101 prosenttia siitd lakisddtei-
sestd etuudesta, jonka se korvaa. Vuonna 1986 tehdystd eldkeuudistuk-
sesta johtuen ty6el6kkeen ansiosidonnaisen osan karttumisprosentti ale-
nee asteittain 1 prosentista 0,75 prosenttiin. Tdstd johtuen lisdeldkkeen
perusosan karttumisprosentti vaihteiee syntymdajan mukaan vdlilld 0,76-
1 ,01 prosenttia ollen 0,76 prosenttia vuoden 1946 jdlkeen syntyneilld.

Lisdosan tdytyy olla vdhintddn 30 prosenttia lakisddteistd elSkettd korke-
ampi (on usein jopa 50 o/o korkeampi) eli karttumisprosentti vaihtelee vd-
lilla 0,975-1,125. Jdrjestelmdstd maksettava eldke maksetaan jatkuvana
eldkkeend. Eldkettd voidaan maksaa 60 ikdvuodesta ldhtien.

Korvaavaan jdrjestelmddn kuuluvat tydnantajat ja tydntekijdt maksavat
alennettuja lakisddteisid vakuutusmaksuja. Ptidisd€int6isesti palkansaaji-
en eldkekassajdrjestelmdn rahoittavat tydnantaja ja ty6ntekijdt yhdessd,
mutta useissa tapauksissa tyonantaja vastaa yksin jtirjestelmdn rahoi-
tuksesta. Eldkekassajdrjestelmddn maksettavien vakuutusmaksujen tu-
lee olla vdhintddn lakisddteisistd maksuista saatavien alennusten suu-
ruiset. Alennus on tdlld hetkelld 3,2 - 3,8 prosenttiyksikk6d. Sekd tyon-
antaja ett6 tyontekijd voivat vdhentdd maksamansa vakuutusmaksut ko-
konaan verotuksessa. Jatkuvana eldkkeend maksettava etuus on ve-
ronalaista tuloa.
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Tydnantajakohtaiset I isdeldkejdrjeste! mdt

Tydnantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelmdt ovat kasvattaneet suosiotaan
jatkuvasti. Jdrjestelmdn tdytyy olla rahastoiva, ja rahoitus tdytyy hoitaa
henkivakuutusyhtiossd, liikepankissa tai sijoitusyhtiossd. Yrityksessd tdy-
tyy olla vdhintSSn 15 tydntekijae ja vakuutusmaksun t6ytyy olla ennalta
mddrdtty; joko kiinted tai tietty prosenttiosuus palkasta. Liikepankin kdyttd
on sallittua vain jdrjestelmissii, joissa on vdhintddn 100 jdsent6" Lisdksi
Japanin valtiovarainministerion tiiytyy hyvdksyd jdrjestelmd. Vuonna 1 996
tdllaisia lisdeldkejdrjestelmid oli Japanissa n. 90 000 ja niihin kuului yli
kym menen miljoonaa tyontekijEid.

Useimmiten jdrjestelmiin hyvdksytddn kaikki ty6ntekijiit tydvuosien mdd-
rdstd riippumatta, joskus vaaditaan kuitenkin vuoden tyossdoloaika jiir-
jestelmddn pddsemiseksi. Eldke-etuuksia maksetaan yleensd 55 - 60-
vuoden idstd alkaen 15 tai 20 ty6vuoden jdlkeen. Etuuksia maksetaan
myos kuoleman ja tydkyvyttdmyyden johdosta tai jos ty6suhde ptidttyy
ennen eldkeikdd. Etuudet maksetaan jatkuvana eldkkeend, useimmiten
kuitenkin ainoastaan 10 vuoden ajan odotettavissa olevan elini6n nousun
takia. Jdrjestelmdt sallivat kuitenkin jatkuvan eldkkeen muuttamisen kerta-
korva ukseksi, ja useim mat ty6ntekij dt valitsevat kertakorvauksen j atkuvan
eldkkeen sijaan. Etuus mddrdytyy kertomalla viimeisin peruspalkka (ks.
kohta eroraha) kertoimella, joka vaihtelee tydvuosien mukaan.

Ty6nantajakohtaisen lisdeldkejdrjestelmdn rahoittaa tydnantaja. Kerta-
korvauksena maksettavasta etuudesta huomattava osa on verovapaata
tuloa, kun taas jatkuvana maksettava eldke on vain osittain veroviihen-
nyskelpoinen. Ty6nantaja voi vdhentdd maksamansa vakuutusmaksut
verotuksessa.

Eroraha

Erorahajdrjestelmdstd maksettavat etuudet m aksetaan kertakorvaukse-
na. Etuus perustuu ansioihin, tyovuosien mddrddn ja siihen, oliko ty6std
ldhteminen vapaaehtoista(tyontekijd irtisanoutuu) vai ei (esim. eldkkeelle
siirtyminen, erottaminen, kuolema, tydkyvyttomyys). Jos tyontekijai irtisa-
noutuu, etuuden maksaminen edellyttdd yleensd, ettd ty6ntekijei oli
tydnantajan palveluksessa vdhintddn kolme vuotta ennen irtisanoutu-
mistaan. Jos tydpaikasta ldhteminen ei ole vapaaehtoista, edellyttdd
etuuden maksaminen yleensd ettd ty6ntekijd oli ollut ty6nantajan palve-
iuksessa 1-2 vuotta.
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Etuus mddrdytyy kertomalla peruspalkka kertoimella, joka koostuu pal-
velusvuosien mddrdstd ja siitd, oliko ty6suhteen p66ttyminen vapaaeh-
toista vai ei. KeskimdSrdisen etuuden mddrittdminen on erittdin vaikeaa,
silld peruspalkka saattaa vaihdella ty6nantajasta riippuen 30 - 100 pro-
senttiin tyontekijdin normaalista palkasta" Myos kerroin vaihtelee paljon,
suuret yritykset kEiyttdviit usein korkeampia kertoimia kuin pienetyrityk-
set.

5 Tydssd tai eldkkeelld toisessa maassa

Japanin kansaneldkejdrjestelmddn kuuluminen on vapaaehtoista ulko-
mailla asuville 20 - 64-vuotiaille Japanin kansalaisille. Vuodesta 1995
ldhtien on ulkomaalaisilla tydntekijoilld, jotka ovat olleet Japanissa lyhyt
aikaisessa, vdhint66n 6 kuukautta kestivdssd tyosuhteessa, ollut oikeus
saada maksamansa tydelSkevakuutusmaksut (korkeintaan kolmen vuo-
den ajalta) takaisin kertakorvauksena, kun he poistuvat maasta. Korva-
uksen maksaminen edellyttdd, ett6 sitd anotaan kahden vuoden kulues-
sa maasta poistumisesta.

Japanilla ei toistaiseksi ole kahdenvdlisid sosiaaliturvasopimuksia mui-
den maiden kanssa. Sosiaaliturvasopimusneuvotteluja kdydddn kuiten-
kin parhaillaan Saksan kanssa. Myos USA:n kanssa on neuvoteltu eld-
keturvan kattavuudesta toisessa maassa. Pddllekkdistd verotusta estd-
vid sopimuksia Japanilla on usdden maiden kanssa.

6 Vireillfr olevia uudistuksia

Syntyvyyden aleneminen yhdessd odotettavissa olevan elinidn kasvun
kanssa muuttaa Japanin vdestorakennetta nopeasti epdedulliseen
suuntaan. On ennustettu, ettd vuonna 2025 yli 65-vuotiaiden osuus koko
vdestostd tulee olemaan yli 25 prosenttia" Eldkeldisten lukumddrdn kas-
vu ja syntyvyyden aleneminen on jo nyt aiheuttanut monia uudistuksia
Japanin lakisddteisiin eliikejEirjestelmiin kasvavien eldkemenojen hillit-
semiseksi. Eliikeikdd on pddtetty nostaa asteittain ja tyoelEikkeiden an-
siosidonnaisen osan karttumisprosenttia on alemettu (ks. kohta 3.1.5).

Lakisddteisestd tyOeliikejiirjestelmdstd maksettavan perusel6keosan
myontdmiskriteerejd tullaan tiukentamaan siten, ettd sekd naisten ettd
miesten eldkeikd nousee asteittain 65:een vuoteen 2013 mennessii.
Naisten eldkeikd nousee 59:std vuodesta 60:een jo vuoteen 2000 men-
ness6. Uusien voimaantulevien s6dnnosten mukaan 60 - 64-vuotiailla
tulee siis olemaan oikeus ainoastaan el6kkeen ansiosidonnaiseen
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osaan. Ajatuksena on, ettd 60 - 64-vuotiaiden toimeentulon tulisi koostua
sekd palkasta ettd eldkkeestd ja yli 65-vuotiaiden toimeentulon pidasi-
assa eldkkeestd. Eldkkeelle voi siirtyd jatkossakin jo 60-vuotiaana,
mutta tiilldin eldkettd tullaan pienentdmddn, mikdli vakuutusmaksuja ei
ole maksettu vdhintddn 45:n vuoden ajalta.

Kansaneldkejdrjestelmdstd maksettavien tyokyvyttomyyseldkkeiden ja
perhe-eldkkeiden my6ntdmisperusteita tullaan tiukentamaan. 1.4. 2OOG
lukien edellytetidn eldkkeen saamiseksi, ettd vakuutettu on maksanut
vakuutusmaksuja vdhintddn 213'.n alan ikdvuoden 20 ja tyokyvyttomdksi
tulon tai kuoleman vdlisestd ajasta. Perhe-eldkkeiden kohdalla vaihto-
ehtona on, ettd vakuutettu on kuulunut jdrjestelmddn vdhintddn 25
vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeri6 antoi kansallisen eldkeneuvoston tehtdvdk-
si laatia koko lakisddteistd eldikejdirjestelm6d koskevia uudistusvaih-
toehtoja syyskuuhun 1998 mennessd. Lopullinen, hallituksen tyostdmd
raportti julkaistiin tammikuussa 1999 ja sen sisdltdmien ehdotusten on
tarkoitus toimia lakialoitteen pohjana.

Raportissa ehdotetaan mm. vaku utusm aksuj en j€i€idyttiim istd nykyiselle
tasolle vuoteen 2004 asti. Hallituksen aikomuksena on tdlloin lisdtd val-
tion kustannusosuutta kokonaiseldkemenosta. Jo pddtetyn, ty6eldkkeen
perusosan my6ntdmisikdd koskevan, uudistuksen listiksi raportissa eh-
dotetaan koko ty6eldkkeen mydntdmisiin nostamista siten, ettd tydeldke
mydnnettdisiin ainoastaan 65 vuotta tiyttdneille vuodesta 2025 lihtien.

Tydntekijdn, joka jatkaa tydntekoa tdytettyddn 65 vuotta, tulisi ehdotuk-
sen mukaan maksaa sosiaalivakuutusmaksuja 70 vuoden ikiiiin asti. Li-
sdksi korkeapalkkaisen ty6ntekijdn eldkettd tultaisiin alentamaan. ElEik-
keen perusteena olevan palkan tulisi raportin mukaan m66rdytyd vuosi-
palkan perusteella ja sisiiltii€i mydskin maksettavat vuosibonukset. Ny-
kyisin eldkkeen perusteena oleva palkka mddrtiytyy kuukausiansioiden
perusteella.

Japanissa keskustellaan parhaillaan myds maksuperusteisten lisdel6-
kejdrjestelmien sallimisesta. Tdlld hetkeltEi ainoastaan etuusperusteiset
jdrjestelmit ovat luvallisia. Mikali eri ministeri6t (mm. sosiaali- ja terve-
ysministeriO ja tyoministerid) saavat uudistusehdotuksensa valmiiksi ja
se hyvdksytddn timdn vuoden aikana, olisi maksuperusteisten lisdeld-
kejdrjestelm ien perustam i nen ma hd ol I ista vudesta 2000 ltihtien.

Sekd tydnantajat ettd ammattiyhdistykset ovat viime aikoina painosta-
neet hallitusta hyvdksym ddn pal kansaajien eldkekassajd rjestelm dd kos-
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kevan uudistusehdotuksen. Ehdotus koskee lakisddteisen ty6eldkkeen
ansiosidonnaista osaa, jonka tyOnantaja voi jdrjestdd yksityisesti irrot-
tautumalla lakisddteisestd jdrjestelmdstd (ks. 4). Ty6nantajat ja ammatti-
yhdistykset katsovat, ett6 tydnantajilla tulisi halutessaan olla oikeus jdr-
jestdd ainoastaan ty6elSkkeen ansiosidonnaista osaa tdydentdv6 lisdosa
eldkekassassa, ja ettd ansiosidonnainen osa voisi jaada lakisddteiseen
jdrjestelmdiin. Tiillii hetkelld ty6nantaja on lakisddteisestd jdrjestelmdstd
erotessaan velvollinen jiirjestiimii6n sekd eldkkeen ansiosidonnaisen
osan ettd lisdosan eldkekassassa. Ehdotuksessa vaaditaan lisdksi, ettd
my6s lakisddteisestd jdrjestelmdstd jo aikaisemmin eronneet tydnantajat
voisivat liittyd takaisin lakisddteiseen jdrjestelmddn, silld suuri osa eldke-
kassoista on rahoitusvaikeuksissa viime vuosien matalan korkotason
vuoksi.
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1 3 Kanada

1 Yleistfi

Valuuttakurssi 1 dollari (CAD) = 3,369 FIM (keskikurssitammikuu 1999)

Kanadassa on kansaneldkejdrjestel md, josta maksetaan vanh uuseldkkeiti
sekd vdhimmdistoimeentulon turvaavaa tulotakuulisdd ja puolisoavustusta
niille maassa asuville, jotka tiiytttivtit asumista koskevat vdhimmdisaika-
vaatimukset. Tulotakuulisi on erillinen tuloharkintainen etuus. Puo-
lisoavustus, joka myds on tuloharkintainen, tdydentdd elikeldisparis-
kunnan toimeentuloa ja antaa vdhimmdistoimeentulon leskille.

Kansaneldkejdrjestelmdn lisdksi Kanadassa on lakisditeinen ty6eltikejtir-
jestelmd, johon kuuluvat ldhes kaikki palkansaajat ja yrittdjdt. Jdrjestel-
mdstd maksetaan ansiosidonnaisia vanhuus- ja ty6kyvyttdmyyseldkkeitii
seki perhe-eliikkeitti. Jdrjestelmd kattaa koko liittovaltion Quebecid lu-
kuun ottamatta. Liittovaltion perustuslaki antaa provinsseille oikeuden ir-
rottautua liittovaltion lakisidteisestii eliikejiirjestelmdstd, jos se perustaa
oman vastaavan tasoisia eldkkeitii my6ntdvdn eldkejdrjestelmdnsd.
Qu6bec on kdyttinyt ttitii mahdollisuutta hyvdkseen ja perustanut oman
tydeldkejdrjestelmdn, josta my6nnettdvdt etuudet ovat kuitenkin ldhes
samat kuin liittovaltion jdrjestelmdssd.

Jotkut provinssit maksavat liittovaltion lakisddteisiin eldkkeisiin provinssi-
kohtaista lisdd. Lisdd maksetaan yleensd niille pienituloisille eldkkeensaa-
jille, joilla on oikeus liittovaltion maksamaan tulotakuulisddn.

Ty6nantajakohtaisiin ja tydmarkkinasopimuksiin perustuviin lisdelaikejdr-
jestelmiin kuuluu arviolta puolet palkansaajista.

2 Vdhimmdiselfrketurua

2. 1 Kansaneldkejirjestelmfl

Kansaneldkkeitd koskeva vanhuuseldkelaki, 'Old Age Security Act', tuli
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voimaan vuonna 1952. Lain perusteella mydnnetdin enimmdismddrdltddn
tasasuuruisia, asumisajan mukaan karttuvia vanhuuseldkkeiti (OAS), jot-
ka suurituloisilta elikeliisiltd kdytdnn6ssd peritddn takaisin verotuksen yh-
teydessd. Ty6eldkkeiti koskevat lait, 'Canada Pension Plan, (CPP)' ja
'Qu6bec Pension Plan, (QPP)', tulivat voimaan vuonna 1966. Niiden pe-
rusteella my6nnettdvisti etuuksista kerrotaan tarkemmin luvussa kolme.

Koska tyoeldkelait tulivat tdysin voimaan vasta 10 vuoden kdynnistysvai-
heen jdlkeen vuonna 1976, tdydennettiin kansanelikejdrjestelmdn van-
huuseldketurvaa vuodesta 1967 alkaen tuloharkintaisella tulotakuulisdlld
(Guaranteed lncome Supplement,Gls). Sen tarkoitus oli alun pitien tdy-
dentdd kansanelikkeitd vain ty6eldkelakien 10 vuoden voimaantuloajan.
Tulotakuulisdd ei kuitenkaan poistettu, vaan se jdi kansaneldkejdrjestel-
mdn pysyvdksi osaksi. Vdhimmdisturvaa parannettiin edelleen tuloharkin-
taisella puolisoavustuksella (Spouse's Allowance, SPA), jota on maksettu -
vuodesta 1975 vanhuuseldkeldisen puolisolle. Vuodesta 1985 alkaen
etuuteen ovat tuloharkinnan perusteella olleet oikeutettuja myds 60 - 64-
vuotiaat Kanadassa asuvat lesket. Ty6kyvyttdmyyseldkkeitd ei kan-
sanelikejdrjestelmdstd makseta.

2.1.1 Hallinto

Sosiaaliturvan hallintoa on Kanadassa viime vuosina uudistettu. Useimmat
eri ministeri6iden vastuualueella olleet liittovaltion maksamat sosiaalietuu-
det on koottu yhden ministeridn, 'Department of Human Resources Deve-
lopment', alaisuuteen. Ministeridn erityinen osasto 'lncome Security Prog-
rams Branch' vastaa sekd kansaneldkejdrjestelmdn ettd Kanadan ty6eld-
kejirjestelmdn hallinnosta. Silld on aluetoimisto jokaisessa provinssissa
seki paikallisia palvelupisteitd suurimmissa kaupungeissa. Osaston Otta-
wassa sijaitseva kansainvdlisten toimintojen jaosto (lnternational Opera-
tions Division) vastaa sosiaaliturvasopimusten perusteella tehdyistd eld-
kehakemuksista ja maksettavista etuuksista.

2.1.2 Rahoitus

Kansaneldkejdrjestelmdn etuudet rahoitetaan liittovaltion yleisilld verova-
roilla.

2.1.3 Verotus

Vanhuuseldke on henki16kohtaisessa tuloverotuksessa veronalaista tuloa
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Jos eldkkeensaajalla ei kansaneldkkeen lisdksi ole muita tuloja, on eldke
kuitenkin vdhennyksistd johtuen verotonta tuloa. Jos taas elikkeensaajan
muut nettotulot ylittdval53215 dollaria vuodessa (vuonna 1998), peritddn
vanhuuseldkkeestd ylimiiriinen vero. Tuloraja on pysynyt samana jo
usean vuoden ajan. Jos tulot ylittdvat 85 893 dollaria vuodessa, ei van-
huuseldkettd makseta lainkaan.

Tulotakuulisd ja puolisoavustus eivdt ole verotettavaa tuloa

2.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika Kanadassa 18 ikdvuoden tdyttdmisen jdl-
keen. Eri etuuksien saamiseksi vaadittavista vihimmdisvakuutusajoista on
kerrottu jtiljempdnii etuuksien yhteydessd.

2.1.5 Vanhuuseldke

Seuraavassa kerrotaan sekd vanhuuseldkkeestd ettd tulotakuulisdstd ja
puolison avustuksesta, jotka yleensd muodostavat yhtendisen kokonai-
suuden. Leskelle maksettavasta puolisoavustuksesta kerrotaan lisiksi
kohdassa 2.1.6.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen on 65 vuotta tdyttdneelld asumisaikaedelly-
tykset t€iyttdvdll#i henkil6lld riippumatta siitd, onko hdn lopettanut ty6nteon
vai ei. Tydtulot voivat kuitenkin vaikuttaa verotuksen kautta eldkkeen mak-
samiseen siten kuin kohdassa 2.1.3 on kerrottu.

Saadakseen eldkettd Kanadassa asuvan eldkkeenhakijan on tdytynyt
asua maassa vdhint66n 10 vuotta 18 vuotta tdytettyddn. Jos eldkkeenha-
kija asuu eldkettd hakiessaan Kanadan ulkopuolella, hdnen on ennen ul-
komaille muuttamista ttiytynyt asua Kanadassa vdhintddn 20 vuotta 18
ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen.

Tdyden eldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla yhteensd vdhintddn
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40 vuotta 18 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen. Jos asumisaikaa on vdhem-
mdn, maksetaan todellista asumisaikaa vastaava osuus tdydestd eldk-
keestd osaeldkkeend. Tdysi eldke pienenee 1l4o'.lla jokaista puuttuvaa
asumisvuotta kohden.

Lievempid asumisaikakriteereji tdyden eldkkeen saamiseksi sovelletaan
siirtymdkauden ajan niihin, jotka 1 .7.1977 asuivat Kanadassa ja olivat sil-
loin tdyttdneet 25 vuotta tai ovat asuneet maassa ennen heindkuuta 1977
ja olleet silloin 18 vuotta tdyttdneitd. Ndmd ehdot tdyttiivilli on oikeus tdy-
teen eldkkeeseen, jos he ovat vdlitt6misti ennen eldkkeen myontdmisti
asuneet maassa vdhintddn 10 vuotta. Lisdksi 10 vuodesta puuttuvaa
asumisaikaa voidaan vieli mdirdtyin edellytyksin hyvittdti tdtd aikaisem-
milla asumisajoilla. Tulotakuulisid voidaan maksaa vain vanhuuseldkkeen
(OAS) lisdksi. Edunsaajan tulee siis tdyttdd kaikki edelld mainitut van-
huuseldkkeen mydntimiskriteerit. Lisdksi sovelletaan tuloharkintaa, josta
kerrotaan kohdassa eldkkeen mddrdytyminen. Tulorajat merkitseviit, ettd
tulotakuulis6S maksetaan eldkkeensaajalle, jolla on kansanelSkkeen lisdk-
si hyvin vdhdn tai ei lainkaan muita tuloja.

Puolisoavustusta voidaan maksaa vanhuuseldkkeensaajan 60 - 64-
vuotiaalle puolisolle tai leskelle, joka on asunut maassa vdhintddn 10
vuotta 18 vuotta tdytettyddn ja joka asuu maassa avustusta hakiessaan.
Avustus on tuloharkintainen. Eldkeldispariskunnalle sitd maksetaan van-
hemman puolison vanhuuselikkeen ja tulotakuulisdn lisiksi.

Tulotakuulisdd ja puolisoavustusta tulee tuloharkinnasta johtuen hakea
vuosittain uudelleen. Kumpaakaan ndistd etuuksista ei mydnnetd ulko-
maille eikd makseta ulkomaille kuutta kuukautta pidemmdltd ajalta.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tdyteen asumisaikaan perustuva vanhuuseldke oli 410,82 dollaria (n.
1380 FIM) kuukaudessa 1.1.1999. Tdysi tulotakuulisii on 488,23 doilaria
kuukaudessa (n. 1640 FIM) yksiniiselle eldkkeensaajalle ja sellaiselle
naimisissa tai avoliitossa olevalle, jonka puoliso ei ole eldkkeen tai puo-
lisoavustuksen saaja. Jos naimisissa tai avoliitossa olevan eldkkeensaa-
jan puolisokin saa kansaneldkettd tai puolisoavustusta, on tdysi tulotakuu-
lisd 318,01 dollaria kuukaudessa (n. 1070 FIM). Jos kansaneldke on
puuttuvan asumisajan vuoksi osaeldke, maksetaan tdyden ja osaeldkkeen
erotus tulotakuulisdin oikeutetuille tulotakuulisdn korotuksena. Tdmd ta-
kaa yhtendisen vihimmdistoimeentuloturvan kaikille eldkkeensaajille.

Tulotakuulisdd vihentdvdt sekd omat ettd puolison muut tulot kansaneld-
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ketti lukuun ottamatta. My6s lakisddteinen ty6eldke ja ty6nantajakohtaiset
eldkkeet otetaan tuloharkinnassa huomioon. Muut tulot vdhentdvdt yksi-
ndisen eldkkeensaajan eldkettd yhdellii dollarilla jokaista kahta ansaittua
dollaria kohden. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia, vdhenee
molempien tulotakuulisti yhdellii dollarilla jokaista puolisoiden yhteen-
laskettujen muiden tulojen neljdd dollaria kohden. Jos vain toinen puoliso
on eldkkeensaaja eikd puolisolle makseta puolisoavustusta, vdhennetddn
eldkettd puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen mukaan samoin kuin eld-
keldispariskunnallakin, mutta vdhennys tehdddn vasta niistd tuloista, jotka
ylittdvtit 12 kertaa kansanelikkeen enimmdismddrdn. Etuus mddrdtddn
yleensd edellisen vuoden tulojen perusteella.

Puolisoavustuksen tdysi mdird vanhuuseldkkeensaajan puolisolle on yhtd
suuri kuin naimisissa olevan eldkkeensaajan kansaneldke ja tulotakuulisd
yhteensd. 1.1.1999 alkaen avustus on 728,83 dollaria kuukaudessa (n.
2 460 FIM). Taydestd avustuksesta vdhennetddn ensin 75 % muiden tulo-
jen mddrdstd kunnes avustus on pienentynyt kansaneldkkeen mddrdlld.
Timdn jdlkeen jaljelle jddvdd tulotakuulisdn suuruista osuutta avustuk-
sesta vdhennetdin samoin kuin eldkeliispariskunnan tulotakuulisdd,
25 prosentilla muiden tulojen mddrdstd.

Eldkkeen tarkistaminen

Etuuksia tarkistetaan kolmen kuukauden vdlein kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan. Tarkistukset tulevat voimaan tammikuun, huhtikuun,
heindkuun ja lokakuun alusta"

Eldkkeen maksaminen

Etuudet maksetaan kuukausittain 12 kertaa vuodessa. Kansaneldkettd
maksetaan takautuvasti enintddn viiden vuoden ajalta. Tulotakuulistiti ja
puolisoavustusta maksetaan takautuvasti enintddn vuoden ajalta.

Tulotakuulisdd ja puolisoavustusta on haettava vuosittain ja sen midrd
riippuu yleensd edellisen vuoden tuloista. Jos tulot muuttuvat merkittdvds-
ti, voi etuuden mdiri muuttua kesken vuodenkin ja etuus mddritddn tdl-
l6in kuluvan vuoden arvioitujen tulojen mukaan.
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Puolisoavustusta maksetaan kunnes puoliso tdyttdi 65 vuotta ja van-
huuseldkkeen maksaminen alkaa. Avustuksen maksaminen lakkaa, jos
kansaneldkettd saavalla puolisolla ei endd ole oikeutta tulotakuulisdAn.

2.1.6 Perhe-eldke

Puolisoavustusta voidaan maksaa 60 - 64-vuotiaalle mies- tai naisleskelle,
joka tdyttiii samat asumisaikavaatimukset, jotka edellytetddn avustuksen
maksamiseksi kansaneldkkeensaajan puolisolle (ks. 2.1.5). Muut tulot
vdhentdvdt eldkkeen mddrid.

Leskelle maksettavan puolisoavustuksen enimmdismddri on vdhin kor-
keampi kuin kansaneldkkeensaajan puolisolle maksettavan avustuksen.
Enimmdismddrd on 1.1"1998 alkaen 804,64 dollaria kuukaudessa (n.
2 710 FIM). Muista tuloista 75 o/o vdhennetddn avustuksen kansaneldk-
keen mddrdd vastaavasta osasta" Tulotakuulisdd vastaava avustuksen
osa vihenee 50 prosentilla muista tuloista. Etuuden maksaminen lakkaa,
jos leski avioituu uudelleen. Muuten avustus maksetaan samoin kuin kan-
sanel6kkeensaajan puolisolle maksettava avustus.

3 Tycieldketurva

3.1 Kanadan ja Qu6becin tyiieltikejdrjestelmit

Kanadan ja Qu6becin ty6eldkejdrjestelmdt tulivat voimaan 1.1.1966. Ne
on koordinoitu keskenddn usealla eri sopimuksella. Jos tydntekijd on kuu-
lunut molempiin jArjestelmiin, otetaan siind jdrjestelmdssi, josta tyontekijii
jdd eldkkeelle, huomioon molemmissa jdrjestelmissd tdytetty vakuutusaika
eldkettd mddrdttdessd.

Kanadan tydeliikejdrjestelmddn voidaan tehdi merkittdvid m uutoksia vain,
jos seki liittovaltion parlamentti ettd 2/3 provinsseista, jotka edustavat
vdhintidn 2/3 vdestdstd, on hyvdksynyt muutokset. Vuonna 1996 Kana-
dan eri provinssien ministerit liittovaltion valtiovarainministerin johdolla
sopivat sekd Kanadan ettd Qu6becin lakisddteisiin tyoelakejdrjestelmiin
tehtdvistd muutoksista, jotka koskevat pdiasiassa rahoitusta ja elikkeen
mddrdytymistd. Eldkeuudistus on tullut voimaan 1 .1 .1998. Ehdotetut
muutokset eivdt tule koskemaan jo myOnnettyjd etuuksia tai henkilOitd,
jotka 31 .12.1997 olivat yli 65-vuotiaita.
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Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat pddsidntdisesti molempia eldkejdr-
jestelmi6. Qu6becin ty6eldkejiirjestelmd on erikseen mainittu, kun se
oleellisesti eroaa Kanadan jdrjestelmdstd.

3.1.1 Hallinto

Kanadan tyoel6kejiirjestelmdn hallinnosta vastaa samoin kuin kansaneld-
kejdrjestelmdn hallinnosta'Department of H u m an Resou rces Develop-
ment' alue- ja paikallistoimistoineen (ks. 2. 1 . 1 ). Tydkyvytt6myyseldke-
pddtdkset tehdddn keskitetysti tydkyvytt6myystoimintojen jaostossa (Disa-
bility Operations Division) Ottawassa. Qu6becin tydelikejdrjestelmin hal-
linnosta vastaa Qu6becin eldkevirasto, 'Qu6bec Pension Board'.

Kanadan ja Qu6beci n ty6eliikejdrjestel mit noudattavat'vi imeisen laitok-
sen periaatetta' siten, ettd jos ty6ntekijti on kuulunut molempiin jdrjestel-
miin, se eldkejdrjestelm6, johon ty6ntekijd on viimeksi kuulunut ennen
eldkkeelle siirtym istddn maksaa molem m ista jdrjestelm istd karttuneen
eldkkeen ja laskuttaa toista eldkejdrjestelmdd sen puolesta maksamas-
taan eldkeosuudesta.

3.1,2 Rahoitus

Kanadan tydeliikejdrjestelmdn eldkkeet rahoitetaan ty6nantajilta, palkan-
saajilta ja yrittdjiltd perittdvilli vakuutusmaksuilla sekd jdrjestelmdn ra-
hastosta saatavilla korkotuotoilla.

Vakuutusmaksut peritddn midrdtyn ala- ja yldrajan vdlisistd tuloista. Va-
kuutusmaksun perusteena olevien tulojen alaraja on'Year'S Basic Exemp-
tion' ja siitti kdytetddn yleisesti lyhennetd YBE. Ylairaja on nimeltiidn vuo-
den eldkettd kartuttavien tulojen enimmdismddrii, 'Year's Maximum Pen-
sionable Earnings', josta kdytetddn lyhemettii YMPE. YMPE on sidottu
suoraan Kanadan keskipalkkaan. Vuonna 1999 YMPE on 37 400 dollaria (n.
126 000 FIM) ja YBE 3 500 dollaria (n. 1 1 800 Fltt{. Vuodesta 1998 ldhtien
YBE on jdiidytetty 3 500 dollariin. Vuonna 1999 sekd tyonantajan ettd pal-
kansaajan vakuutusmaksu on 3,5 o/o ja yrittiijiin maksu 7 o/o YBE.n ja YM-
PE:n vdlisistd tuloista.
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Aikaisemmin jdrjestelmdn rahasto (Canada Pension Plan Fund) pyrittiin
pitdmdin kahden vuoden eldkemenon suuruisena. Vuoden 1998 alusta
voimaantulleen eldkeuudistuksen mukaisesti rahastoa aiotaan kuitenkin
kasvattaa noin viiden vuoden el6kemenon suuruiseksi.

Qu6becin tydeldkejairjestelmdn rahoitusperiaatteet ovat samat kuin Kana-
dan jdrjestelmdssd. My6s vakuutusmaksut ja tulorajat ovat samat. Qu6be-
cin jdrjestelmdlld on oma rahastonsa.

3.1.3 Verotus

Ty6nantaja voi vAhentid Kanadan ja Qu6becin tydeldkejirjestelmiin mak-
samansa vakuutusmaksut yrityksen verotuksessa. My6s jdrjestelmiin
maksettava tydntekijimaksu vdhennetddn tyOntekijdn verotettavasta tu-
losta. Eldkkeet ovat verotettavaa tuloa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa sekd Kanadan ettd Qu6becin ty6eldkejdrjestelmissd on
tydskentelyaika 18 - 7O-vuotiaana, jos ty6tulot ylittivdt mddrdtyn vdhim-
mdismddrin. Vdhimmdismddrd on vuoden perusvdhennyksen, YBE:n
suuruinen (YBE:sti ks. 3.1.2).

3.1.5 Vanhuuselike

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldkkeeseen on oikeus vakuutetulla, joka on maksanut ainakin
yhden vakuutusmaksun. Qu6becin ty6eldkejarjestelmissd edellytetddn
vakuutusmaksujen maksamista vdhintddn vuoden ajalta. Yleinen eldkeikd
on 65 vuotta.

Eldke voidaan ottaa varhennettuna 60 vuoden iaistd, jolloin siihen tehdddn
varhennusvdhennys. Eldkkeen ottaminen varhennettuna edellyttiid ty6n-
teon lopettamista tai huomattavaa vdhentdmistd. 65-vuotiaalle eldke voi-
daan maksaa, vaikka hdn jatkaisi tydntekoa^ Eldkkeelle siirtymistd voi ly-
kitd vapaasti, jolloin eldkkeeseen maksetaan lykkdyskorotusta 65 - 70
ikdvuoden vdliseltd ajalta. Eldkkeen lykkddminen voi korottaa eldkettd
myds siten, ettd 65 ikdvuoden jdlkeisilld ansioilla voidaan eldkettd md6-
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rdttdessd korvata matalampia ansioita ennen 65 ikdvuoden tdyttdmistd
(ks. kohta Eldkkeen mddrdytyminen).

Jos molemmat puolisot tai avopuolisot ovat hakeneet vanhuuseldkettd
ty6eldkejiirjestelmdstd, voidaan molempien puolisoiden avo- tai avioliitto-
vuosien ajalta karttunut eldke jakaa tasan puolisoiden kesken, jos toinen
puoliso niin haluaa. Avioerossa ja asumuserossa puoliso tai avopuoliso
voi vaatia eldkkeen perusteena olevien ansioiden jakamista tasan niiltd
vuosilta, joina pariskunta on asunut yhdessd.

EIEkkeen mddrdytyminen

Yleisessd eldkeidssd maksettava eldke on 25 % koko vakuutusajan kes-
kimddrdisistd eldkkeen perusteena olevista kuukausiansioista. Vakuu-
tusajaksi luetaan aika 18 vuoden tdyttdmisestd, aikaisintaan vuodesta
1966, eldkkeelle jddmiseen, enintddn kuitenkin 70 vuoden ikddn. Eldkkeen
perusteena ovat kunakin vakuutusvuotena ansiot siltd osin kuin ne eivdt
ylitai YMPE:d (Year's Maximum Pensionable Earnings, ks. 3.1.2). Eliikettii
kartuttavat siis myds YBE:n (Year's Basic Exemption, ks. 3.1.2) alle jiiiiviit
tulot, joista ei peritd vakuutusmaksua.

Ansiot tarkistetaan eldkkeen myOntdmisvuoden tasoon keskipalkkojen
muutosta seuraavalla indeksilld, joka vuoden 1999 alusta ldhtien koostuu
viiden viimeisen vuoden YMPE:n (ks. 3.1.2) keskiarvosta. Vuonna 1999
vanhuuseldkkeen enimmdismddrd on 25 o/o viiden viimeisen vuoden YM-
PE:n kuukausittaisesta keskiarvosta eli 751,67 dollaria (n. 2 530 FIM).

Keskiarvoa laskettaessa vakuutusajasta poistetaan sellaiset kuukaudet,
joina eldkkeenhakija on ollut ty6kyvytdn. Vakuutusajasta voidaan poistaa
myds sellaisia kuukausia, joina elikkeenhakija on hoitanut alle 7-vuotiasta
lasta eikd hdnelld ole ollut tuloja tai tulot ovat olleet matalat. Lisdksi va-
kuutusajasta voidaan poistaa muita sellaisia aikoja, joina ansiot ovat olleet
matalat tai niitd ei ole ollut tydttdmyyden, sairauden, koulutuksen tms.
syyn vuoksi^ Tdllaisia aikoja voidaan vdhentid enintddn 15 % koko vakuu-
tusajasta edellyttden, ettii vakuutusaikaa jdd keskiarvoa laskettaessa jdl-
jelle vdhintddn 10 vuotta. Poistettujen vakuutusaikojen ansioita ei myds-
kddn lasketa keskiarvoon.

Jos eldke otetaan ennen 65 vuoden ikdd, alennetaan eldkettd 0,5 % jo-
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kaista varhennuskuukautta kohden. Jos eldke otetaan 65 vuoden tdyttd-
misen jdlkeen, elikettd korotetaan 0,5 o/o jokaista lykkdyskuukautta koh-
den 65 ja 70 ikiivuoden vdliseltd ajalta.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain tammikuun alussa ku-
luttajahintaindeksin muutoksen mukaan.

Elikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain. Sitd ei makseta takautuvasti ennen 70
vuoden ikae. 70 vuotta tdyttdneelle eldke voidaan maksaa takautuvasti
enintddn 12 kuukauden ajalta. Eliike maksetaan ulkomaille ilman rajoituk-
sia.

3.1 .6. Ty6kyvyttdmyyseldke

Oikeus elSkkeeseen

Vuoden 1998 alusta voimaantulleen eldkeuudistuksen my6td ty6kyvytt6-
myyseldkkeen mydntdm iskriteerejd tiukennettiin Kanadan ty6eldkejdrjes-
telmdssd. Qu6becin jdrjestelmdssd ty6kyvyttdmyyseldkkeen my6ntdmis-
kriteerit sdilytettiin sen sijaan ennallaan. Oikeus tydkyvytt6myyselikkee-
seen Qu6becin jdrjestelmdssd edellyttid, ettd hakija on maksanut vakuu-
tusmaksuja vdhintddn viitend kalenterivuotena viimeisten kymmenen vuo-
den aikana tai kahtena kalenterivuotena viimeisten kolmen vuoden aikana.
Kanadan jdrjestelmdssd myOntdmisedellytyksiii muutettiin sen sijaan si-
ten, ettd hakijan on eldkkeen mydntdmiseksi tdytynyt maksaa vakuutus-
maksuja neljdnd kalenterivuotena viimeisten kuuden vuoden aikana.

Ty0kyvytt6myyseldke mydnnetddn vakavasti ja pitkiiaikaisesti tydkyvytto-
mdlle vakuutetulle. Vakava tydkyvytt6myys tarkoittaa, ettei vakuutettu ky-
kene mihinkiidn ty6hon. Ty6kyvyttdmyyden jatkuminen arvioidaan mddrd-
ajoin uudelleen.

Tydkyvytt6myyseldkkeensaajan huollettavalle lapselle maksetaan lapsen
avustusta (Benefit for the dependent child of a disabled contributor).
Avustusta maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle 2S-vuotiaalle ko-
kopdivdisesti opiskelevalle lapselle.
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Eldkkeen miiriytyminen

Ty6kyvytt6myyseldke muodostuu tasasuuruisesta osasta ja ansiosidon-
naisesta osasta. Vuonna 1999 tasasuuruinen osa on 339,80 dollaria kuu-
kaudessa (n. 1 1a0 FIM).

Ansiosidonnainen osa on 75 o/o vakuutetun vanhuuselSkkeen mddristd,
enimmill6dn 563,75 dollaria (n. 1900 FIM). Tydkyvytt6myyseldkkeen
enimmdismddrd v. 1999 on siis 903,55 dollaria (n. 3040 FIM). Eldke maiai-
rdtddn ikddn kuin vakuutettu olisi tdyttdnyt 65 vuotta sind pdivdnd, jona
hdn tulee tydkyvytt6mdksi (vanhuuseldkkeen mddrdytymisestd ks. 3.1 .5).

Tydkyvytt6myyseldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi 65 vuoden idssd. Vuo-
den 1998 alusta voimaantulleen sddnndksen mukaan ty6kyvytt6myys-
eldkkeen saajan vanhuuseldke mAdrdytyy YMPE:n mukaan tydkyvyttd-
miksi tulon hetkelld. Aikaisemmin vanhuuseldke midrdytyi YMPEN:n pe-
rusteella eldkkeensaajan tdyttdessd 65 vuotta. Qu6becin eldkejdrjestel-
missd tullaan 31.12.1998 jdlkeen tydkyvytt6miksi tulleen henkildn van-
huuseldkettd (ota maksetaan 65 vuoden idstd ldhtien) pienentdmddn 0,5
prosenttia jokaista kuukautta kohti, jolta henkildlle maksetaan ty6kyvytt6-
myyseldkettd ikdvuosien 60 ja 65 vdlilld.

Lapsen avustus on 171,33 dollaria kuukaudessa (n. 580 FIM) lasta koh-
den vuonna 1999. Qu6becin ty6elikejdrjestelmdssd lapsen avustus on
54,40 dollaria (n. 180 FIM) kuukaudessa.

Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan vuosittain
tammikuun alusta.

Elikkeen maksaminen

Tyokyvytt6myyseldkkeen maksaminen alkaa neljdn kuukauden kuluttua
siitd, kun tydkyvyttdmyysel5ke on mydnnetty. Eldkettd maksetaan niin
kauan kuin tyokyvyttdmyys jatkuu, kuitenkin enintddn siihen asti kun eldk-

267



1 3 Kanada

keensaaja tiiyttiidi 65 vuotta ja vanhuuseldkkeen maksaminen alkaa

3.1.7 Perhe-elike

Perhe-eldkettd voidaan maksaa leskeneldkkeend mies- ja naisleskelle ja
avopuolisolle sekd orvonavustuksena edunjdttdjdn lapselle. Edunjtittdjain
jdlkeen maksetaan perikunnalle myds hautausavustuksen tyyppinen ker-
takorvaus.

Oikeus elikkeeseen

Perhe-eldkkeen maksaminen edellyttdd, ettd edunjdttiijd oli maksanut
vakuutusmaksuja vdhintddn kolmannekselta siitd ajasta, jona hdn olisi
voinut maksaa niitd eli 18 ikdvuoden tdyttdmisen ja eldketapahtuman vdli-
seltd ajalta. Minimivaatimuksena on lisdksi, ettd edunjdttdjd oli maksanut
vakuutusmaksuja vdhintddn kolmen vuoden ajan. Jos mahdollinen vakuu-
tusaika on yli 30 vuotta, riitttiii 10 vuoden vakuutusmaksuaika.

Leskeneldkettd maksetaan aina 65 vuotta tdyttdneelle leskelle. Alle 65-
vuotiaalle leskelle leskeneldketti maksetaan, jos leski oli puolison kuolles-
sa tdyttdnyt 35 vuotta tai hdnelld oli silloin huollettavia lapsia tai hdn oli
tydkyvyt6n.

Orvonavustusta (Orphan's benefit) maksetaan edunjdttdjein alle 18-
vuotiaalle lapselle tai alle 2S-vuotiaalle lapselle, joka opiskelee pddtoimi-
sesti.

Kertakorvaus maksetaan edunjdtttijdn perikunnalle riippumatta siitd jaako
ed u njeittdjdn jdl keen perhe-eldkkeeseen oi keutettuja omaisia.

E!Skkeen mddrfrytyminen

65 vuotta tdyttdneelle leskelle maksettava leskenelAke on 60 % edunjiit-
tdjdn maksussa olleesta vanhuuseldkkeestd tai siitd vanhuuseldkkeestd,
johon edunjdttiijdlld olisi ollut oikeus, jos hdn olisi tdyttdnyt 65 vuotta sen
kuukauden aikana, jona hdn kuoli. Eliikkeen enimmdismddrd vuonna 1999
on 451 dollaria kuukaudessa (n. 1520 FIM).

Alle 65-vuotiaalle maksettava eldke muodostuu tasaosasta ja ansiosidon-
naisesta osasta. Kanadan tyoeltikejdrjestelmissd tasaosa on 132,58 dol-
laria kuukaudessa (n. 450 FIM) vuonna 1999. Ansiosidonnainen osa on
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37,5 o/o edunjdttdjdn vanhuuseldkkeestd, enintiiin kuitenkin 281,88 dolla-
ria (n. 950 FIM). Jos leski on 35 - 4S-vuotias eikd hdnelld ole huollettavia
lapsia eikd hdn ole tydkyvyton, vdhennetddn edelld mainittua eldkettd
11129:llajokaista kuukautta kohti, jolla hdnen ikdnsd oli alle 45 vuotta puo-
lison kuollessa.

Qu6becin ty6eliikejiirjestelmdssd alle 65-vuotiaalle maksettava an-
siosidonnainen osa on samoin kuin Kanadan jdrjestelmdssd 37,5 o/o

edunjdtttijdn vanhuuseldkkeestd, enintiiiin kuitenkin 281,88 dollaria (n.
950 FIM). Tasaosa riippuu lesken i6sti. Ty6kyvyttdmdlle, 45 - 54-
vuotiaalle leskelle maksettavan tasaosan suuruus vuonna 1999 on 339,77
dollaria (n. 1140 FIM) kuukaudessa ja ty6kyvytt6mdlle, 55 - 64-vuotiaalle
leskelle 399,59 dollaria kuukaudessa. Jos leski on 35 - 4S-vuotias eikd
hdnelld ole huollettavia lapsia eikd hdn ole tydkyvytdn, on maksettavan
tasaosan suuruus 87,03 dollaria kuukaudessa. Mikdli leski on 35 - 45-
vuotias eikd hdn ole tydkyvyt6n, mutta hdnelld on huollettavia lapsia, on
leskeneldkkeen tasaosa 315,48 dollaria kuukaudessa.

Orvonavustus on tasasuuruinen. Sen mddrd on 171,33 dollaria kuukau-
dessa (n. 580 FIM) lasta kohden vuonna 1999. Qu6becin tydeldkejiir-
jestelmdssii orvonavustus on 54,40 dollaria (n. 180 FIM) kuukaudessa.
Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet maksetaan kaksinkertainen
avustus.

Edunjiittajein perikunnalle maksettava kertakorvaus on kuusi kertaa edun-
jattajan vanhuuseldkkeen kuukausimddrdn suuruinen. Vuoden 1998
alusta ldhtien kertakorvauksen enimmdismddrd on jiiiidytetty 2 500 dolla-
riin (n. 8 420 FIM).

Eldkkeen tarkistaminen

Leskeneldkettd ja orvonavustusta tarkistetaan kerran vuodessa tammi-
kuun alusta kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldkettd ei lakkauteta uuden avioliiton solmimisen vuoksi. Jos les-
kelle syntyisi oikeus toiseen leskeneldkkeeseen, maksetaan vain suurem-
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pi elikkeistd. Jos leski on alle 3S-vuotias ja lapsen huoltajuus tai ty6ky-
vytt6myys, joiden perusteella leskeneldke on mydnnetty, lakkaavat, lakkaa
leskeneldkkeen maksaminen siihen asti kunnes leski tEiyttdd 65 vuotta.

Jos leskelld on oikeus omaan ty6kyvyttdmyys- tai vanhuuselikkeeseen
tydeliikejtirjestelmdstd, maksetaan yhdistetty elike. Jos perhe-
eldkkeeseen yhdistetddn ty6kyvyttdmyyseldke, maksetaan vuoden 1998
alusta l6htien ty6kyvytt6myyseldkkeen tasaosa, ansiosidonnaisista osista
suurempi sekd 60 prosenttia pienemmdsti ansiosidonnaisesta osasta.
Eldke ei kuitenkaan saa yl ittiid tydkyvytt6myyseldkkeen enim mdismddrdi.
Jos eldkkeensaajalla on oikeus sekd perhe-eldkkeeseen ettd vanhuus-
eldkkeeseen, maksetaan vuoden 1998 alusta lukien suurempi etuus ko-
konaisuudessaan ja pienemmdstd etuudesta 60 prosenttia, kuitenkin niin,
ettei van hu uselikkeen enim mdismiiiiri ylity.

3.2 Mahdollisuus siifiii varhennetulle elikkeelle

Kanadan ja Qu6becin tyOeliikejdrjestelmissd on mahdollista siirtyd van-
huuseldkkeelle joustavasti 60 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen. Elikkeen
mddrd kuitenkin pienenee pysyvisti, jos se alkaa ennen 65 vuoden ikdd.
Kansaneldkettd ei makseta alle 65-vuotiaallle. Ty6nantajakohtaisiin lisd-
eldkejdrjestelmiin liittyy usein mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeelle
ennen 65 vuoden ikdd.

4 Lisieldketurva

Yleistd

Tydnantajakohtaiset tai ty6markkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkejdr-
jestelmdt ovat Kanadassa melko yleisid sekd julkisella etti yksityisellai
sektorilla. Kanadan tilastokeskuksen arvion mukaan 45 o/o tydntekijdistd
kuului tydnantajakohtaiseen tai tyomarkkinasopimukseen perustuvaan
lisaieldkejdrjestelmddn vuonna 1 993.

Lisdeldketurva on perinteisesti ollut yksittdisten ty6nantajien jirjestdmdd.
Tyomarkkinasopimuksiin perustuvat jdrjestelmdt ovat yleistyneet vasta
viime vuosina. Ammattiliitot ovat tdll6in tavallisesti sopineet ty6n-
antajajdrjest6n kanssa tydnantajan maksaman eldkemaksun tasosta. Jdr-
jestelmisti maksettavat etuudet on mitoitettu siten, etti ne voidaan kus-
tantaa sovituilla maksuilla.
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Lisiieltikejdrjestelmifl koskevia mddrdyksid on sekd liittovaltion ettd pro-
vinssien lainsddddnndssd. Mddrdykset vaihtelevat ndin ollen eri provins-
seissa. Liittovaltion tasolla tdrkeimpid ovat veroviranomaisen mddrdykset
kriteereistd, jotka lisiieldkejdrjestelmdn tulee tdyttdd, jotta se rekister6itdi-
siin tuloverolain mukaiseksi lisiieldkejiirjestelmdksi. Rekisteroity eldkejiir-
jestelmd on tydnantajalle verotuksellisesti edullisempi kuin rekiste-
rdimdtdn. Provinsseilla on lisdeliikejtirjestelmid koskevia lakeja, joissa on
sdddetty tietyisti vdhimmdisedellytyksistd, jotka lisdeldkejairjestelmdn tu-
lee tdyttdi. Lisdeldkejdrjestelmid koskevat lisdksi sekd liittovaltion ettd
provinssien kansalaisten perusoikeuksia koskevat lait.

Lisdeldketurva on Kanadassa jdrjestetty joko vakuutusyhti6ssd, tydnanta-
jan sddti6ssd tai ammatillisessa eldkerahastossa. Sekd etuusperusteiset
ettd maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat yleisid. Maksuperusteiset jdrjestel-
mdt ovat viime vuosina tulleet usein etuusperusteisten jdrjestelmien sijaan
erityisesti pienissd ja keskisuurissa yrityksissd. Valtaosa tydntekij6istii
kuuluu kuitenkin edelleen etu usperusteisii n jdrjestel miin.

Lisdeldkejdrjestelmddn pdisemiseksi edellytetddn tavallisesti vdhimmdis-
palvelusaikaa, joka saa olla enintddn 2 vuotta. Qu6becissd odotusaika on
yksi vuosi.

Etuudet

Vanhuuseldkeikd on lisfleldkejdrjestelmissd yleensd 65 vuotta. Var-
haiseldkkeelle voi usein siirtyd jo vuotta ennen normaalia eldkeikdid.

Vanhuuseldkettd karttuu etuusperusteisessa jiirjestelmiissd tavallisesti 1,5
- 2 % eldkkeen perusteena olevasta palkasta palvelusvuotta kohti enin-
tiidin 35 - 40 vuodelta. Eldkkeen perusteena oleva palkka on yleisimmin 3 -
10 viimeisen vuoden keskipalkka tai koko ty6uran keskipalkka ilman yldra-
jaa. Joissakin jdrjestelmissd yldraja kuitenkin on (esim. 86 100 dollaria/ v =
n. 290 000 FIM). Eliike yhteensovitetaan tavallisesti lakisddteisen tydeldk-
keen kanssa, mutta ei tasasuuruisen kansaneldkkeen kanssa.

Leskeneldkkeend maksetaan yleensd edunjdttdjdn maksussa oleva van-
huuseldke tai se vanhuuseldke, johon hdn olisi vanhuuseldkeidssd ollut
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oikeutettu ns. tuleva aika mukaan lukien. Lapseneldkkeiti Kanadassa ei
tunneta.

Tydkyvyttdmyyseldke on useimmiten mddrdtty prosenttiosuus, usein 80 %
siitd palkasta, joka ty6ntekijdlld olitydkyvytt6mdksi tullessaan. Jos tydnte-
kiji osallistuu vakuutusmaksujen maksamiseen, voi etuus olla vield vdhdn
korkeampi, tavallisesti 85 % palkasta.

Eldkeoikeuden siilyminen tydsuhteen pddttymisen jdlkeen vaihtelee eri
osavaltioissa. Ontarion lainsddddnt6 edellyttdd, ettd eldkeoikeus sdilyy
tyosuhteen jatkuttua kaksi vuotta. Lisdeldkejdrjestelmistii 70 % on rekiste-
r6ity Ontariossa. Ontarion kiiytiint6 on yleinen muissakin osavaltioissa.

Eldkkeiden tarkistuksiin ei ole lakisddteistd velvoitetta, mutta suurin osa
lisdeliikejdrjestelmistd tarkistaa eldkkeitd ajoittain erillisiin pidtdksiin pe-
rustuen.

Vakuutusmaksut ja verotus

Lisdeldkejdrjestelmdt, joissa tydntekijdt osallistuvat rahoitukseen ovat jon-
kin verran harvinaisempia kuin tyonantajan yksin rahoittamat jdrjestelmdt.
Ty6ntekijdn maksu on tavallisesti 5 - 6 % palkasta.

Sekd tydntekijdn ettd ty6nantajan etuusperusteisiin jdrjestelmiin maksamat
vakuutusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia, jos jtirjestelmdt ovat verovi-
ranomaisen rekister6imid. Maksuperusteisten jdrjestelmien maksuja voi
vdhentdd mddrdttyyn ylSrajaan asti.

Maksussa olevat eldkkeet ovat yleensd verotettavaa tuloa. Myds rekiste-
rdityjen eldkejdrjestelmien eldkkeet ovat verotettavaa tuloa, koska vakuu-
tusmaksut ovat verovdhennyskelpoisia.

5 Tyciss6 tai eldkkeelli toisessa maassa

Suomen ja Kanadan vdlilld on sosiaaliturvasopimus. Lisiksi Suomen ja
Quebecin provinssin vdlilld on erillinen sosiaaliturvasopimusjdrjestely, joka
on laajempi kuin Kanadan liittovaltion kanssa solmittu sopimus. Sekoskee
eldketurvan lisdksi myds muuta provinssikohtaisesti jdrjestettyd sosiaali-
turvaa, kuten sairausvakuutusta. Sopimukset koskevat lakisddteistd eldke-
turvaa, mutta eivdt ty6nantajakohtaisia eldkkeiti. Niissd on mddrdyksii
vakuutusmaksujen maksamisesta, vakuutukseen kuulumisesta, toisen
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sopimusmaan vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta, eldkkeiden mddrdy-
tymisestd ja niiden maksamisesta toiseen sopimusmaahan.

Uudistettu Kanadan ja Suomen vilinen sopimus tuli voimaan 1.1.1997.
Sopimuksen muutokset koskevat tydeldkkeiden osalta ldhinnd tulevan
ajan mAdrdytymistd ja vakuuttamissddntojd. Qu6becin uudistettu sopimus
tuli voimaan 1 .9.1998.

Kansallisen lainsddddnnOn mukaan kansaneldkejdrjestelmdn vanhuuseld-
ke mydnnetddn ja maksetaan ulkomaille, jos hakija tai eldkkeensaaja on
asunut Kanadassa vdhintdin 20 vuotta 18 vuotta tiytettyidn. Muussa
tapauksessa eldkettd ei mydnnetd ulkomaille. Jos ulkomaille muuttava
eldkkeensaaja on asunut Kanadassa vihemmdn kuin 20 vuotta, mutta
kuitenkin vdhintddn 10 vuotta, maksetaan el6ke ulkomaille muuttokuukau-
delta ja sitd seuraavien kuuden kuukauden ajan. Tulotakuulisdn ja puo-
lisoavustuksen maksaminen lakkaa, jos edunsaaja oleskelee Kanadan
ulkopuolella yli kuuden kuukauden ajan.

Kanadan ja Qu6becin tydeliikejdrjestelmien eldkkeet mydnnetddn ja mak-
setaan ulkomaille ilman rajoituksia.

6 Vireilld olevia uudistuksia

Vuoden 1998 alusta Kanadan ja Quebecin lakisddteisiin ty6eldkejdrjes-
telmiin voimaantulleet muutokset kohdistuivat pddasiassa rahoitukseen ja
eldkkeiden mddrdytymisperusteisiin. Eldkeuudistuksen taustalla on ollut
huoli jdrjestelmdn rahoituksen turvaamisesta tulevaisuudessa vdeston
ikddntymisen ja elinidn kasvun mydtd. On laskettu, ettd jos jdrjestelmdd ei
olisi uudistettu, rahastosta olisivat loppuneet rahat ensi vuosisadan alku-
puolella. Tdmd on johtanut siihen, ettd eldkkeiden mddrdytymiskriteerejd
on jouduttu tiukentamaan ja etuuksia leikkaamaan. Uudistuksella pyritddn
hillitsemddn eldkevakuutusmaksujen kohoaminen. llman uudistusta va-
kuutusmaksujen ennustettiin nousevan yli 14 prosentin vuoteen 2040
mennessd. Vakuutusmaksuja on tarkoitus nostaa nykyisestd 7 prosentista
n. 9,9 prosenttiin vuoteen 2003 mennessd. Pyrkimyksend on pysdyttdd
maksutason kohoaminen yli 9,9 prosentin. Uudistuksen yksityiskohtia on
selostettu tarkemmin edellisissd luvuissa.
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Helmikuusta 1999 ldhtien on Kanadan lakisAdteisen ty6eldkejdrjestelmin
rahaston varoja voitu alkaa sijoittaa osakkeisiin. Aikaisemmin ainoastaan
valtion obligaatiosijoitukset olivat sallittuja" Uusien sddnndsten mukaan 20
% rahaston varoista voidaan sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin. Sijoitustoi-
minnasta huolehtii erityinen 12-henkinen sijoitusneuvosto.

Liittovaltion hallitus ehdotti vuonna 1996 kansaneldkkeen ja tulotakuulisdn
korvaamista kokonaan uudella, ns. "Seniors Benefit" -etuudella. Etuuden
oli tarkoitus olla verovapaa ja tuloharkintainen, ja se olisi suunnattu erityi-
sesti pieni- ja keskituloisille eldkkeensaajille. Uudistus oli varsin pitkdlle
valmisteltu, ja sen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2001 alusta ldhtien,
mutta kesdlld 1998 ehdotus hylittiin liittovaltion pddtokselld budjettiylijiid-
mdn vuoksi.

Qu6becin eldkejdrjestelmdssd tullaan vuoden 1998 jalkeen tydkyvyttO-
mdksi tulleen henkil6n vanhuuseldkettd (ota maksetaan 65 vuoden idstd
ldhtien) pienentdmddn 0,5 prosenttia jokaista kuukautta kohti, jolta henki-
l6lle maksetaan tyokyvyttdmyyseldkettd ikdvuosien 60 ja 65 vaililld.

Eri provinsseissa on viime vuosina uudistettu tydnantajakohtaisia eldke-
jirjestelmid koskevaa lainsdiddntdd. Uudet provinssikohtaiset lait edel-
lyttdvdt usein lyhyempid odotusaikoja eldkeoikeuden saamiseksi karttu-
neeseen eldkkeeseen ja sen sdilymiseksi tydsuhteen pddttymisen jdlkeen.
Nykyisin on vield yleistd, ettd eldkeoikeus tydnantajakohtaiseen el6kkee-
seen menetetddn tydpaikkaa vaihdettaessa. Uudet lait parantavat my6s
osa-aikatyontekijdiden asemaa ja eldkeoikeuden siirtdmismahdollisuuksia
tyOpaikkaa vaihdettaessa.

Osoitteita

Sosiaaliturvasta ja eldkkeiden hallinnosta vastaava ministeri6:
Human Resources Development Canada, lncome Security Programs,
lnternational Operations Division, Place Vanier, TowerA, 1Oth Floor,
Ottawa, Ontario K1A 0L4, CANADA.
Faksi: +1 613 952 8901, puhelin: +1 613 957 1954.

Quebecin eldkejdrjestelmdn keskushallinto:
Regie des rentes du Qu6bec, Case Postale 5200, Qu6bec G1K 7Sg, CA-
NADA. Faksi:+1 418 643 95 86, puhelin: +1 418 643 83 02.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi. 1 drakhma (GRD) = 0,0183 FIM (keskikurssi tammikuu
1 eee)

Lakisddteinen eldketurva samoin kuin muu sosiaaliturva on Kreikassa
pddsddntdisesti tyoh6n perustuvaa. Sosiaaliturvasta on sdddetty useissa
eri laeissa, ja jdrjestelm6 on hallinnollisesti hajanainen. Hajanaisuutta on
viime vuosina pyritty vdhentdmddn. Vuoden 1993 alusta asteittain voi-
maan tulevalla uudistuksella toteutetaan yhdenmukainen perusturva kai-
kissa lakisddteisissd sosiaalivakuutusjdrjestelmissd.

Suurin osa palkansaajista kuuluu palkansaajien yleiseen sosiaalivakuutuk-
seen, jota hoitaa Sosiaalivakuutuslaitos (lKA) T6hdn jdrjestelm6dn kuulu-
vat kaikki ne palkansaa)at, jotka eivdt kuulu johonkin lakisddteiseen erityis-
jdrjestelmddn. Merkittdvid lakisddteisid erityisjdrjestelmid ovat maata-
lousalan yrittdjien ja tyontekij6iden sosiaalivakuutus, jota hoitaa OGA sekd
kauppiaitten ja kdsitydldisten sosiaalivakuutus, jota hoitaa TEVE. Ndmd
kolme sosiaalivakuutusjdrjestelmdd yhdessd kattavat arviolta 85 prosent-
tia koko vdestdstii. My6nnettdvii etuuksia ovat vanhuus-, tyokyvyttdmyys-
ja perhe-eldkkeet sekd ditiys- ja sairausvakuutuskorvaukset.

Ennen edelld mainittujen suurten sosiaalivakuutusjdrjestelmien syntyd
sosiaaliturvasta huolehtivat ldhinnd tyonantajien perustamat avustuskas-
sat. Ne ovat saaneet jatkaa toimintaansa itsendisesti hallituksen valvon-
nan alaisina. Kassat maksavat lakisddteisid tyoeldkkeitd ja sairaanhoito-
etuuksia. Osa kassoista on my6hemmin sulautunut lKAaan, mutta toimin-
nassa on edelleen nelisenkymmentd lakisddteisti perusturvaa hoitavaa
itsendistd kassaa. Palkansaajien yleisestd sosiaalivakuutuksesta erilliset
kassat on mm. pankkialan ja lehdistdn tydntekij6illd.

Ndiden yksityisen sektorin sosiaalivakuutusjdrjestelmien ohella julkisen
sektorin tydntekr.ldilld on omat lakisddteiset sosiaalivakuutusjdrjestelmdn-
sd. Vuoden 1993 uudistuksessa myds niistd maksettavat eldkkeet yhden-
mukaistettiin yksityisen sektorin eldkkeiden kanssa.

Niille Kreikassa pysyvdsti asuville kreikkalaisille, jotka eivdt muutoin saa
riittdvd6 toimeentuloa eldkeiassd, voidaan maksaa tydnteosta ja makse-
tuista vakuutusmaksuista riippumatonta sosiaaliavustuksen luonteista vd-
himmdiseldkettd.
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Lakisddteisen sosiaalivakuutuksen lisdksi suurin osa tyontekijoistd kuuluu
johonkin pakolliseen lisdetuusjiirjestelmddn. Lisdetuuksia maksavat am-
mattialakohtaiset avustuskassat ja yleinen lisaielaikejeirjestelmd TEAM.
Sama tydntekijdi voi kuulua useaan eri lisdetuuksia maksavaan kassaan,
sillS jotkut kassat maksavat vain sairausvakuutusetuuksia ja toiset vain
lisiieliikkeitd tai vain joitakin eldkelajeja. Ne lKAaan kuuluvat tyontekijiit,
jotka eivdt kuulu muuhun lisdeldkekassaan, kuuluvat pakollisesti TEAMiin.
It/y6s julkisen sektorin tydntekijoilld on omat pakolliset lisdeldkejdrjestel-
mdt. Pakolliset lisdeldkkeet muodostavat siten kiintedn osan ty6eldke-
turvaa, ja niistd kerrotaan mydhemmin tydeldketurvan yhteydessd.

Tyonantajakohtaista vapaaehtoista lisdeldketurvaa on j6rjestetty ldhinni
suurten yritysten henkilokunnalle. Pienyrityksissd, joita kreikkalaisista yri-
tyksistd valtaosa on, lisdeldkejdrjestelyt ovat vield harvinaisia. Kiinnostus
lisdeldketurvan jdrjestdmiseen on kuitenkin lisddntynyt myds niissi. Lisd-
eliikkeind my6nnetddn yleisimmin tydkyvytt6myys- ja perhe-eldkkeitd.
Vanhuuseldkkeitd my6nnetdin tavallisesti vain kaikkein korkeimmin pal-
katuille tyontekij6ille. Eldketurvan kokonaisuutta ajatellen vapaaehtoisen
lisdeldketurvan merkitys on Kreikassa vdhdinen.

2 Vdhimmdiseldketurva

Vuodesta 1981 alkaen Kreikassa on ollut sosiaaliavustuksen luonteinen
vihimmdiseldkejdrjestelmd, josta maksetaan tydskentelystd ja makse-
tuista vakuutusmaksuista riippumattomia vanhuus-, tydkyvytt6myys- ja
perhe-eldkkeitd Kreikassa pysyvdsti asuville Kreikan kansalaisille. Eldk-
keet ovat tuloharkintaisia. Vanhuuseldkkeen ikiirqa on 65 vuotta. Jdrjes-
telmiin hallinnosta huolehtii OGA.

Eri kassat maksavat myds erilaisia vdhimmdisetuuksia vammautuneille
henkil6ille.

3 Ty<ieldketurva

3.1 Yleisen sosiaalivakuutuksen eldkkeet

lKAn (ldryma Koinonikon Asphaliseon) hoitama palkansaajien yleinen
sosiaalivakuutus kattaa noin 45 prosenttia koko vdest6std. Eldketurvaa
uudistettiin merkittdvdsti vuosina 1990, 1991 ja 1992 annetuilla laeilla,
joiden mddrdykset tulevat voimaan asteittain. Suurimmat muutokset kos-
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kevat niitd, joiden vakuutus on alkanut 1.'1.1993 ja sen jiilkeen. Muutokset
koskevat palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuksen lisdksi myds muita
lakisddteisiEi elaikejtirjestelmid. Uudistuksen yksi tavoite onkin yhtendistdd
eldketurvaa koskevaa lainsddddnt66 ja etuuksia. Hallinnollisesti jdrjestel-
mdt sdilyvdt kuitenkin erillisind.

3.1.1 Hallinto

Kreikassa sosiaalivakuutuslaitosten autonomia on suhteellisen heikko, ja
ne ovat varsin tiukasti ministeri6iden valvonnassa. lKAn valvonta kuuluu
ty6- ja sosiaaliministeridlle. lKAlla on useita paikallistoimistoja (ypokatas-
tima). Se toimii myds yhdyselimend sosiaaliturvasopimusasioissa.

3.1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Vuoden 1992 uudistuk-
sessa rahoitusperiaatetta muutettiin niin, ettd 1.1.1993 jdlkeen jdrjestel-
mddn tulleiden eldkkeet kustannetaan kolmikantaperiaatteella tyontekijdn,
tyOnantajan ja valtion maksamin maksuin. Ty6ntekijdn eldkevakuutusmak-
su on 6,67 prosenttia ja ty6nantajan 13,33 prosenttia kuukausipalkasta
ilman yldtulorajaa. Valtion osuus on 10 prosenttia tyontekijdn kuukausi-
palkasta 285 538 drakhman (n. 5200 FIM) yldtulorajaan asti.

Ennen vuotta 1993 jirrjestelmddn tulleiden eldkkeet rahoitetaan tydntekijd-
ja ty6nantajamaksuin, jotka ovat saman suuruiset kuin 1.1.1993 jdlkeen
jdrjestelmddn tulleilla, mutta maksut peritddn vain 524 250 drakhman (n.
9600 FIM) alle jddvdstd kuukausipalkasta. Valtio kustantaa sen osan eld-
kemenosta, jota vakuutusmaksut eivdt riitd kattamaan.

Raskaassa ja terveydelle haitallisessa ty6ssd olevien vakuutusmaksut
ovat yhteensii 3,6 prosenttiyksikkdd korkeammat kuin yleiset maksut.
Tydntekijdn maksua korotetaan 2,2 prosenttiyksikkoii ja tydnantajan mak-
sua 1,4 prosenttiyksikk6d. Tyonantajamaksua korotetaan yhdellii prosent-
tiyksikolld, jos tyohdn liittyy erityinen eldkeriski.

3.1.3 Verotus

Ty6nantajan ja tydntekijdn lakisddteiset sosiaaliturvamaksut ovat verotuk-
SeSSa vdhennyskelpoisia. Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista
tuloa.
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Vuodesta 1993 perus- ja lisdeldkkeistd on peritty 'korvamerkitty' veroluon-
teinen maksu sosiaalivakuutuksen rahoittamiseen. Maksu peritddn, jos
kuukausieldke on 100 000 drakhmaa (n. 1800 FIM) tai suurempi. Alatu-
lorajan suuruisesta tulosta vakuutusmaksu on yksi prosentti. Maksupro-
sentti kasvaa tdmdn ylittdvien tulojen osalta niin, ettd se on enimmillddn 5
prosenttia 400 000 drakhmaa ylittdvdstd tulon osasta.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on sellainen tydskentelyaika, jolta on maksettu vakuutus-
maksut. vakuutusaikaan rinnastetaan mm. asepalveluaika sekii sairaus-
ja tyottomyyspdivdraha-aika. Sairauspdivdraha-aikaa voidaan ottaa huo-
mioon enintddn 200 pdivEi;i ja tydttdmyyspdivdraha-aikaa samoin 200 pdi-
vdd edellyttden, ettd pdivdraha on maksettu eldkkeen hakemista edeltd-
neiden 10 vuoden aikana. My6s tyokyvyttdmyyseldkkeen maksuaika voi-
daan tarvittaessa ottaa huomioon. Vakuutusajaksi luetaan tietyin varauk-
sin my6s aika, jolta on maksettu vapaaehtoisia vakuutusmaksuja (ks.
3.1 s).

3.1.5 Vanhuusel5ke

Oikeus elikkeeseen

Vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd, ettd vakuutusmaksuja on makse!
tu vdhintddn 4500 p6ivdltd (15 vuodelta). Jos eldkkeenhakija on edelleen
ansiotyossd, kuukausiansiot eivtit saa ylittdrd ra1aa, joka on 35 kertaa am-
mattitaidottoman tydntekijdn lakisidteinen vdhimmdispdivipalkka. Vuonna
1998 rqa oli216 825 drakhmaa (n.4000 FIM)

Ennen vuotta 1993 jdrjestelmddn tulleiden naisten yleinen eldkeikd on 60
vuotta ja miesten 65 vuotta. Vuonna 1993 ja sen jdlkeen jdrjestelmddn
tulevien uusien tyontekij6iden yleinen eldkeikd on 65 vuotta sekd naisilla
ettd miehilld. Luvussa 3.1.6. on kerrottu mahdollisuuksista siirtyd van-
huuseldkkeelle ennen yleistd eldkeikdd.
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Elikkeen miirdytyminen ennen vuotta 1993 vakuutukseen tulleille

Ennen vuotta'1993 jdrjestelmddn tulleiden eldkkeet mddrdytyvdt eri tavoin
kuin sen jdlkeen jdrjestelmddn tulleiden. Ennen vuotta 1993 jdirjestelmdin
tulleiden eldke muodostuu perusosasta ja lisdosasta. Eldkkeen
mddrddmistd varten on kdytdssii 28 palkkaluokkaa. Palkkaluokka, johon
tyontekijii kuuluu mddrdytyy viiden viimeisen vuoden keskikuukausiansioi-
den perusteella. Kullekin palkkaluokalle on mddrdtty viitepalkka, josta
eldke lasketaan. Ylimmiin luokan viitepalkka on samalla jdrjestelmdn
eldkepalkkakatto. Peruseldke on 70 - 30 prosenttia viitepalkasta ja on sitd
suurempi, mitd pienempi viitepalkka on. Joidenkin palkkaluokkien
viitepalkat ja eldkeprosentit on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1:Joidenkin palkkaluokkien viitepalkat ja elakeprosentit 1.7.1997

Palkkaluokka Pdivdpalkan yldraja
GRD

Viitepalkka
GRD

Eldkeprosentti i

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
15
28

2520
3000
3560
4190
481 0
5420
6000
6530
7140
7660
8420
9140
11450
20970

2370
2850
3430
3940
4560
5170
5760
6320
691 0
7460
7990
8710
11020
20460

70
60
55
50
46
43
40
38
36
34
32
30
30
30

Liihde: Benefits Report Europe, USA & Canada 1998

Viiden eldketapahtumavuotta edeltdvdn vuoden keskiansioita miiriittdes-
sd palkkoja tarkistetaan vertaamalla 15. palkkaluokan viitepalkkaa eldke-
tapahtumavuonna ja tarkistettavana vuotena. Eldketapahtumavuotta
edeltdvdn vuoden palkkaa ei tarkisteta" Viitepalkkoja ja palkkaluokkien
rajoja puolestaan tarkistetaan kahdesti vuodessa kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan.

Aikaisemmin vuosiansioihin luettiin joulukuussa maksettava ylimiiiirdinen
kuukausipalkka ja kesdloma- ja pddsidislisdt, yhteensd 14 kuukauden
palkka. Ndmii kahden kuukauden palkkaa vastaavat lisiit poistetaan ela-
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kepalkasta kymmenen vuoden aikana niin, etti vuonna 1993 lisistd otettiin
huomioon 90 prosenttia, vuonna 1994 80 prosenttia, vuonna 1gg5 70 pro-
senttia ja ndin edelleen kunnes vuonna 2002 eldkeperusteena on 12 kuu-
kauden vuosipalkka.

Eldkkeen lisaosa mddrdytyy vakuutusajan pituuden ja palkkaluokan mu-
kaan. Lisdosa on mddrdtty prosentti peruseliikkeen perusteena olevasta
palkasta jokaista 300 vakuutuspdivdn jaksoa kohti, jolla vakuutusaika ylit-
tda 3000 pdivdd. Lisdosaprosentit on koottu taulukkoon 2.

Taulukko 2 : Eliikkeen lisdosan karttumisprosentti palkkaluokittain

i Pal kkaluokka Vakuutusaikaa
3300-7799 pdivdd,
karttumis tti

Vakuutusaikaa 7800 pdivdd tai
enemman, karttumisprosentti

1,5
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3
2,5

1-2
3
4
5
6

7-11
12-28

1

1

1

1

1

1

1

Ldhde: Benefits Report Europe & USA 1998

Eldkkeeseen maksetaan lisdd huollettavasta vaimosta ja lapsista. Vai-
mosta maksettava lisd on tasasuuruinen etuus, joka vuonna 1997 oli
9292 drakhmaa kuukaudessa (n. 170 FIM). Huollettavasta lapsesta mak-
setaan lisdd, jos lapsi on alle 18-vuotias tai alle 24-vuotias ja opiskelee
piiiitoimisesti tai ilman ikdrajaa, jos hdn on tyokyvyt6n. Korotus on yhdestd
lapsesta 20 prosenttia, kahdesta 35 prosenttia ja kolmesta tai useam-
masta 45 prosenttia eldkkeen enimmiiismddrdstd palkkaluokassa 10.

Eldke ja siihen maksettavat lisdt voivat yhteensd olla enintddn sen suurui-
set kuin viitepalkka siind palkkaluokassa, jonka mukaan eldke on mddrdt-
ty. Kuukausieldke voi siten olla enintidn 25 kertaa viitepdivdpalkka. Vuon-
na 1997 tiimd enimmdismddrd oli ylimmdssi palkkaluokassa 511 500
drakhmaa (n. 9400 Fltvl). Elakkeelld on myds viihimmdismddrd, joka ilman
puolisosta ja lapsista maksettavia korotuksia oli 104 960 drakhmaa (n.
1900 FIM) kuukaudessa vuonna 1997.

284



. 14 Kreikka

Eldkkeiden miiiiriiytyminen vuonna 1993 ja sen jiilkeen vakuutetuille

Vuonna 1993 ja sen jdlkeen vakuutukseen tulleille eldkettd karttuu yhden
yhtendisen eldkeprosentin mukaan 1,714 prosenttia vuodessa. Eldkkeen
perusteena ovat viiden viimeisen vuoden keskiansiot. Kunakin vuonna
otetaan huomioon 12 kuukauden ansiot. Eldketapahtumavuotta edeltdvdn
vuoden tuloja lukuun ottamatta tulot tarkistetaan samalla prosentilla, kuin
kyseisten vuosien eldkkeitd on tarkistettu. 35 vakuutusvuoden jdlkeen
eldke on 60 prosenttia eldkeperusteesta. Eldkkeen karttumisvuosia ei ole
rajattu.

Eldkkeen perusteena olevilla tuloilla ei ole enimmdismddrdd, mutta kuu-
kausieldke voi olla enintiidn neljd kertaa vuoden 1991 bruttokansantuote
laskettuna henked kohti kuukaudessa ja tarkistettuna eldkkeen maksu-
vuoden tasoon virkamiesten el6kkeisiin tehtdvien korotusten mukaan.
Eldkkeen vdhimmdismddrd on neljdsosa edelld mainitusta enimmdiseldk-
keestd.

Eldkkeeseen maksetaan lapsikorotusta I prosenttia eldkkeen mddrdstd
yhdestd huollettavasta lapsesta, 18 prosenttia kahdesta ja 30 prosenttia
kolmesta tai useammasta lapsesta.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan valtion virkamiesten peruspalkko-
jen keskimddrdisten muutosten mukaan. Ndmd palkat ovat nousseet in-
flaatiota hitaammin.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin palkat. Ylimddrdiset
eriit maksetaan jouluna (100 prosenttia kuukausieldkkeestd), pddsidisend
(50 prosenttia kuukausieldkkeestd) ja kesEilld (50 prosenttia kuukausieldk-
keestd).

3.1.6 Mahdollisuus siirtyd varhennetulle el5kkeelle

Palkansaajien yleisessd sosiaalivakuutuksessa on useita mahdollisuuksia
siirtyd eldkkeelle ennen yleistd vanhuuseldkeikdd. Eldkeuudistuksen yh-
teydessd eldkkeen varhennusmahdollisuuksia kuitenkin tiukennettiin huo-
mattavasti.
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Ennen vuotta 1993 jdrjestelmddn tulleet voivat jaada varhennetulle van-
huuseldkkeelle seuraavin edellytyksin:

Miehet voivat jaada vdhentdmdttdmdlle eldkkeelle 62 vuoden ja naiset
57 vuoden ikdisind, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut vdhintddn
10 000 pdivdltd (33 vuodelta).

Sekd miehet ettd naiset voivat jaade vdhentdmdtt6mdlle eldkkeelle 58
vuoden ikdisini, jos he ovat maksaneet vakuutusmaksut 35 vuodelta.
lkdraja tulee nousemaan 60 vuoteen asteittain vuodesta 1998 alkaen
siten, ettd ikdrajaa nostetaan kuusi kuukautta joka vuosi.

Miehet voivat jaada vdhentdmdtt6mdlle eldkkeelle 60 vuoden ja naiset
55 vuoden ikdisind, jos he ovat olleet vdhintddn 10 vuotta raskaassa
tai terveydelle haitallisessa tydssd ja vakuutusaikaa on vdhintddn 4500
pdivdd (15 vuotta). Jos ty6n kestoa koskevat edellytykset eivdt tdyty,
eldke voidaan maksaa vdhennettynd.

Aidit, joilla on alle 18-vuotias tai tyokyvytdn lapsi (iiist€i riippumatta),
voivat saada vdhentdmdtt6mdn eldkkeen 55 vuoden ikdisind. Vakuu-
tusaikaa tulee olla vdhintddn 5500 p;iivda (18 vuotta). Eldke voidaan
maksaa vdhennettynd jo 50 vuoden idstd.

a

a

a

a
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Viihennetty varhaiseldke voidaan maksaa miehille 60 vuoden ja nai-
sille 55 vuoden idstd. Vakuutusmaksut on tdytynyt maksaa 4500 p;ii-
v;iltai (15 vuodelta) ja viimeisten viiden vuoden aikana 100 paiiviilt;i jo-
ka vuosi. Varhennusvdhennys on kuusi prosenttia varhennusvuotta
kohden.

a

Vuonna 1993 ja sen jdlkeen jdrjestelmddn tulleita koskevat seuraavat
vanhuuseldkkeen varhennusta koskevat mddrdykset:

Sek6 miehet ettd naiset voivat jaada varhennetulle vanhuuseldkkeelle
60 vuoden idstd, jos he ovat olleet vakuutettuja v6hintddn 4500 pdi-
vdd. Eldkettd vdhennetddn kuitenkin kuusi prosenttia jokaista vuotta
kohti, jolla eldkeikd alittaa 65 vuotta.

Miehet ja naiset voivat jaiada eldkkeelle 60 vuoden idstd ldhtien ilman,
ettd eldkettd vdhennetddn, jos he ovat olleet raskaassa tai terveydelle
haitallisessa tyossd vdhintddn 4/5 vaadittavasta 4500 piiiv;in vdhim-
mdisvakuutusajasta.
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AiOit, lortta on alle 18-vuotias tai tyokyvyton lapsi ja jotka ovat olleet
vakuutettuja vdhintddn 6000 pdivdd (20 vuotta), voivat saada van-
huuseldkkeen vdhentdmdtt6mdnd 55 vuoden idstd ja vdhennettynd 50
vuoden idstd samoin kuin ennen vuotta 1993 j:irjestelmidn tulleet.

65 vuoden eldkeikdd alennetaan kolmella vuodella jokaista lasta kohti
dideilld, joilla on vdhintddn kolme lasta ja 20 vuotta vakuutusaikaa.
Eldkeikii ei ndin kuitenkaan voi olla alempi kuin 50 vuotta.

3.1 .7 TyokyvyttomyyselAke

Oikeus eldkkeeseen

Eldke voidaan mydntdd vakuutetulle, jonka tyokyky siind ty6ssd, jota hdn
tavallisesti on tehnyt, on alentunut vdhintddn 50 prosenttia.

Vakuutusaikaa tulee olla yhteensd 4500 pdivdd (15 vuotta). Lyhyempi
vakuutusarka, 1500 pdivdd (5 vuotta), riittdd, jos tdstd ajasta 600 p;iiviia (2
vuotta) on ty6kyvyttdmyyttd edeltdvdn viiden vuoden aikana. Alle 21-
vuotiaalta ty6ntekijiiltd edellytetddn vdhintddn 300 pdivdn vakuutusaikaa.
21 vuotta tdyttdneilld vakuutusaikaedellytys kasvaa 120 pdivdd jokaista
vuotta kohden, jolla tydntekijdn ikEi ylittati 21 vuotta kunnes 1500 pdivdn
vdhimmdisaika saavutetaan.

Eldkkeen mdirtytyminen

Eldkkeen mddrdytymisperusteena on se vanhuuseldke, joka tyokyvyttd-
m6ksi tuloon mennessd on karttunut. Ty6kyvyttdmyyseldke on 100 pro-
senttia karttuneesta vanhuuseldkkeestd, jos ty6kyvytt6myysaste on va-
hintddn 80 prosenttia. Jos ty6kyvyttdmyysaste on alle 80 prosenttia, mutta
kuitenkin vdhintddn 66,6 prosenttia, eldke on 75 prosenttia, ja jos tydky-
vyttomyysaste on viihemmdn kuin 66,6 prosenttia, mutta vdhintddn 50
prosenttia, eldke on 50 prosenttia vanhuuseldkkeestd.

Eldkettd voidaan korottaa 50 prosenttia, jos eldkeldinen on toisen henkildn
jatkuvan avun tarpeessa. Eldkkeeseen voidaan myos maksaa korotusta
huollettavista perheenjdsenistd samoin kuin vanhuuseldkkeeseen (ks.
3.1.5). Vuonna 1993 ja sen jdlkeen vakuutukseen tulleille maksettavat
lapsikorotukset ovat matalampia kuin ennen vuotta 1993 vakuutukseen
tulleille samoin kuin vanhuuseldkkeessd.
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Eldkkeen viihimmdismddrd oli 104 960 drakhmaa (n. 1900 FIM) kuukau-
dessa vuonna 1997 eli sama kuin vanhuuseldkkeessd.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd valtion virkamiesten
peruspalkkojen muutosten mukaan.

Eltkkeen maksaminen

Tyokyvyttdmyyseldkkeen maksaminen alkaa, kun sairausajan piiiviirahaa
on tavallisesti ensin maksettu kuudelta ensimmdiseltd ty6kyvyttdmyyskuu-
kaudelta. Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa.

3.1.8 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa naisleskelle, puolisonsa eldtettdvdnd ol-
leelle tyokyvytt6mdlle miesleskelle, edunjdttdjdn lapselle tai muulle ld-
hiomaiselle. Vuonna 1993 tai my6hemmin jdrjestelmddn tulleen edunjiit-
tirjdn jdlkeen eldkettd maksetaan mies- ja naisleskelle tai lapselle.

Oikeus elikkeeseen

Ennen vuotta 1993 jiiryestelmddn tulleen edunjiittaj6n jdlkeen leskenel6ke
maksetaan, jos edunjattaje oli eldkeldinen tai oli maksanut vakuutusmak-
sut yhteensd vdhintdin 4500 pdivdltd (15 vuodelta) tai vdhintddn 1500
pdivdltd (5 vuodelta), jos ndistd vdhintddn 300 pdivdd oli kuolemaa edeltd-
neiden viiden vuoden aikana. Jos kuolema aiheutui onnettomuudesta,
joka ei ollut tydtapaturma, vaadittavat vdhimmdisvakuutusajat ovat puolta
lyhyemmdt kuin edelld.

Avioliiton oli lisdksi tdytynyt kestdd vdhintddn kuusi kuukautta tai kaksi
vuotta, jos edunjdttdjd oli eldkkeelld. Tdtd edellytystd ei ole, jos avioliitosta
on syntynyt lapsi tai leski odotti lasta puolison kuollessa. Omaa vanhuus-
eldkettd saavalla leskellii ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen.

Vuonna 1993 tai sen jdlkeen jdrjestelmddn tulleen tyontekijdn puolisolla on
oikeus eldkkeeseen, jos edunjiitt;ijd oli ollut vakuutettu vdhintddn 1500
pdivdd. Jos edunjdttdjei oli kuollessaan alle 21-vuotias riittdd 300 pdivdn
vakuutusaika. Sen jdlkeen vdhimmdisvakuutusaika pitenee 120 p;iivda
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jokaiselta vuodelta, jolla edunjdttdjdn ika ylittiia 21 vuotta, kunnes vdhim-
miiisvakuutusaika on 1500 pdivdd.

Jos edunjdttEijdi oli tullut jdrjestelmddn vuonna 1993 tai sen jdlkeen sovel-
letaan leskeneldkkeeseen tuloharkintaa niin, ettii eldkkeestd maksetaan
vain puolet, jos lesken omat tulot ylittdvat 40 kertaa ammattitaidottoman
tydntekijdn vdhimmdispdivdpalkan. Jos leski on ty6kyvyt6n, ei tulohar-
kintaa ole. Avioliiton kestoa koskevat samat edellytykset kuin aiemmin.

Lapseneliikkeen myontiiminen edellyttdd samoja vdhimmiiisvakuutusai-
koja kuin leskeneldkkeen saamiseksi vaaditaan. Eldkettd maksetaan alle
18-vuotiaalle lapselle. Eldkettd maksetaan kuitenkin kunnes lapsi tdyttdd
24 vuotta, jos hdn opiskelee pddtoimisesti tai kunnes hdn tdyttdifi 26 vuot-
ta, jos hdn on ty6t6n. Tydkyvytt6mdlle lapselle eldkettd maksetaan aina
idstd riippumatta.

Jos lesked tai lapsia ei ole, voidaan eldke maksaa lapsipuolelle, lapsen-
lapselle tai edunjdttiijdn vanhemmille. Tdmd mahdollisuus on poistunut
vuonna 1993 ja mydhemmin vakuutukseen tulleiden osalta.

Elikkeen mddrdytym inen

Ennen vuotta 1993 jdrjestelmddn tulleen edunjdttdijEin jdlkeen leskeneldke
on 70 prosenttia edunjdittiijiin karttuneesta tai maksussa olleesta van-
huuseldkkeestd. Vuonna 1993 ja sen jdlkeen jdrjestelmdin tulleen edun-
jEittiijan jdlkeen eliike on vastaavasti 50 prosenttia. Vuonna 1997 vdhim-
mdiseldke oli 94 460 drakhmaa (n. 1700 FIM) kuukaudessa.

Lapseneliike ennen vuotta 1993 jdrjestelmddn tulleen edunjEittdjain jdlkeen
on 20 prosenttia edunjiittiijiin karttuneesta tai maksussa olleesta van-
huuseldkkeestii lasta kohden. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet,
maksetaan ensimmdiselle lapselle 60 prosenttia. Jos lapsia on useampia
voi eldke kuitenkin olla enintddn 80 prosenttia edunjdttdjdn eldkkeestd.

Vuonna 1993 tai sen jdlkeen vakuutukseen tulleen edunjdttdjdn jdlkeen
lapseneldke on 25 prosenttia karttuneesta tai maksussa olleesta van-
huuseldkkeestd ja tdysorvon eldke vastaavasti 50 prosenttia.

Muulle omaiselle maksettava eldke on 20 prosenttia edunjdttdjdn karttu-
neesta tai maksussa olleesta vanhuuseldkkeestd.

Perhe-eldkkeet eivdt yhteensd voi ylittdd edunjtittiijiin karttuneen tai mak-
sussa olleen eldkkeen m6drdd.
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Elikkeen tarkistaminen

Elakkeiti tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd valtion virkamiesten
peruspalkkojen muutosten mukaisesti.

Elikkeen maksaminen

Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuseldke. Les-
keneldke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton.

3.1 .9 Vapaaehtoinen vakuutus

Ty6ntekijd, joka on kuulunut pakollisesti palkansaajien yleiseen sosiaaliva-
kuutukseen, voi tyosuhteen pddttyessd jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti.
Pakolliseen vakuutukseen on t6ytynyt kuulua yhteensd vdhintddn 3000
pdivdd tai 500 pdivdd viimeisten viiden vuoden aikana. Tydntekij;i maksaa
sekd tyontekijdn ettd tyonantajan vakuutusmaksuosuuden palkkaluo-
kassa, joka sovitaan aikaisemman palkan perusteella.

Vuonna 1990 perustettiin lKAn yhteyteen vapaaehtoinen eldkevakuutus,
johon voivat liitty:i kaikki Kreikan kansalaiset, jotka eivdt kuulu pakolliseen,
lakisddteiseen eldkevakuutukseen. Vakuutus kattaa vanhuus-, tyokyvyt-
tdmyys- ja perhe-eldkkeet. Vakuutukseen voivat liittyd 16 vuotta tdyttdneet
tydikdiset henkilot. Tydkyvyttdmyysvakuutuksen yldik6raja on 55 vuotta.
Vakuutusmaksujen suuruus riippuu vakuutetun idstd. 40-vuotiaana va-
kuutukseen liittyvdltd peritddn samat maksut kuin palkansaajien yleisessd
sosiaalivakuutuksessa tydntekijoiltd ja tyonantajilta yhteensd, alle 40-
vuotiailta peritddn matalammat maksut ja yli 4O-vuotiailta korkeammat
maksut. Myos vanhemmat voivat maksaa maksuja lastensa puolesta ja
vdhentid maksut verotuksessa.

3.2 Yrittdj ien eldkejfr rjestelmdt

Yrittdjisti vain osa kuuluu pakollisesti lakisddteiseen sosiaalivakuutuk-
seen. Yrittdjien sosiaalivakuutus hajaantuu ammatti- ja toimialoittain usei-
siin erij6rjestelmiin. Suurin yrittdjien sosiaalivakuutusjdrjestelmii on TEVE,
joka kattaa kauppiaat ja kdsityoldiset. TEVEsti maksetaan tyoky-
vyttdmyys-, perhe- ja vanhuuseldkkeiden lisdksi myds sairausvakuutus- ja
ditiysetuuksia. Pienten kylien kdsitydldiset sekd muut yrittdjit ja itsendiset
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ammatinharjoittajat kuuluvat TEVEn sijasta OGAaan. OGA on kuitenkin
ensisijaisesti maanviljelijoiden ja maatalousty6ntekijdiden sosiaalivakuu-
tuslaitos. Ns. vapaiden ammattien harjoittajilla on lukuisia ammattialakoh-
taisia sosiaalivakuutusjdrjestelmid, joilla kullakin on oma hallintonsa.

3.3 Pakol I iset I isdelSkejlrjestelmdt

Lisdeliketurvaa jdrjestdvdt ammatti- ja tyopaikkakohtaiset avustuskassat.
Avustuskassoja on kolmisensataa, joskaan kaikki niistd eivdt maksa eld-
ke-etuuksia. Ammatti- tai tydpaikkakohtaisen kassan jiisenyys on pakolli-
nen kaikille kyseiselld alalla tai kyseisessd ammatissa tyoskenteleville
palkansaajille ja yrittiijille. Kassat ovat ty6- ja sosiaaliministerion valvon-
nassa. Etuudet rahoitetaan tavallisesti sekd tydnantajan ettd ty6ntekijdn
maksamin maksuin. lMaksujen taso vaihtelee.

Eri kassojen tarjoamat etuudet vaihtelevat huomattavasti, mutta niiden
tulee olla vdhintddn samantasoiset kuin yleisessd lisdeldkejdrjestelmassd
TEAMissd (ks. jaljempEind). Eri lis;iel;ikejrirjestelmistii karttuneet eldkkeet
yhdistetddn yhdeksi elakkeeksi, joka maksetaan siitd laitoksesta, jossa
tyontekijEi on ollut pisimpddn vakuutettuna.

Jos tyontekijii siirtyy alalle, jossa ei ole pakollista lisdeldketurvaa, ei va-
paakirjaoikeutta aikaisemmin karttuneeseen eldkkeeseen aina Synny.
Tydntekijdlle maksetaan silloin takaisin maksetut vakuutusmaksut tai hd-
nelle tarjotaan mahdollisuus jatkaa vakuutusta vapaaehtoisesti.

TEAM -l i siielikejiirjestel m ii

Yleinen lisdelakejdrjestelmd TEAM kattaa kaikki ne palkansaajat, jotka
eivdt kuulu johonkin muuhun lisdeldkekassaan. TEAM -jdrjestelmdd kos-
keva laki annettiin vuoden 1979 lopussa ja j6rjestelmd kiynnistyi vuonna
1983. Nykyisin jdrjestelmddn kuuluu noin puolet kaikista palkansaajista.
Se toimii lKAn yhteydessii hallinnollisesti erillisend yksikkona. TEAIT/listii
maksetaan van huus-, tydkyvyttdmyys- ja pe rhe-eliikkeitd.

Oikeus vanhuuseliikkeeseen edellyttdd periaatteessa, etta tyOntekijd on
ollut vakuutettuna viihintidn 4500 pdivda (n. 15 vuotta). Siirtymdkauden
mddrdyksid noudatetaan niin kauan, ettd jdrjestelmd on ollut voimassa tai
tyontekijdn ammattiliitto tai toimipaikka sen jdsen riittiivdn kauan. Eldkeikd
on sama kuin palkansaajien yleisessd eliikkeessd.
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Ennen vuotta 1993 vakuutukseen tulleiden vanhuuselake muodostuu ta-
sasuuruisesta perusosasta, siihen maksettavasta ansiosidonnaisesta li-
sdstd ja vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvdstd varsinaisesta lisd-
osasta. Eldke voi olla 35 vakuutusvuoden jdlkeen enintddn 20 prosenttia
eldkkeen perusteena olevasta palkasta, joka mddrdytyy samoin kuin ylei-
sen sosiaalivakuutuksen vanhuuseliikkeessd (ks. 3.1.5).

Vuonna 1993 ja sen jdlkeen vakuutukseen tulleiden eliike miiiiriiytyy vii-
den viimeisen vuoden keskiansioista. Eldkettd karttuu O,571 prosenttia
vuodessa.

Kuukausieldke on aina vdhintddn viisi kertaa ammattitaidottoman tyonte-
kijdn vdhimmdispdivdrahan suuruinen.

Tydkyvyttdmyyseldke on jdrjestelmdstii karttuneen vanhuuseldkkeen suu-
ruinen. Sen vdhimmdismddrd on sama kuin vanhuuseldkkeessS.

Perhe-eldke leskelle on 70 prosenttia puolison maksussa olleesta tai
karttuneesta vanhuuseldkkeestd ja lapsen eldke 20 prosenttia tdstd eldk-
keestd lasta kohden. Perhe-eldkkeet voivat yhteensa olla enintadn '1OO

prosenttia edunjdttdjdn eldkkeestd.

TEATU -jdrjestelmd rahoitetaan tydnantajan ja tyontekijdn vakuutusmak-
suin. [Vlolemmat vakuutusmaksut ovat 3 prosenttia eldkkeen perusteena
olevasta palkasta. Raskaassa ja terveydelle haitallisessa ty6ssd olevista
ty6ntekijdistd perittiiin ylimddrdinen 2 prosentin maksu. Siitd tydntekijd
maksaa 1,25 prosenttiyksikk6d ja tydnantaja 0,75 prosenttiyksikkdd. Eldk-
keiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn.

Vakuutusmaksujen ja etuuksien verotuskohtelu on sama kuin yleisessd
sosiaalivakuutusjdrjestelmassa (ks. 3.1.3)

4 Lisdeliketurva

Yleisti

Tyonantajakohtaiset vapaaehtoiset lisdeldkejdrjestelyt eivdt ole olleet ylei-
sia, koska lakisddteiset eldkkeet ja pakolliset lisdeldkkeet ovat taanneet
hyviin elaketurvan. Vapaaehtoista lisieldketurvaa on jiirjestetty ldhinnd
monikansallisissa yrityksissd ja muiden suurten yritysten korkeapalkkai-
sille tydntekijoille. 199O-luvulla tehtyjen uudistusten jdlkeen kiinnostus va-
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paaehtoisen lisdeldketurvan jdrjestdmiseen on kuitenkin lisdiintynyt, koska
uudistukset ovat heikentdneet lakisddteistd ja muuta pakollista eldketur-
vaa.

Lisiieldketurvaan sisdltyy yleisemmin ty6kyvytt6myys- ja perhe-eliike kuin
vanhuuseldke. Yhtend syynd tdhdn on se, ettd pakollisten jdrjestelmien
tydkyvytt6myys- ja perhe-eldkkeissd ei oteta huomioon tulevaa aikaa,
vaan eliikettd maksetaan elSketapahtumaan mennessd karttuneen eldk-
keen suuruisena. Lisdturvan tarve on ndiden etuuksien osalta siksi suurin.
Vanhuuseldkkeit:i maksetaan ldhinnd niille, joiden tulot ylittdvdt pakollisten
jiirjestelmien ansiokaton.

Lisdeldketurva on tavallisesti jdrjestetty vakuutusyhtidissd. Eldkekassat ja
tydnantajayrityksen kirjanpidollisiin varauksiin liittyvdt jdrjestelyt ovat har-
vinaisia, koska niistii ei ole ty6nantajalle verotuksellista hyotyd. Etuuspe-
rusteiset jdrjestelmdt ovat aikaisemmin olleet vallitsevia, mutta nykyisin
my6s maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat yleisid. Eldkkeitd ei yleensd yh-
teensoviteta pa kol I isten eliikkeiden ka nssa.

Etuudet

Lisdeldkejdrjestelmien odotusajat ovat yleensd lyhyitd, usein vain kaksi
kuukautta. Ty6ntekijdt pddsevdt eldkejdrjestelmddn yleensd 21'.n tai 25
vuoden ikdisend. Jiirjestelmddn pddsevdt tavallisesti kaikki pysyviissii
ty6suhteessa olevat kokopdivdtydntekijdt.

Miesten vanhuuseliikeikii on tavallisesti 65 ja naisten 60 vuotta. EU -

direktiivin edellyttdmiid miesten ja naisten eliikeikien yhdenmukaistamista
ei siten ole toteutettu muutoin kuin uusissa eldkejdrjestelmissii. Var-
haiseldkkeelle voi usein siirtya 5 - 10 vuotta aikaisemmin tydnantajan
suostumuksella. Eldketti kuitenkin viihennetdin varhennusta vastaavasti.

Kreikkalaiset yritykset maksavat vanhuuseldkkeen usein kerta-
korvauksena, joka on yhden kuukauden palkka kerrottuna palvelusvuosien
midrdlld. Monikansallisissa yrityksissd jatkuvat eldke-etuudet ovat tavalli-
sempia. Eldkettd karttuu tdllOin usein 0,50 - 0,75 prosenttia pakollisen eld-
keturvan ansiokaton alle jddvdn tulon osalta ia 1 - 2 prosenttia tdmiin ylit-
tdvdn tulon osalta palvelusvuotta kohden. Eldkkeen perusteena oleva
palkka on tavallisesti 2 - 5 viimeisen vuoden keskiansio. Tavoitteena on
70 - B0 prosentin kokonaiseldketaso pakolliset eldkkeet mukaan lukien.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissii vakuutusmaksu on tavallisesti 3 - 5
prosenttia palkasta, ja sen maksaa tyonantaja.
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Leskenelakkeitd maksetaan yleensd vain naisleskelle. Eldkettd maksetaan
usein karttuneen vanhuuseldkkeen mdiird tai 50 - 60 prosenttia tulevan
ajan sisdltdvdstd karttuneesta vanhuuseldkeoikeudesta tai eldkkeelli ole-
van edunjdttEijiin vanhuuseliikkeestd. Leskelle maksettavat kertakorvauk-
set ovat myds yleisid. Ne ovat 1 - 4 kertaa vuosipalkan suuruisia. Maksu-
perusteisissa jdrjestelmissd kertakorvaukset ovat huomattavasti yleisem-
pid kuin jatkuvat eldkkeet. Lapsen eldkkeet ovat harvinaisia. Jos niitd
maksetaan, eldke on usein '10 prosenttia edunjdttdjdn eldkkeestd.

Varsinaiset tyokyvyttOmyyseldkkeet ovat harvinaisia. Henkivakuutuksiin on
sen sijaan usein liitetty kertakorvaus tydkyvytt6myyden varalta. Korvaus
on 1 - 2 kertaa vuositulon suuruinen. Lyhytaikaisen tyokyvyttdmyyden
ajalta voidaan maksaa 50 - 100 prosenttia kuukausipalkasta tydkyvyt-
tomyyden asteesta riippuen. Eldkettd maksetaan enint6an vuoden ajan.

Lakisddteista velvoitetta eldkeoikeuden turvaamiseen ty6suhteen pddtty-
misen jdlkeen ei ole. Jos vapaakirjaoikeus syntyy, se edellyttdd usein pit-
kdd tyosuhdetta. Vapaakirjaoikeus on myos usein osittainen. lVlonikansal-
lisissa yrityksissd vapaakirjaoikeudet ovat yleisempia. Tavallisesti eldkeoi-
keus sdilyy silloin viiden tydvuoden jdlkeen 50 prosenttisesti ja vdhintddn
10 vuoden jdlkeen kokonaan. Tydntekijdn maksuosuutta vastaava eldke-
oikeus siiilyy vdlitt6mdsti tai vakuutusmaksut maksetaan takaisin. [Vlaksu-
perusteisissa jdrjestelmissd leihtijdlle maksetaan koko karttunut eldkeoi-
keus ty6suhteen kestosta riippumatta.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyonantaja kustantaa yleensii vanhuuseldkkeet yksin. Sen sijaan tydky-
vyttomyys- ja perhe-eliikevakuutuksien kokonaiskustannuksista ty6ntekijdt
maksavat usein 20 prosenttia.

Tydnantajan lisiieldkejdrjestelmddn maksamat maksut ovat osittain ve-
rovdhennyskelpoisia yritysverotuksessa, jos lisdeldketurva on jdrjestetty
vakuutusyhtidssd. Vanhuus- ja perhe-eliikevakuutuksen maksuja voi va-
hentdd viisi prosenttia ty6ntekijdn normaalista vuotuisesta bruttopalkasta,
kuitenkin enintadn 150 000 drakhmaa tyontekijdd kohden. Ryhmdtydky-
vytt6myysvakuutukseen maksettavat maksut ovat kokonaan vdhennyskel-
poisia.

Siltd osin kun vakuutusmaksut ovat tyonantajalle vdhennyskelpoisia niitd
ei mydskddn lasketa ty6ntekijdn verotettavaksi tuloksi. Tydntekijd voi va-
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hentdd maksuja 4 prosenttia tuloistaan, kuitenkin enintddn 2OO 000
drakhmaa vuodessa.

Maksussa olevat lisdeldkkeet ovat veronalaista tuloa.Vakuutusyhti6iden
kertakorvauksena maksamista etuuksista ei peritd tuloveroa. Sen sijaan
kuolemantapauksessa maksettavat kertakorvaukset ovat perint6veron
alaisia.

5 Tytissi tai eldkkeellfr toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eliikkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Kreikan vdlilld voimassa EU-asetuksen
14OBl71ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on
ylikansallista lainsddddnt6S ja sitd sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
siiddokset poikkeavat sen mddriiyksistd. Suomen ja Kreikan viililld on
my6s kahdenvilinen sosiaaliturvasopimus, jota sovelletaan silloin kun EU-
asetus ei tule sovellettavaksi. EU-asetus ja sosiaaliturvasopimus eivdt
koske pakollista lisaeldketurvaa.

Pakollinen lrsdeliikevakuutus voi sdilyd Kreikassa, jos tydntekija on saman
yrityksen palveluksessa toisessa EU-maassa. Kdytdnndssd yritykset kui-
tenkin asettavat usein rajoituksia jdsenyydelle ulkomailla ty6skentelyn
osalta. Kreikassa syntynyt vapaakirjaoikeus siiilyy my6s ulkomaille muu-
ton jdlkeen.

Jos Kreikassa toimivan kansainvdlisen yrityksen pddtoimipiste on toisessa
maassa, ovat sen ulkomaiset tydntekijat vapautettuja Kreikan sosiaaliva-
kuutuksesta neljdn vuoden ajan. Mddrdys ei kuitenkaan koske EU-maiden
eikd sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaista. Heiddt on vakuutettava
Krei kassa ja vaku utu smaksut maksettava sopi m usmiiii rdysten m u ka isesti.

6 Vireilld olevia uudistuksia

Vuonna 1993 voimaan tulleesta elaikejarjestelmdn uudtstuksesta huoli-
matta eldkejdrjestelmdn kustannukset kasvavat nopeasti vdeston ikddn-
tyessii. Maan hallitus on yrittdnyt hillita eldkekustannusten kasvua esittd-
mdlld rajoituksia varhaiseldkkeille pddsyyn. Samaan aikaan eldkeldiset ja
ammattiyhdistysliike ovat vaatineet parannuksia eldkkeisiin. Eldkeikdrajoi-
hin suunnitellut korotukset on siksi jouduttu lykkddmddn. Tdlld hetkelld
vireilld on lakiesitys, joka vdhentdisi mahdollisuuksia jatkaa tyontekoa ja
saada samanaikaisesti tdyttii eldkettd.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 Luxemburgin frangi (LUF) = 0,147 FIM (keskikurssi hei-
ndkuu 1998)

Lakisddteinen eldketurva Luxemburgissa perustuu ty6ntekoon. Tydnteki-
j6iden, toimihenkiloiden, itsendisten yrittdjien ja ammatinharjoittajien sekd
maatalousyrittdjien erilliset eldkejdrjestelmdt yhdistettiin lainsddddnndlli-
sesti yhtendiseksi palkansaajien ja yrittdjien yleiseksi eldkejdrjestelmdksi
vuoden 1988 alusta" Jdrjestelmdn hallinto on kuitenkin edelleen neljdn eri
eldkelaitoksen hoidossa.

Palkansaajien ja yrittdjien yleisestd eldkejdrjestelmdstd erillinen lakisdd-
teinen eldketurva on valtion virkamiehilld, muilla valtion palveluksessa ja
julkisissa laitoksissa tydskentelevilld, kuntien ty6ntekij6illd sekd rautatei-
den palveluksessa olevilla.

Vdhimmdiseldkejdrjestelmdi Luxemburgissa ei ole, mutta vanhuuseldke-
ikdiset ja tydkyvyttdmdt voivat saada yleistd toimeentulotukea, jos heiddn
toimeentulonsa ei muuten ole riittdvd.

Ty6nantajat ovat jdrjestineet lisdeldketurvaa ldhinnd niille tydntekijoille,
joiden palkka ylittaiii lakisddteisen elakejarjestelmdn eldkepalkkakaton.
Tavallisimmin lisdeldketurva on jtirjestetty yrityksen kirjanpidollisin varauk-
sin. Koko maan eldketurvaa ajatellen lisdeldkkeiden merkitys on vdhdinen.

2 Vdhimmdiseldketurua

Varsinaisia vdhimmdiseldkejdrjestelmid Luxemburgissa ei ole, mutta 60
vuotta tdyttdneet ja tydkyvytt6mdt, joiden toimeentulo on muuten riittdmd-
t6n, voivat saada yleistd toimeentulotukea (revenu minimum garanti). Sen
saamiseksi on tdytynyt asua maassa vdhintddn 10 vuotta viimeisten 20
vuoden aikana. Kansalaisuusvaatimusta ei ole. Etuuden tarvetta harkitta-
essa otetaan huomioon kaikkien samassa taloudessa eldvien tulot ja
omaisuus. Etuuden suuruus riippuu perhesuhteista"

ToimeentulotukijArjestelmdn hallinnosta vastaa Kansallinen solidaarisuus-
rahasto (Fonds National de Solidarit6, FNS).
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Vaikeasti vammaiset henkilOt, jotka ovat jatkuvasti toisen henkilon avun
tarpeessa, ovat oikeutettuja erityiseen avustukseen. Avustus ei ole riippu-
vainen muista tuloista.

3 Tyrieldketurya

3.1 Yleinen eldkejdrjestelmi

Palkansaajien ja yrittdjien neljd erillistd lakisddteistd eldkejdrjestelmdd
yhdistettiin vuoden 1988 alusta. Aikaisemmat elikejdrjestelmdt olivat tydn-
tekijdiden eldkejdrjestelmi vuodelta 1911, toimihenkiloiden eldkejdrjestel-
md vuodelta 1931 , itsendisten ammatinharjoittajien ja yrittdjien eldkejdrjes-
telmi vuodelta 1951 ja maatalousyrittdjien eldkejdrjestelmd vuodelta
1956. J:irjestelmdn hallinto on edelleen hajautettu neljdlle eri eldkelai-
tokselle.

Jdrjestelmidn kuuluminen on pakollista kaikille yksityisen sektorin palkan-
saajille ja yrittaijille. Tietyin edellytyksin pakollista vakuutusta voi my6s jat-
kaa vapaaehtoisesti, kun tydsuhde pddttyy (ks. 3.1.8). Jos tydskentelyn
tiedetddn ennakolta kestdvdn vain lyhyen mddrdajan, korkeintaan kolme
kuukautta kalenterivuodessa, voidaan ty6ntekijfi vapauttaa vakuutuksesta.

3.1.1 Hallinto

Ylin valvova viranomainen on sosiaaliministerid. sen yhteydessd ja mi-
nisterin alaisuudessa toimii Sosiaaliturvan yleinen tarkastusvirasto
(lnspection g6n6rale de la s6curit6 sociale), joka nimensd mukaisesti
vastaa sosiaalivakuutuksen valvontatehtdvistd.

Yleinen sosiaaliturvakeskus ylleipitdal vakuutusrekisterid ja muita koko so-
siaalivakuutusjdrjestelmid koskevia tiedostoja sekd huolehtii vakuutus-
maksujen perimisestd.

Palkansaajien ja yrittdjien yleisen eldkejdrjestelmdn hallinnosta vastaavat
ai ka isem pien eldkejirjestelm ien m u kaisesti seuraavat e likekassat:

Yksityisen sektorin toimihenkildiden eldkekassa (caisse de pension
des employ6s prives, CPEP)

a
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Kdsityoldisten, kaupan ja teollisuuden eldkekassa (Caisse de pension
des artisans, des commercants et industriels, CPACI), joka huolehtii
niiden alojen yrittdjien eldkevakuutuksesta

a

a

Maatalouden eldkekassa (Caisse de pension agricole, CPA) ja

Vanhuus- ja tydkyvytt6myysvakuutuslaitos (Etablissement d'
assurance contre la vieillesse et l'invalidit6, AVI), joka huolehtii tydnte-
kijOiden ja kaikkien muiden kuin edelld mainittuihin kassoihin kuuluvien
elikevakuutuksesta.

Kassojen ylin johto on hallituksella, jonka puheenjohtajana toimii suur-
herttuan nimedmd virkamies. AVI:ssa ja CPEP:ssd muut jdsenet ovat va-
kuutettujen ja ty6nantajien edustajia pariteettiperiaatteella, CPACI:ssi ja
CPA:ssa kaikki muut jdsenet edustavat vakuutettuja.

3.1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu pidosin jakojdrjestelmddn. Kaikilla neljiillii
kassalla on kuitenkin yhteinen puskurirahasto, jonka tulee kattaa vdhin-
tddn 1,5 kertaa kassojen vuotuinen eldkemeno. Valtio osallistuu kustan-
nuksiin maksamalla puolet eldkelaitosten hallinnollisista kuluista. Valtio ja
kunnat maksavat yhdessd kolmanneksen kokonaiseldkevakuutus-
maksusta, joka on 24 o/o. Tyontekijdiden ja tydnantajien vakuutusmak-
suosuudet ovat nekin kolmanneksen eli 8 %. Yrittajien ja vapaaehtolsesti
vakuutukseen kuuluvien vakuutusmaksu on 16 %. Vakuutusmaksu peri-
tdAn 2 776 490 frangin (n. 409 000 FIM) vuosituloihin asti, sen ylittdvdstd
tulon osasta ei peritfr maksua eikd mydskidn kartu eldketti.

3.1.3 Verotus

Ty6nantajan ja ty6ntekijdn vakuutusmaksut ovat kokonaan vdhennyskel-
poisia verotuksessa. Eldkkeet ovat veronalaista tuloa.

3.1.4 Vakuutusaika

Varsinaista vakuutusaikaa ovat tyoskentelykaudet Luxemburgissa palkan-
saajana tai yrittaijiind 65 vuoden ikidn asti. Varsinaisena vakuutusaikana
pidetddn myds aikoja, joilta on maksettu sellaista toimeentuloetuutta, josta
on peritty vakuutusmaksut. Nditd toimeentuloetuuksia ovat sairaus-, ditiys-
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, tapaturma- ja tyottdmyyspdivdrahakaudet sekd varhaiseldkkeen ja erityi-
sen tydkyvytt6myyskorvauksen maksukaudet.

Varsinaiseksi vakuutusajaksi katsotaan myds aika, jona 15 vuotta tdyttd-
nyt henkilO on ollut oppisopimussuhteessa sek6 asevelvollisuusaika ja
kehitysmaassa kehitysyhteistydtehtdvissd palveltu aika.

Vakuutusajaksi voidaan hakemuksesta lukea my6s 12 kuukautta sellaista
aikaa, jona jompi kumpi vanhemmista on jddnyt kotiin hoitamaan alle nel-
jdvuotiasta lastaan. Edellytyksend on, ettd hakija on ennen lapsen synty-
mid ollut tydnsd perusteella vakuutettu vdhintddn 12 kuukautta viimeisten
kolmen vuoden aikana.

Pakollisen vakuutuksen pieitytty6 vakuutusta voidaan mddrityin edelly-
tyksin jatkaa vapaaehtoisesti (ks. 3.1.8). Tdllainen vapaaehtoinen vakuu-
tusaika vastaa pakollista vakuutusaikaa.

Varsinaisen vakuutusajan ja sellaiseksi katsottavan ajan lisdksi vakuutus-
aikaan voidaan rinnastaa joitakin aikoja vdhimmdisvakuutusaikojen tdyt-
tdmiseksi. Rinnastaminen edellyttid, ettd vakuutettu ei tdnd aikana ole
ollut vakuutettu myoskddn toisessa maassa. Rinnastettavia aikoja ovat
tydkyvyttdmyyseldkkeen maksukaudet, opiskeluaika 18.n ja 27 ikdvuoden
vdlilld ja toiselle vanhemmista aika, jona hdn on hoitanut alle G-vuotiasta
lastaan. Lastenhoitoaikaa tulee olla vdhintddn 8 vuotta, jos lapsia on kaksi
ja vihintddn 10 vuotta, jos lapsia on kolme. Vammaisen lapsen kotihoito-
aikoja voidaan rinnastaa kunnes lapsi tdyttdd 18 vuotta. Rinnastettavaa
aikaa ovat myos opintonsa pddttdneen nuoren tydttdmyyspdivdrahan ka-
renssiaika sekd aika, jolta vakuutusmaksuja ei ole peritty tulojen vdhdisyy-
den takia.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eldkkeen saaminen edellyttid, ettd
pakollista vakuutusaikaa on vdhintddn 10 vuotta. Tydnteon lopettamista ei
edellytetd.

Eliike voidaan ottaa varhennettuna 60 vuoden idstd, jos todellista tai sii-
hen rinnastettavaa vakuutusaikaa on vihintdin 40 vuotta. Varhennetulle
eldkkeelle voi siirtyd jo 57 vuoden idstd, jos pakollista (rinnastettavia ai-
koja ei oteta huomioon) vakuutusaikaa on 40 vuotta.
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Varhennettuihin eldkkeisiin ei tehdd varhennusvdhennystd. varhaiseldk-
keelld ollessa tydntekoa voi jatkaa hyvin rajoitetusti. Kuukausiansiot eivdt
saa ylittdd kolmannesta slitd vdhimmdispalkasta, jota eliikejdrjestelmdss6
sovelletaan. Vuonna 1998 v#ihimmiispalkka oli 46 275 frangia (n. 6800
FIM). Jos ansiot ylitttivdt timdn rajan eldkettd pienennetddn 50 o/o.

Jos 65 vuotta tdyttdneelld ei ole oikeutta eldkkeeseen, vakuutusmaksut
palautetaan valtion osuutta lukuun ottamatta. Palautettavat maksut tar-
kistetaan elinkustannusindeksilld. Palautusta tulee erikseen hakea.

Eldkkeen midriytyminen

Eldke muodostuu ansiosidonnaisesta osasta ja vakuutusajan pituuden
mukaan mddrdytyvdstd osasta, joka ei ole omiin ansioihin sidottu.

Ansiosidonnaista el5kettd karttuu 1,78 % vuodessa eldkkeen perusteena
olevasta tulosta. Eldkkeen perusteena kdytetddn koko vakuutusajan ko-
konaisansioita, joita tarkistetaan yleistd hintojen ja palkkojen kehitystd
vastaavasti. Eldkkeen perusteena olevilla tuloilla on yldraja, joka vuonna
1998 oli 2776 488 frangia (n.409 200 FIM) vuodessa ja 231 3T4frangia
kuukaudessa (n. 34 100 FIM).

Vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd eldkkeen osa on tdysimddrdi-
nen 40 vakuutusvuoden jdlkeen. Eldkettd karttuu 1l4o ldydestd mddrdstd
vuodessa. Tdysi mddrd on sidottu eldkkeen laskennassa kiytettdvddn
vdhimmdisviitepalkkaan. Vuonna 1998 tdysi mddrd oli 116 532 frangia (n.
17 200 FIM). Vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvdd osaa pienen-
nettiin vuonna 1988, kun ansiosidonnaisen osan karttumisprosenttia nos-
tettiin. Tdlld hetkellS ovat voimassa siirtymdkauden sidnnokset, joiden
mukaan timd eldkkeen osa pienenee asteittain vuoden 2001 loppuun asti.

Vanhuuseldkkeelld on sekd vihimmdis- ettd enimmdismidrd. Vuonna
1998 vdhimmdismddrd 40 vakuutusvuoden jdlkeen oli 476 721 frangia (n.
70 300 FIM) vuodessa. Jos vakuutusaikaa on vdhemmdn kuin 40 vuotta,
mutta vdhintddn 20 vuotta, maksetaan vdhimmdiseldke, joka on tdysi eld-
ke vdhennettynd 1140)la jokaista tiydestd vakuutusajasta puuttuvaa
vuotta kohti. Eliikkeen enimmiismddrd vuonna 1998 oli 2 202 042 frangia
vuodessa (n. 325 300 FIM).
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E16kkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan hintaindeksin muutoksen mukaan
aina, kun hintaindeksi on muuttunut 2,5 % edellisestd tarkistuksesta. Li-
sdksi eldkkeitd tarkistetaan sdinndllisesti my6s palkkojen kehityksen mu-
kaan. Ndiden tarkistusten suuruudesta sdddetddn erikseen lailla. Tarkis-
tuksen tarpeellisuus on selvitettdvd vihintddn viiden vuoden vdlein.

ElSkkeen maksaminen

Jos ty6ntekijtillii on oikeus eldkkeeseen 65-vuotiaana, hdn voi lykdtd elik-
keen ottamista 68 vuoden ikddn. Eliikettd korotetaan silloin 0,7 % jokaista
lykkiyskuukautta kohden. Eldkkeet maksetaan 12 kertaa vuodessa.

3. 1 .6 Tydkyvyttdmyyseldke

Oikeus elflkkeeseen

Tydkyvytt6myyseldkkeen saaminen edellyttdd vdhintddn vuoden pakollista
vakuutusaikaa kolmen viimeisen vuoden aikana ennen tydkyvyttOmyyden
alkamista tai sairauspaivdrahakauden pdittymistd. Vakuutusaikoihin rin-
nastettavat ajat pidentdvdt tdtd kolmen vuoden tarkastelujaksoa (ks.
3.1.4). Vdhimmdisvakuutusaikaa ei ole, jos ty6kyvytt6myys aiheutuu ta-
paturmasta tai tydn aiheutta masta sairaudesta.

Ty6kyvyttdmyyttd arvioidaan aikaisemman ty6n perusteella. Ty6ntekijd
katsotaan ty6kyvytt6mdksi, jos hdn ei pitkdaikaisen sairauden tai vamman
vuoksi selviydy aikaisemmasta tyostddn eiki koulutustaan ja taitojaan
vastaavasta muusta tydstd.

Alle S0-vuotiaan eldkkeensaajan on osallistuttava hdnelle mahdollisesti
jdrjestettdvddn kuntoutukseen. Muussa tapauksessa el6ke voidaan evdtd
tai lakkauttaa.

Eldkkeen mddrdytyminen

Eldkkeessd on kaksi osaa samoin kuin vanhuuseldkkeessd. Ansiosidon-
nainen osa on yhti suuri kuin tydkyvyttdmdksi tuloon mennessd karttunut
vanhuuseldkkeen ansiosidonnainen osa lisdttynd tulevan ajan osuudella,
jos ty6kyvytt6myys alkaa ennen kuin vakuutettu on tiyttdnyt 55 vuotta.
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Tulevan ajan osuus mddrdtddn 25 ikdvuoden ja tyOkyvyttdmdksi tulon
vdlilld ansaittujen keskimddrdisten vuositulojen perusteella. Keski-
mdardisid vuosituloja laskettaessa voidaan jattaa huomioonottamatta ai-
kaisemmat ty6kyvytt6myysjaksot, ammattikoulutusajat, lapsen kotihoi-
toajat ja tydtt6myyspdivdrahan karenssiajat. Ndistd ansioista tulevan ajan
eldkettd karttuu 1,78 o/o vuodessa ty6kyvytt6mdksi tulon ja 55 ikdvuoden
vdliseltd ajalta.

Jos tydkyvyttdmyys alkaa vakuutetun tdytettyd 55 vuotta, maksetaan an-
siosidonnainen osa karttuneen vanhuuseldkkeen ansiosidonnaisen osan
suuruisena.

Ty6kyvytt6myyseldkkeen vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd osa
lasketaan samoin kuin vanhuuseldkkeessd. Tuleva aika otetaan huomioon
65 vuoden ikddn asti. Tdyden tulevan ajan osuuden maksaminen edellyt-
tdd, ettd ty6ura on ollut yhtendinen 25 vuoden tdyttdmisestii tydkyvyttd-
myyden alkamiseen. Jos tydurassa on tdnd aikana ollut katkoksia, piene-
nee tulevan ajan osuus vastaavasti 1l401la puuttuvaa vakuutusvuotta
kohden.

Eldkkeen perusteena olevilla tuloilla on sama enimmdismddrd kuin van-
huuseldkkeessd ja eldkkeelld on samoin mddrdytyvi vdhimmdis- ja
enimmdismddrd kuin vanhuuseldkkeessd (ks. 3.1.5). Eldkkeen vdhim-
mdismddrdd laskettaessa otetaan huomioon my6s tuleva aika.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks
3.1 .5).

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan tydkyvyttdmyyden alkam isesta tai palkanmaksu n piidtty-
misestd lukien. Jos samalta ajalta on oikeus sairauspdivdrahaan, makse-
taan eldke sairausvakuutuskassalle, joka maksaa vakuutetulle mahdolli-
sen erotuksen. Jos sairausajan pdivdrahaa maksetaan toisesta maasta,
eldke alkaa pdivdrahan maksun pddttymisestd.

Jos ty6kyvyttdmyys on arvioitu tilapdiseksi, eldkkeen maksaminen alkaa
aikaisintaan, kun ty6kyvyttdmyys on jatkunut kuusi kuukautta.
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Vihdiset ansiotulot ty6kyvyttomyyden aikana eivdt estd eldkkeen maksa-
mista.

Eldke muutetaan vanhuuseliikkeeksi, kun vakuutettu tdyttdd 65 vuotta

3.1.7 Perhe-elike

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- tai naisleskelle, edunjdttdjrin lap-
selle, ottolapselle tai kasvatuslapselle, eronneelle puolisolle ja joissakin
tapauksissa myds muulle ldhiomaiselle.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus perhe-elikkeeseen edellyttdd, ettd edunjdttajalla oli ollut pakollista
vakuutusaikaa vdhintdin 12 kuukautta viimeisten kolmen vuoden aikana,
tai ettd hdn oli vanhuus- tai tydkyvytt6myyseldkkeelld. Vakuutusaikaan
rinnastettava aika pidentdd kolmen vuoden tarkastelujaksoa (ks. 3.1.4).
Vdhimmdisvakuutusaikaedellytystd ei ole, jos kuolema oli tapaturman tai
ammattitaudin aiheuttama.

Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetddn lisdksi, ett6 avioliitto oli kestdnyt
vdhintddn vuoden ennen edunjdttdjdn eldkkeellejddmistd, jos edunjdttdjd
oli kuollessaan eldkkeelld. Jos edunjtittdjd ei kuollessaan ollut eldkkeelld,
edellytetddn, ettd avioliitto oli jatkunut vuoden ennen edunjiittiijdn kuole-
maa. Tdtd edellytystd ei kummassakaan tapauksessa ole, jos edunjrittdjdn
kuolema aiheutui tapaturmasta tai avioliitosta oli syntynyt tai syntymdssd
lapsi.

Jos edunjdttdjii oli kuollessaan eldkkeelld, ei avioliiton ole tarvinnut kestdd
vuotta ennen eldkkeelle jri:imistd silloin, kun

avioliitto ehti kestdd yli vuoden ennen edunjaitteijdn kuolemaa ja puo-
lisoiden ikdero oli alle 15 vuotta tai

avioliitto ehti kestdd vdhintddn 10 vuotta ennen edunjaittaijdn kuole-a

maa.

Eronnut puoliso voi saada eldkkeen, jos hin ei ollut solminut uutta avio-
liittoa ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
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Jos edunjdttajalla ei ollut leskeneldkkeeseen oikeutettua puolisoa, voidaan
leskeneldke maksaa muulle ldhisukulaiselle, joka on ollut edunjdttdjdstii
taloudellisesti riippuvainen, asunut tdmdn kanssa Samassa taloudessa ja
hoitanut sitd vdhintddn viisi viimeistd vuotta. Edunsaajan on lisdksi tiiyty-
nyt tdyttiiti 40 vuotta edunjiittiijiin kuollessa.

Lapseneldke maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle 27-vuotiaalle
tdysipiivdisesti opiskelevalle lapselle tai alle 18-vuotiaana tyokyvyttdmdksi
tulleelle lapselle idsti riippumatta. Lisdksi edellytetddn, ettd lapsi oli
edunjiittdjan huollettavana eikd ole solminut avioliittoa.

Eldkkeen mddrdytyminen

Jos edunjdttiijti oli tydkyvytt6myys- tai vanhuuseldkkeelld, leskeneldkkee-
nd maksetaan edunjdttiijiin eldkkeen vakuutusajan pituuden mukaan mdd-
rdytyvd osa kokonaan ja 314 ansiosidonnaisesta osasta. Jos edunjdtttijii ei
vield ollut eldkkeelld, mddrdtidn leskeneldke siitd ty6kyvyttdmyys- tai
vanhuuseliikkeestd, johon edunjdttdjd kuollessaan olisi ollut oikeutettu.
Jos edunjdttiijii oli ty6kyvytt6myyseldkkeellti tai olisi ollut oikeutettu tydky-
vyttdmyysel6kkeeseen, maksetaan myds niihin mahdollisesti sisdltyvd
tulevan ajan osuus.

Leskeneldkkeelli on vdhimmdismddrd, joka vuonna 1998 oli 386 674
frangia (n. 57 000 FIM) vuodessa. Tdyden vihimmdiseldkkeen saaminen
edellyttdd, ettd edunjdttdja oli ollut vakuutettuna 40 vuotta, kun otetaan
huomioon tuleva aika 65 vuoden ikddn asti. Jos vakuutusaika on lyhyem-
pi, pienenee vdhimmdiseldke 1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.

Eronneelle puolisolle maksetaan leskeneldkkeesti avioliiton kestoon
suhteutettu osuus. Jos edunsaajia on useita, jaetaan leskeneldke avioliit-
tojen keston suhteessa.

Jos lesken omat ty6- tai eldketulot ylittdvdt mddrdtyn, ffiffi. lasten luku-
mddrdsti riippuvan, rajamddrdn, pienennetddn leskeneldketti 30 prosen-
tilla tulojen mddrdstd.

Lapseneldke on 1/3 edunjdttdjiin eldkkeen vakuutusajan pituuden mukaan
mddrdytyvdstd osasta ja 1i4 ansiosidonnaisesta osasta. Eldkeperuste
mddrdytyy samoin kuin leskeneldkkeessd. Tdysorvon el6ke on kaksinker-
tainen ja se lasketaan suurempituloisen eldkkeestd, jos lapsella olisi oike-
us eldkkeeseen molempien vanhempien jdlkeen. Lapsenelikkeen vdhim-
mdismddrd vuonna 1998 oli 128715 frangia (n. 19 000 FIM) vuodessa.
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Perhe-eldkkeet eivdt yhteensd voi ylittdd edunjdttdjiin eldkkeen mddrdd
Ylite vdhennetddn edunsaajien eldkkeistd niiden suhteessa.

ElSkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks
3.1 .5).

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldkkeen maksaminen pii€ittyy, jos leski solmii uuden avioliiton.
Tdlldin leskelle maksetaan viiden vuoden eldkettd vastaava kertakorvaus,
jos hdn on alle S0-vuotias, ja kolmen vuoden eldkettd vastaava korvaus,
jos hdn on 50 vuotta tiiyttdnyt. Kertakorvausta laskettaessa ei oteta huo-
mioon tulevan ajan osuutta.

Lapseneldkkeen maksaminen pddttyy, kun lapsi tdyttdd eldkkeen my6n-
tdmisen yldikdrajan taijos hdn avioituu eikd opiskele pddtoimisesti.

3.1 .8 Vapaaehtoinen vakuutus

Palkansaajien ja yrittdjien yleistd eldkevakuutusta on mahdollista jatkaa
vapaaehtoisesti, jos pakollinen vakuutus piiSttyy. Vakuutuksen jatkam inen
on mahdollista, jos pakollista vakuutusaikaa on vdhintddn 12 kuukautta
viimeisten kolmen vuoden aikana ennen vakuutuksen pddttymistd. pakol-
liseen vakuutusaikaan rinnastettavat ajat pidentdvdt tdtd kolmen vuoden
tarkastelujaksoa.

Hakemus vakuutuksen jatkamisesta on tehtivd kuuden kuukauden ku-
luessa vakuutuksen pidttymisestd siihen eldkelaitokseen, jossa pakollinen
vakuutus viimeksi oli voimassa. Vapaaehtoinen vakuutusaika vastaa pa-
kol I ista vakuutusai kaa eldkkeitd mddrdttdessd.

Ulkomailla tai kansainvilisen jiirjest6n palveluksessa tyoskennelleet voivat
ostaa takautuvaa vakuutusaikaa, jos ulkomaantyOskentelyyn ei sovelleta
kahden- tai monenvdlisid sosiaaliturvasopimuksia. Edellytyksenii on, ettd
tydntekijii on kuulunut pakollisesti palkansaajien ja yrittdjien yleiseen eld-
kevakuutukseen vdhintdan 12 kuukautta eikd ole vield tdyttdnyt 60 vuotta.
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3.2 Mahdollisuus siirtytl varhennetulle elikkeelle

Mahdollisuudesta siirtyti varhennetulle vanhuusel6kkeelle palkansaajien ja
yrittiijien yleisestd eldkejdrjestelmdstd on kerrottu luvussa 3.1.5. Tdmdn
lisdksi on olemassa neljd sopimuksiin perustuvaa varhaiseldkejdrjestel-
mdd, joista voidaan mydntdd eldkkeitd 57 vuotta tdyttdneille tydntekij6ille,
jos tydnantaja palkkaa tilalle tydttdmdn, jos ty6ntekijii on vaarassa joutua
irtisanotuksi tydnantajan taloudellisen tilanteen vuoksi tai, jos ty6ntekijd on
oll ut pitkiiiin vuoroty6ssd.

So! idaarisu usvarhaiselSke

Solidaarisuusvarhaiseliikettii (pr6retraite-solidarit6) voidaan maksaa joko
ty6markkinasopimuksen tai tydnantajan ja ty6ministeri6n vdlisen sopimuk-
sen perusteella 57 vuotta tdyttdneelle ty6ntekijdlle, joka haluaa lopettaa
ty6nteon ja siirtydi varhaiseldkkeelle. Tydnantaja voi kieltdytyd eldkkeen
my6ntdmisestd, jos saman kalenterivuoden aikana 10 o/o ty6ntekij6istd on
jo hakenut eldkettd. Eldkettd voidaan maksaa enintddn kolmen vuoden
ajan.

Kuukausieldke mddrdtddn kolmen viimeisen kuukauden keskimddrdisten
bruttoansioiden perusteella. Eldkkeen perusteena oleviin tuloihin sovelle-
taan samaa ansiokattoa kuin yleisessd eldkejiirjestelmdssd. Ensimmdisen
12 kuukauden ajan el5ke on 85 % eldkeperusteesta, seuraavien 12 kuu-
kauden ajan 80 % ja tdmdn jiilkeen 75 o/o.

Eldkettd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan. Siitd pe-
ritddn ty6nantajan ja tydntekijdn sosiaalivakuutusmaksut.

Tyonantaja maksaa eldkkeen ja saa korvausta 70 % kustannuksista valti-
on ty6llisyysrahastosta. Korvauksen saaminen edellyttdd, ettd eldkkeelle
siirtyneen tilalle on palkattu ty6t6n, vdlittdmdn tydttdmyysuhan alainen tai
oppisopimussuhteeseen tullut nuori.

TyOnantajan taloudell isi i n jdriestelyi h i n li ittyvd varhaiseldke

Tydnantajan taloudellisiin jtirjestelyihin liittyvii eldke (pr6retraite-
ajustement) voidaan mydntdd 57 vuotta tdyttdneelle tydntekijille, jos yritys
lopettaa toimintansa, ajautuu konkurssiin tai vdhentdd huomattavasti hen-
kildkuntaansa toiminnan uudelleenjdrjestelyihin liittyen. Eldkkeen my6n-
tdminen edellyttid, etti tydnantaja on tehnyt eldkettd koskevan sopimuk-
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sen tydministeri6n kanssa. Ty6llisyysrahasto korvaa kustannuksista 50 %
tai 100 % yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Eldkkeen mddrd ja maksuaika (enintddn kolme vuotta) ovat samat kuin
edelld mainitussa solidaarisuusvarhaiseldkkeessd.

Osa-aikainen varhaiselfi ke

Tyonantajan taloudellisiin jdrjestelyihin liittyen voidaan maksaa my6s osa-
aikaeldkettd, jonka my6ntdmisehdot ovat samat kuin edelld mainitussa
varhaiseldkkeessd (pr6retraite-ajustement). Valtio korvaa eldkkeesti ai-
heutuvat kustannukset tyollisyysrahastosta, jos ty6nantaja palkkaa tydajan
lyhennystd vastaavaan ty6h6n vdhintddn kuusi kuukautta ty6tt6mdnd ol-
leen tydnhakijan.

Eldkkeen mddrd on tyoajan lyhennyksen mukaan midrdytyvd osuus tdy-
destd elfrkkeestd (ks. edelld).

Vuoro- tai ydtytitii tehneen varhaiselSke

Vuoro- tai y6ty6tii tehneelle ty6ntekijdlle varhaiseldke voidaan mydntiid,
jos hdn on ollut vuoroty6ssd vdhintddn 20 vuotta ja on t€iyttdnyt 57 vuotta.
Eldkkeen mddrd on sama kuin edelld mainituissa varhaiseldkkeissd, ja
myds sitd maksetaan enintddn kolmen vuoden ajan. Tydnantaja maksaa
eldkkeen, mutta saa tdyden korvauksen ty6llisyysrahastosta.

4 Lisdeliketurva

Yleistd

Koska lakisddteinen eldketurva on kattava, on lisdeldketurvaa jiirjestetty
ldhinnd tydnantajakohtaisesti niille yksityisen sektorin toimihent<itoitte, loiden palkka ylittaiii eldkepalkkakaton. parkkakatto on varsin korkea, esi-
merkiksi vuonna 1991 yhteensd 180 000 vakuutetusta vain 16 000 va-
kuutetun palkka ylitti katon.

Tavallisimmin tydnantaja on jdrjestdnyt lisdeldketurvan yrityksensd kirjan-
pidollisin varauksin. Eldkevastuu voi tdllOin olla vakuuiettu tai vakuutta-
maton. Erityisesti pienet yritykset ovat jdrjestdneet lisdeldketurvaa my6s
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ryhmdvakuutuksina vakuutusyhti6issd. Tydnantajien omat eldkerahastot
ovat Luxemburgissa sen sijaan olleet harvinaisia, koska niihin maksetut
maksut on katsottu ty6ntekijdn verotettavaksi tuloksi. Vireilli oleva lisdeld-
keturvaa koskeva laki tulee muuttamaan tilanteen niin, ettd kaikkia lisdeld-
keturvan jdrjestdmismuotoja kohdellaan verotuksessa yhdenmukaisesti
(ks. 6).

Jos tydnantaja on jdrjestdnyt ty6kyvytt6myys- ja perhe-eliketurvaa, se
koskee yleensd kaikkia yrityksen tyontekijditd ja on jtirjestetty vakuutusyh-
ti6ssd.

Lis6eldketurvaa koskevaa lainsddddntod ei aikaisemmin juuri ole ollut
muutoin kuin koskien jdrjestelmien verotusta" Nyt tilanne on muuttumassa,
silld hallitus on antanut lisdeldketurvaa koskevan lakiesityksen, jonka on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 1999 alusta. Lakiesityksen sisdlldstd on
kerrottu luvussa 6.

Etuudet

Monikansalliset yritykset ovat yleensd jdrjestineet ulkomaisille ty6ntekijdil-
leen ndiden kotimaan yrityksen etuuksia vastaavan turvan. Seuraava ku-
vaa ldhinnd paikallista kdytiintdii.

Eliikejiirjestelmdin pddsemiseksi edellytetdin usein 25 vuoden ikdd ia 2 -
5 vuoden palveluaikaa. Ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkevakuutusten osalta
nditd odotusaikoja ei kuitenkaan aina vaadita. Vapaakirjaoikeus syntyy
tavallisesti vasta, kun ty6ntekijd on kuulunut jdrjestelmddn vihintddn viisi
vuotta. Jos oikeutta eldkkeeseen ei synny, maksetaan ty6ntekijdn mak-
samat vakuutusmaksut usein takaisin" Ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldk-
keisiin ei yleensd synny vapaakirjaoikeutta. Etuusperusteiset jdrjestelmdt
ovat verotuksellisista syistd vallitsevia.

Vanhuuseldkeikd on yleensd 65 vuotta, rnutta varhaiseldkkeelle voi usein
siirtyd 60-vuotiaana kuten lakisddteisessd jdrjestelmdssdkin.

Eldke on usein yhteensovitettu lakisddteisen eldkkeen kanssa siten, etti
ne yhdessd antavat 35.n tai 40 vakuutusvuoden jilkeen 70 - 80 %:n elik-
keen. Eldke lasketaan tavallisesti kolmen parhaan vuoden keskiansiona
viimeisten viiden vuoden aikana tai viiden parhaan vuoden keskiansiona
kymmenen viimeisen vuoden aikana.
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Jos eldkettd ei yhteensoviteta lakisddteisen eldkkeen kanssa, on t6ysi
karttuma lakisddteisen turvan tulokaton alle jddvien tulojen osalta usein 5
- 13 o/o ja katon ylittdvien tulojen osalta 60 -75 o/o.

Tydkyvyttdmyyseldke on yleensfl sen vanhuuseldkkeen suuruinen, jonka
tydntekijd olisi saanut, jos hdn olisi jatkanut tyOntekoa vanhuuseldkeikddn
asti. Ty6kyvyttdmyyseldke voidaan tavallisesti my6ntdi my6s osaeldkkee-
nd. Osaelike edellyttdd yleensd vihintddn 25 o/o:n tydkyvyttdmyyttd.

Leskeneldkkeend maksetaan tavallisesti 2/3 edunjdttijiin vanhuuseldk-
keestd tai siitd vanhuuseldkkeestd, johon edunjiittdjdlld olisi ollut oikeus.
Tulevaa aikaa otetaan tdll6in tavallisesti huomioon 55 vuoden ikddn asti
samoin kuin lakisddteisessd eldkejdrjestelmdssikin.

Lapseneldke on vastaavasti 10 % lasta kohden ja tiysorvolle 20 o/o. Lap-
seneldkettd maksetaan alle Z1-vuotiaalle lapselle tai alle 2S-vuotiaalle,
kokopdivdisesti opiskelevalle.

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan yleensd sddnnollisesti elinkustan-
nusten nousua vastaavasti, vaikka mitidn velvoitetta eldkkeiden tarkista-
miseen ei ole.

Vakuutusmaksut ja verotus

Ty6ntekijdn vakuutusmaksuosuus riippuu vakuutuksen jdrjestdmistavasta.
Ryhmdvakuutuksessa maksut ovat tavallisesti 3 - 5 o/o eldkkeen perustee-
na olevasta palkasta lakisddteisen ansiokaton ylittdvdltd osalta. Ty6nan-
tajan kirjanpidolliseen varaukseen perustuvissa jdrjestelyissd ty6n-
tekijdmaksuja ei saa perid.

Ty6nantajan vakuutusmaksut ovat aina vdhennyskelpoisia verotuksessa.
Vakuutuksen jdrjestdmistavasta riippuen ne voidaan lukea tydntekijdn
tuloksi.

TyOntekijii voi vdhentdi lisdeldketurvan vakuutusmaksuja vain rajoitetusti.
Elikemaksuja kohdellaan samoin kuin henkivakuutusmaksuja, ja niiti voi
vdhentdd enintddn 6000 frangia vuodessa. Erityisen kuluvdhennyksen
puitteissa voidaan kuitenkin vihentdd my6s eldkevakuutusmaksuja. Td-
mdn vdhennyksen enimmdismddrd on 27 000 frangia.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kertakorvauksena
maksettavat eldkkeet ovat verotonta tuloa, jos ne maksetaan vakuutuk-
sesta tai eldkekassasta. Kirjanpidollisiin varauksiin perustuvat kertakorva-
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ukset ovat verotettavaa tuloa, mutta niihin sovelletaan palkkaveroa mata-
lampaa verotusta.

5 Tycissi tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eldkkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Luxemburgin vdlilld voimassa EU-
asetuksen 1408171 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset.
EU-asetus on ylikansallista lainsidddnt6d ja sitd sovelletaan silloinkin, kun
kansalliset sddddkset poikkeavat sen mddriiyksistd. Suomen ja Luxem-
burgin viililld on my6s kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus, jota sovelle-
taan ldhinnd kolmansien maiden kansalaisiin.

Luxemburgissa tilapiisesti, alle kolme kuukautta kalenterivuodessa, ty6s-
kentelevdt on vapautettu pakollisesta, lakisddteisestd vakuutuksesta. La-
kisddteisid eldkkeitd maksetaan ulkomaille ulkomaiden kansalaisille vain
EU-asetuksen tai sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Vapaaehtoisten lisieldkkeiden maksamisesta ulkomaille tai eldkeoikeuden
sdilymisestd tydsuhteen pddttyessd ei ole mddrdyksid, joten seki eldkeoi-
keuden sdilyminen ettd eldkkeen maksaminen on ty6nantajan harkinnas-
sa. Vireilld on lisdeldkejdrjestelmid koskeva laki, jossa on mddrdyksid
myos vapaakirjaoikeuden syntymisestii ja eltikeoikeuden siirtdmisestd
uuden tydnantajan eldkejdrjestelmddn (ks. 6).

6 VireillS olevia uudistuksia

Luxemburgin lakisddteinen eldkejirjestelmd on ollut taloudellisesti va-
kaalla pohjalla koko 9O-luvun ajan. Vdestdn ikddntymisestd johtuen eld-
kemenot ovat kuitenkin kasvamassa myds Luxemburgissa, ja eldkkeiden
rahoittaminen saattaa vaikeutua jo uuden vuosituhannen ensimmdiselld
vuosikymmenelld.

Eldkemenoja pyritddn vdhentdmddn yhdenmukaistamalla julkisen ja yksi-
tyisen sektorin tydntekij6iden eldketurvaa. Julkisen sektorin eldketurva on
aikaisemmin ollut yksityistii sektoria parempi. Yhdenmukaistaminen aloi-
tettiin vuonna 1996 heikentdmdlld julkisen sektorin eldkejdrjestelmdn in-
deksitarkistuksia ja lisidmdlld tydntekij6iden maksuosuutta eldkkeiden
rahoituksessa.

3'15



15 Luxemburg..

Parhaillaan on vireilli kokonaan uuden, tasoltaan yksityisen sektorin eld-
kejdrjestelmdd vastaavan julkisen sektorin eldkejdrjestelmdn perustami-
nen. Jo palveluksessa olevia julkisen sektorin tyontekijditd varten perus-
tettaisiin si i rtym dkauden eldkejdrjestel m d.

Hallitus on antanut ty6nantajakohtaisia liseieldkejdrjestelmid koskevan
lakiesityksen, jonka on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 1999 alusta.
Lakiesitys mahdollistaisi edelleen nyt kdytdssd olevat kolme lisdeldketur-
van rahoitustapaa. yrityksen kirjanpidolliset varaukset, eldkekassat ja
ryhmdvakuutukset. Jos lisdeldketurva on jdrjestetty kirjanpidollisin varauk-
sin, tulee yrityksen ottaa luottovakuutus, joka takaa eldkkeiden maksami-
sen yrityksen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin.

Verotuksessa kaikkia eldketurvan jirjestimistapoja kohdeltaisiin yhden-
mukaisesti. Vakuutusmaksujen ja eldkkeiden verotuskohtelua tiukennet-
taisiin nykyisesti.

Etuusperusteisten jdrjestelmien tulee lakiesityksen mukaan olla tdysin
rahastoituja. Maksuperusteisten jdrjestelmien rahastojen tulee vastata
karttuneita maksuja ja niille laskettua mddrittyd vdhimmdiskorkoa.

Vapaakirjaoikeuden tulisi esityksen mukaan syntyd viimeistddn, kun ty6n-
tekijd on kuulunut lisdelaikejdrjestelmddn 10 vuotta. Odotusaika jdrjestel-
mddn pddsemiseksi saisi myds olla enintidn 10 vuotta. Kirjanpidollisiin
varauksiin perustuvissa jdrjestelmissi voitaisiin tdyden vapaakirjaoikeu-
den syntymiseksi edellyttid my6s 35 vuoden ikaiii. Ty6ntekijdn omiin mak-
suihin tulisi kuitenkin aina syntyi vilit6n vapaakirjaoikeus.

Karttuneen eldketurvan siirtdminen jdrjestelmdsti toiseen tulisi mahdolli-
seksi, mutta ei pakolliseksi. Se voitaisiin toteuttaa, jos kaikki osapuolet
ovat yksimielisid siirrettdvdn pddoman mddrdsti.

Kaikkien uusien tydntekijdiden on esityksen mukaan liityttdvd ty6nantajan
eldkejdrjestelmidn, kun se sddntojen rnukaan on mahdollista. Niille, joiden
ty6suhde on alkanut lain tullessa voirnaan, jdsenyys olisi pakollinen, jos
ty6ntekijiilti ei peritd maksua. Muuten jdsenyys olisi vield vapaaehtoinen.

Osoitteita

Sosiaaliministerio, Ministdre de la s6curit6 sociale, 26, rue Zithe, L-2936
Luxembourg.
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Sosiaaliturvan yleinen tarkastusvirasto, lnspection g6n6rale de la s6curit6
sociale, 26, rue Zithe, L-2936 Luxembourg.

Yksityisen sektorin toimihenkilOiden eldkekassa, Caisse de pension des
employ6s prives (CPEP), 1a, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.

Kdsitydldisten, kaupan ja teollisuuden eldkekassa, Caisse de pension des
artisans, des commercants et industriels (CPACI), 39, rue Glesener, L-
1631 Luxembourg.

Maatalouden eldkekassa, Caisse de pension agricole (CPA), Centre Her-
mes, 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

Vanhuus- ja ty6kyvyttomyysvakuutuslaitos, Etablissement d' assurance
contre la vieillesse et I'invalidit6 (AVl), 125, route d'Esch, L-1471 Luxem-
bourg.

Kansallinen solidaarisuusrahasto, Fonds national de solidarite, 138, bou-
levard de la P6trusse, L-2330 Luxembourg.
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.1 6 Norja

1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (NOK) = o.717 FIM (keskikurssi heindkuu 1998)

Norjan lakisddteisestd ka nsa nvakuutusj drj estelm dstd maksetaan asu mis-
perusteisia peruseldkkeitd ja ty6ntekoon perustuvia lisdeldkkeitd. Molem-
pia eldkkeitd maksetaan vanhuuseldkkeind, tydkyvyttdmyyseldkkeind ja
perhe-eldkkeind. Peruseldkkeeseen ovat oikeutettuja periaatteessa kaikki
maassa asuvat. Siihen voidaan maksaa lisdeldkevdhenteistd elAkelisdd.
Peruseldke ja eliikelisEi yhdessd takaavat lakisddteisen vdhimmdiseldke-
turvan. Kansanvakuutuksen lisdeldketurva kattaa julkisen ja yksityisen
sektorin palkansaaj at sekd yrittiij iit"

Kansanvakuutuksen lisdksi Norjassa on useita ammatti-, toimiala- tai
tyonantajakohtaisia lisiieliikejdrjestelmid, joista monet takasivat koko ty6-
eldketurvan oman alansa tydntekij6ille ennen kansanvakuutusjdrjestelmdn
lisdeldketurvan voimaantuloa. Kun kansanvakuutuksen lisdeldketurva tuli
voimaan vuonna 1967, ndmd jdrjestelmdt jEiiviit sitd tdydentdviksi li-
sdiel€ikejiirjestelmiksi. Jotkut jdrjestelmistd maksavat nykyisin ainoastaan
varhaiseldkkeitd kansanvakuutuksen 67 vuoden eldkeikdd alemmasta
eldkeidstd. Eldkkeen maksaminen p#idittyy ndissd jdrjestelmissii, kun oike-
us kansanvakuutuksen eldkkeeseen alkaa. Osa jdrjestelmistd on lakisd6-
teisiii, osa perustuu koko toimialaa koskeviin tydmarkkinasopimuksiin ja
osa kattaa vain yhden ty6nantajan palveluksessa olevat. Norjassa ndistd
jdrj estelm istd kdytetEi€in yhteistd n i m ed'tjenestepensj onsordni ng er'.

Lakisddteinen, kansanvakuutuksen lisdeldkettd tdydentdvd lisiieliikejdr-
jestelmd on valtion palveluksessa olevilla tyontekij6illd, valtion luottamus-
toimessa olevilla, apteekkihenkilokunnalla ja sairaanhoitajilla. Valtiolla on
oma eldkekassa (Statens Pensjonskasse), joka hoitaa myds apteekkihen-
kil6kunnan listieliikejdrjestelmdn kdytdnnon hallinnon. Kuntien ja maakun-
tien lisdeldkejdrjestelmdt perustuvat tydmarkkinasopimuksiin. Kunnilla on
yhteinen eldkekassa (Kommunal Landspensjonskasse, KLP), johon kuu-
luu kuitenkin vain osa kunnista. Joillakin kunnilla on oma elSkekassa ja
jotkut ovat jdrjestdneet ty6ntekijdidensd lisdeldketurvan vakuutusyhti6ssd.
Sairaanhoitajien eldkejdrjestemdn kdytdnnon hallinto on annettu kuntien
yhteisen eldkekassan hoidettavaksi.

Lakisddteiset varhaiseldkejdrjestelmdt on kalastajilla, merimiehilld ja met
sdty6ntekijdilld. Ennen kansanvakuutuksen lisdieltikejdirjestelmdn perus-
tamista jdrjestelmistd maksettiin sekd vanhuus-, ty6kyvyttdmyys- ettd per-
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he-eldkkeitdi. Nykyisin niistd maksetaan vain varhennettuja vanhuuseldk-
keitd ennen kansanvakuutuksen 67 vuoden eldkei6n tdyttdmist6.

Keskeiset tydmarkkinajdrjestot sopivat vuonna 1988 varhaiseldkejdrjes-
telmdstd, joka kattaa valtion ja kuntien ty6ntekij6t sekd arviolta puoli mil-
joonaa yksityisen sektorin tyontekijiiEi. Jdrjestelmdstd mydnnetddn van-
huuseldkkeitd kansanvakuutuksen yleistd eldkeikdd alemmasta eldkeids-
ta.

Yksityisen sektorin tyonantajakohtaiset lisdeleikej;iryestelmdt luetaan 'tje-
nestepensjonsordninger' -kdsitteen piiriin, jos ne tdytttiviit m66rdtyt vero-
lainsddddnn6n edellytykset. Lisdturvan tulee silloin mm. koskea koko hen-
kilokuntaa. Ldhes 40 % yksityisen sektorin tydntekijoistai kuuluu tdllaiseen
lisaieldkejairjestelmddn. Tydnantajat voivat lisdksij;irjestaid yksilollistai lisd-
eldketurvaa ty6ntekijdilleen tai maksaa eldkkeitd suoraan yhtion kirjanpi-
dosta. Tdllaista tydnantajakohtaista lisdeldketurvaa ei lueta'tjeneste-
pensjonsordninge/-kdsitteeseen kuuluvaksi.

KUVA 1. Kansanvakuutuksen kokonaiseldke (vuosielaike) 1999
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2 Vihimmdiseltketurva

2.1 Kansanvakuutuksen vdhi m mAisel5keturua

Ensimmdinen yleinen vanhuuseldkkeitti koskeva laki annettiin Norjassa
vuonna 1936. El?ikkeet olivat sen mukaan tarveharkintaisia. Vuonna 1957
annetussa uudessa vanhuuseldkelaissa luovuttiin tarveharkinnasta ja ta-
sasuuruisesta vanhuuseldkkeestd tuli kaikkien kansalaisten oikeus. Sa-
mana vuonna annettiin laki orvoneldkkeistd. Vuonna 1961 annettiin en-
simmdinen yleinen tyokyvyttomyyseldkelaki ja vuonna1964 yleinen les-
keneldkelaki.

Koko eldketurvan kattava kansanvakuutuslaki tuli voimaan vuonna 1967.
Sen jdlkeen laki on lakiteknisesti kokonaan uudistettu niin, ettd uusi laki on
tullut voimaan huhtikuussa 1997.

Kansanvakuutuslain mukaan maksettava peruseldke ja eldkelisd muo-
dostavat yhdessd vdhimmdiseldketurvan kaikille Norjassa asuville. Ta-
sasuuruisten peruseldkkeiden lisdksi alettiin lain mukaan maksaa myos
tydnteon perusteella karttuvia lisdeldkkeitd, joista kerrotaan luvussa 3.

2.1.1 Hallinto

Kansanvakuutus kuuluu sosiaali- ja terveysministeri6n hallinnonalaan.
Kdytdnnon hallinnosta vastaa Kansanvakuutuslaitos (Rikstrygdeverket).
Silldi on 19 lddnintoimistoa (fylkeskontor) ja 466 paikallistoimistoa (trygde-
kontor). Vakuutusmaksut maksetaan verotuksen yhteydessd veroviran-
omaiselle. Jos vakuutettu ei ole verovelvollinen, maksetaan maksut suo-
raan Kansanvakuutuslaitokselle.

2.1.2 Rahoitus

Kansanvakuutuksen rahoituksesta vastaavat vakuutetut, tyonantajat ja
valtio. Vakuutetuilta ja ty6nantajilta perittdvdlld sosiaalivakuutusmaksulla
rahoitetaan paitsi kansanvakuutuksen perus- ja lisdieliikkeet myos muut
kansanvakuutuksesta maksettavat etuudet lukuun ottamatta lapsilisid ja
joitakin yksittdisid etuuksia, joista osa on mainittu jiiljempdnti.

Palkansaajien vakuutusmaksu on 7,8 % bruttopalkasta. Se peritddn koko
elakkeeseen oikeuttavasta palkasta ilman ettd sovellettaisiin eldkkeen
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laskennassa kdytettdvdd palkan yldrajaa. Sairaus-, ditiys- ja ty6tt6-
myyspdivdraha ovat eldkkeeseen oikeuttava tuloa vakuutusmaksua md6-
rdttiessd. Alle 17 000 kruunun vuosituloista vakuutusmaksua ei peritd.
Kun tulot ylitttiviit tdmdn rajan, peritddn vakuutusmaksu koko tulosta niin,
ettd vakuutusmaksu voi olla enintddn 25 olo ralatulon (17 000 NOl(v)ylitte-
vdstd tulosta. Tailld rajoituksella estetddn maksun nouseminen kohtuutto-
man korkeaksi, jos vuosiansiot jtiEivdt ldhelle rajatuloa.

Itsendisten yrittdjien vakuutusmaksu on 10,7 o/o eldkkeen perusteena ole-
vasta yrittdjdtulosta kaksitoistakertaiseen perusmddrddn asti (perusmdd-
rdstd ks. 2.1.5). Tdmdn ylittdvdstd tulosta maksu on 7,8 prosenttia 16,75
jallai 134 -kertaiseen perusmddrddn asti yrittdjdryhmdstd riippuen.

Muusta kuin palkka- ja yrittaijaitulosta (esim. eldkkeistii) vakuutusmaksu on
3 %. Tdmdn suuruista vakuutusmaksua peritddn myds alle 17-vuotiailta ja
69 vuotta ttiyttEineiltd vakuutetuilta. Vapaaehtoisesti vakuutukseen kuulu-
vilta ja vakuutetuilta, jotka eivdt ole Norjassa verovelvollisia, peritddnStor-
tingetin erikseen mddrddmd maksu.

Tyonantaj an vakuutusmaksut peritddn koko tyonantajan pa I kkasum m asta.
Maksun suuruus riippuu ty6ntekijdn asuinkunnasta. Kunnat on jaettu vii-
teen vyohykkeeseen niiden maantieteellisen sijainnin ja taloudellisen kehi-
tysasteen mukaan. Ensimmdisessd ja kalleimmassa vydhykkeessii, johon
kuuluvat mm. suuret kaupungit, maksu on 14,1 % palkasta. Toisessa vy6-
hykkeessd maksu on 10,6 7o, kolmannessa 6,4 o/o ja neljdnnessd 5,1 Yo.
Alimmassa, viidenness6 vy6hykkeessd, johon kuuluvat pohjoisimmat kun-
nat, tydnantajamaksua ei peritd lainkaan. Yli 16 kertaisen perusmddrdn
ylittdvdstd palkan osasta peritddn tyonantajalta ylimddrdinen 10 %:n suu-
ruinen vakuutusmaksu.

Valtio osallistuu kansanvakuutuksen rahoitukseen siltd osin kuin vakuu-
tusmaksut eivdt riitd kattamaan menoja. Valtio rahoittaa lisdksi kokonaan
joitakin erityisetuuksia kuten tyokyvyttomyyseldkkeeseen maksettavan
perus- ja hoitolisdn, nuorina vammautuneille maksettavan vdhimmdis-
lisdeldkkeen, vdliaikaisen leskenetuuden sekd perhehoitajien leskeneldk-
keen. Vuonna 1997 valtion maksuosuus oli yhteensd 2g,9 % koko kan-
sanvakuutuksen menoista.

2.1.3 Verotus

Tyonantaja voi vdhentdd maksamansa kansanvakuutusmaksut verotuk-
sessa. Pakollinen tyontekijdmaksu ei sen sijaan ole vdhennyskelpoinen.
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Eliikkeet ovat yleensii veronalaista tuloa kertakorvauksena maksettavia
etuuksia lukuun ottamatta. Jos eldkeldisen tulot ovat mddrittyd alaralaa
pienemmdt, ei eldkkeestd kuitenkaan peritd veroa eikd vakuutusmaksua.
Eldkeldisten verotus poikkeaa palkansaajien verotuksesta my6s silloin,
kun tulot ylittiivEit verottoman tulon rajan. Verot ja vakuutusmaksut suh-
teessa nettotuloon voivat yhteensd olla enintddn 55 % rajatulon ylittdv€istii
tulosta. Nditd verorajoituksia sovelletaan vain mddr€ittyyn yldtulorajaan
asti. Jos eldketulot ylitt€iv€it tdmdn rajan, my6nnetddn vanhuus- ja tyoky-
vyttOmyyseldkkeelld olevi lle erityinen elAketulovdhennys.

2"1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumis- tai tydskentelyaika Norjassa. Vdhimmdisva-
kuutusaikoja laskettaessa otetaan huomioon 16:n ja 67:n ikdvuoden vdli-
nen vakuutusaika.

2.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eltkkeeseen

Kansanvakuutuksen peruseldkkeeseen Qrunnpensjon) ia eldkelisddn
(sartillegg) ovat oikeutettuja vakuutetut, jotka ovat asuneet maassa vd-
hintddn kolme vuotta 16:n ja 66:n ikdvuoden vdlill6. Henkilo, joka ei en6d
ole vakuutettu, on oikeutettu eldkkeeseen, jos hdn on asunut maassa vti-
hintddn 20 vuotta tai hinelld on oikeus kansanvakuutuksen lisdeldkkee-
seen. Tdyden peruseldkkeen ja eldkelisin saamiseksi asumisaikaa tdiytyy
olla 40 vuotta. Peruseldke ja eldkelisd muodostavat yhdessd vdhim-
mdiseldkkeen (m instepensjon).

Vanhuuseldke maksetaan 67 vuotta tdyttdneelle. Eldikettii ei mydnnetd
varhennettuna. Muista mahdollisuuksista siirtyii vanhuuseldkkeelle ennen
67 vuoden ikdd on kerrottu kohdassa 3.2. Ansiotulot vdhentdvdt eldkettd
67:n ja 70:n ikdvuoden vdlilld, siten ettd eldkkeestd vdhennetddn 40 % ns.
perusmddrdn ylittdvistd tuloista.

Eldkkeen m idriiytym i nen

Yksin asuvalle maksettava t6ysi peruseldke on ns. perusm66rdn (grunn-
belopet,G) suuruinen. Tdmdn suuruinen on eldke myos eldkeldiselle, jon-
ka puoliso tai avopuoliso ei saa kansaneldkettd tai tulot eivtit ylitii kaksin-
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kertaista perusmddrae (90 740 kruunua vuodessa). Aviopuolisoihin rin-
nastetaan rekisteroidyssd parisuhteessa eldv6t. 1.s.1gg8 alkaen eldke on
45 37o kruunua (n. 32 500 FIM) vuodessa ja 3781 kruunua (n. 2700 FtM)
kuukaudessa.

Jos molemmat puolisot saavat kansaneldkettd, on eldke kummallekin 75
% perusmddrdstd eli 2836 kruunua kuukaudessa (n. 2000FlM). Jos puoli-
son tulot ylittiiveit kaksinkertaisen perusmddrdn, on eldke samoin 7s o/o

perusmddrdstd.

Eldkkeeseen maksetaan eldkelisdd niille eldkkeensaajille, joilla ei ole oi-
keutta lisdeldkkeeseen tai joiden lisdeldke cn pieni. Lisdeldke pienentdd
eldkelisdd koko mddrdll€ldln. Tdysi eldkelisd on yksinasuvalle ja elEikelsi-
selle, jonka puoliso ei saa kansaneldkettd, 79,33 % perusmddrdstd eli
1.5.'1998 alkaen 2999 kruunua kuukaudessa (n.2150 FIM). Jos eldkkeen-
saajan huollettava puoliso on 60 vuotta tdyttdnyt, maksetaan eldkelisd
kaksinkertaisena.

Jos molemmat puolisot saavat vdhimmdiseldkettd, on eldkelisdn mddr6
molemmille sama kuin yksinasuvalle eldkkeensaajalle. Jos toisen puolison
lisdeldke on niin suuri, ettd hdnelld ei ole oikeutta eldkelisddn, maksetaan
eldkelisd toisellekin puolisolle alennettuna. Eldkelisd on tdlloin 74 o/o pe-
rusmddrdstd eli 2798 kruunua kuukaudessa (n. 2000 FIM). Elakelisdd
maksetaan eldkelSispariskunnalle kuitenkin aina vdhintddn niin paljon, ettd
eldkelisd ja lisdeliikkeet yhteensd ovat kaksi kertaa yksinasuvalle eldkeldi-
selle maksettavan eldkelisdn suuruiset.

Eldkkeeseen voidaan eldkkeensaajan tuloista riippuen maksaa puolisoko-
rotusta, jos puoliso (mddrdtyin edellytyksin my6s avopuoliso) ei ole kan-
sanelSkkeen saaja, mutta on eldkkeensaajan huollettava. puoliso katso-
taan huollettavaksi, jos hdnen vuositulonsa eivdt ylitd perusmddrd6.Tdysi
puolisokorotus on 50 % eldkkeensaajan peruseldkkeen mddrdstd. Se pie-
nenee 50 prosentilla siitd ansio- ja eldketulojen osasta, joka ylittiiii eldke-
16ispariskunnan vdhimmdiseldkkeen (peruseliike ja eldkelisd) korotettuna
25 prosentilla perusm ddrdstd.

Lapsikorotusta voidaan maksaa eldkkeensaajalle, jolla on alle 18-vuotiaita
huollettavia lapsia. Korotus on tuloharkintainen. Huomioon otetaan sekd
eldkkeensaajan ettd hdnen puolisonsa tai avopuolisonsa tyo- ja eldketulot.
Lapsikorotus pienenee samoin kuin puolisokorotus, mutta tulorajaa, jonka
ylittiivdt tulot pienentdvdt eldkettd, korotetaan 25 o/o perusmiidrdstd jokai-
sesta huollettavasta lapsesta. Tdysimddrdinen lapsikorotus on 30 oh pe-
rusmiiiirdstd lasta kohti.
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Jos 67 - 7O-vuotias eldkeldinen jatkaa ty6skentelyd ja hdnen ansiotulonsa
ylitttivdt perusmddrdn, pienennetddn eldkettd 40 prosentillaylitteen mdd-
rdstd.

Jos vakuutusaikaa ei ole tdyttdi40 vuotta, pienenee eldkkeen perusmiiiirii,
siihen mahdollisesti maksettava puoliso- ja lapsikorotus sekd eldkelisd
1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.

Eldkkeen tarkistam inen

EldkkeitEi tarkistetaan yleensd kerran vuodessa yleisten palkankorotusten
yhteydessd. Tarkistukset ovat tulleet voimaan toukokuun alusta lukien.
Tarkistus tehdddn muuttamalla perusmddrdd hintatason ja yleisen elin-
tason nousun mukaisesti. Hintatason muutosta mitataan kuluttajahintain-
deksin muutoksella ja elintason nousua aktiivivdeston ansiotasossa ta-
pahtuneen muutoksen perusteella. Perusmiidrd ei kuitenkaan seuraa au-
tomaattisesti indeksien muutosta, vaan Stortinget (Norjan kansanedus-
tuslaitos) harkitsee perusmddrdn muutoksen joka kerta erikseen.

Elikkeen maksaminen

Vanhuuseldkkeen ottamista voidaan myohentdd kokonaan tai osittain 70
vuoden ikiiiin asti. Ennen 70 vuoden ikEiEi eliikkeen maksaminen riippuu
el6kkeensaajan mahdollisista jaljella olevista tyotuloista. Eldke pienenee
tai sitd ei makseta lainkaan, jos tyotulot ylittiivEit mddrdtyn rajamddrdn (ks.
edelld kohta eldkkeen mddrdytyminen). ElEike maksetaan kuukausittain
aikaisintaan eldkkeensaajan 67 vuoden tdyttdmistd seuraavan kuukauden
alusta.

2.1 .6 Ty6kyvytt6 myyse16ke

Kansanvakuutuksen ty6kyvytt6myyseldke (ubrepensjon) muodostuu
asumisperusteisesta peruseldkkeestd, eldkelisdstd ja erityisistd lisdosista
sekd ansioihin suhteutetusta lisdeldkkeestd. Lisdeldketurvaa koskevia
erityismddrdyksii tarkastellaan luvussa 3.

Oikeus elikkeeseen

Kansanvakuutuksen peruseldkkeend maksettava ty6kyvytt6myyseldke
voidaan my6ntdd 18 - 66-vuotiaalle, Norjassa asuvalle vakuutetulle. ElEik-
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keen myontdmisen alaikdrajaa korotettiin 16:sta 18 vuoteen vuoden 1998
alusta. Tydkyvyttomyyseldkkeen saamiseksi edellytetddn pS6sddntdisesti,
ettd vakuutettu on asunut maassa vdhintddn kolme vuotta vdlittdmdsti
ennen tyokyvytt6myyden alkamista. Tdtd kolmen vuoden vdlit6nt6 asumis-
aikaa ei edellytetd niiltd, jotka ovat asuneet Norjassa vdhintddn 20 vuotta.

Tdyden eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd asumisaikaa ns. tuleva aika
mukaan lukien on vdhintddn 40 vuotta 16:n ja 66 ikdvuoden vdlisend aika-
na. Eldke myonnetddn koko tulevalta ajalta, jos eldkkeensaaja on asunut
Norjassa vdhintddn 415 16 ikdvuoden ja eldketapahtuman vdlisestd ajasta
tai jos hdn oli alle 16-vuotias tullessaan tydkyvytt6mdksi. Muussa ta-
pauksessa tuleva aika on 40 vuotta vdhennettynd 4l5lla 16 ikdvuoden ja
eldketapahtuman vdlisestd ajasta. Esimerkiksi, jos 40 vuoden idssd Nor-
jaan tullut henki16 tulee ty6kyvyttdmdksi 46 vuoden iiissd, lasketaan tuleva
aika seuraavasti. 40v - 415 x (46v - 16 v) = 16 vuotta.

Jos vakuutetulle mydnnetidn lisdeldke, mydnnetddn aina asumisajasta
riippumatta myos eldkepistevuosia vastaava osuus peruseldkkeestd.

Tydkyvyttdmyyseldke myonnetddn vakuutetulle, jonka tydkyky on sairau-
den, vian tai vamman vuoksi alentunut pysyvdsti vdhintddn 50 o/o ty6ssii,
jota vakuutettu terveend kykenisi tekemddn. Eldkkeen lddketieteellisid
myontdmiskriteereitd tiukennettiin vuonna 1991 ja edelleen kesiikuussa
1995 niin, ettd pddsyynd tyokyvyttdmyyteen tulee olla sairaus, joka t€iytt6d
lddketieteellisen sairauden kdsitteen kriteerit. Vasta tdmdn edellytyksen
tdyttyessd voidaan yksil6llisesti arvioida tydmarkkinatilanteen vaikutusta
tyokyvytt6myysasteeseen. Aikaisemmin tydmarkkinasyill6 oli keskeisempi
merkitys erityisesti arvioitaessa ikddntyneiden ty6ntekij6iden tyokykyii.

Vakuutetun voidaan edellyttdd ottavan vastaan kaikkea ty6t6, jota hdn
kykenisi tekemddn. Vakuutetun voidaan my6s edellyttdd osallistuvan uu-
delleenkoulutukseen tai muuttavan asuinpaikkakuntaa tyotd saadakseen.
ElSke voidaan kuitenkin my6ntdd myos kotitydtd tehneelle vakuutetulle,
joka on tullut tyokyvyttomdksi tdhdn tyohdn. Ennen ty6kyvyttomyyseldk-
keen my6ntdmisti on selvitettdvd kuntouttamismahdollisuudet. Kuntoutta-
misajalta maksetaan tyokyvytt6myyseldkkeen suuruista kuntouttamisra-
haa.

Tyokyvyttomyyseldkkeelld olevien mahdollisuuksia palata tyoeldmddn
pyritddn parantamaan toukokuussa 1997 voimaan tulleilla lainmuutoksilla.
Eldke voidaan jettee lepd6mddn kolmen vuoden tydkokeilun ajaksi. Jos
tydkokeilu ei onnistu, voi eldkkeelle palata ilman uutta hakemusta. Ty6ky-
vyttomyyselaikkeellti ollessa voi my6s ansaita aikaisempaa enemmdn il-
man, ettd tydkyvytt6myyttd arvioidaan uudelleen. Aikaisemmin tuloraja oli
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puolet perusmd*dstdi ja nykyisin perusmddriin verran.

Tyoskentelyn lisddmiseen ja tydkyvytt6myyseldkemenojen pienentdmi-
seen pyritddn my6s kokeilulla, jossa osatyokyvyttdmyyseldke voidaan
tyoh6n osittain palaavalle maksaa viel6 20 %:n tydkyvyttomyyden perus-
teella. Edellytyksend on, ettd ty6kyvytt6myyseldkettd on maksettu vuoden
ajalta ennen tydskentelyn lisddmistti. Eliike on vastaavasti 20 o/o eld-
keperusteesta.

Eldkkeen m66rdytym i nen

Tyokyvyttomyyseldkkeen m66rd riippuu tyokyvytt6myyden asteesta. Tdysi
tyokyvyttdmyyseldke on sen vanhuuselAkkeen suuruinen, jonka vakuu-
tettu olisi saanut, jos hdn olisi jatkanut tyontekoa eldkeikddn saakka.
Osatyokyvyttdmyyseldke on tydkyvyttdmyysprosentin suuruinen osu us eli
50 - 90 % tdydestd eldkkeestd. Eldkkeeseen voidaan maksaa puolisoko-
rotus, lapsikorotus ja eldkelisd samoin perustein ja saman suuruisena kuin
vanhuuseldkkeeseen (ks. kohta 2.1.5).

Ty6kyvytt6myyseldkkeeseen voidaan lisdksi maksaa peruslisdd
(grunnstonad) ja hoitolisdd (hjelpestonad). Peruslisd my6nnetddn, jos
ty6kyvyttdmyydestd aiheutuu huomattavia lisdkustannuksia. Peruslisd on
porrastettu kuuteen suuruusluokkaan. Suurin peruslisd on 1.1.1998 alkaen
29 448 kruunua vuodessa (n.1760 FIM/kk) ja pienin 5892 kruunua (n. 350
FIM/kk). Hoitolisd mydnnetddn erityisen avun tai hoidon tarpeessa olevalle
tydkyvytt6m6lle. Hoitolisd on porrastettu nelj66n suuruusluokkaan, joista
kolmea suurinta voidaan maksaa vain alle 18-vuotiaalle. Suurin hoitolisd
on 63 204 kruunua vuodessa (n. 3800 FIM/kk) ja pienin 10 536 kruunua
(n. 630 FIM/kk).

Elfikkeen tarkistaminen

Tyokyvyttdmyyseldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeit6 (ks
2.1.s).

Eldkkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain niin kauan kuin tydkyvytt6myys jatkuu.
Vuonna 1 993 lainsdiidiintdd muutettiin niin, ettd Kansanvakuutuslaitoksen
tulee jdrjestelmdllisesti seurata ty6kyvytt6myyseldkkeelld olevien ty6kyvyt-
tomyyden jatkumista. Eltike muutetaan vanhuuseldkkeeksi, kun eldkkeen-
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saaja t;iyttiiii vanhuuseldkeidn. Tydskentelystd eldkkeelldolon ohessa ks
edelld kohta Oikeus eldkkeeseen.

2.1.7 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa nais- ja miesleskelle, avopuolisolle,
edunjaittaijein lapselle, entiselle aviopuolisolle ja joissakin tapauksissa
my6s muulle ldhiomaiselle. Rekisterdidyssd parisuhteessa elivdt rinnas-
tetaan aviopuolisoihin, joten heilld on oikeus eldkkeeseen samoin kuin
leskilld. Parisuhteen on voinut rekisteroidd 1.1.1994 alkaen. Kansan-
vakuutuksen perhe-eldke muodostuu peruseldkkeestd ja mahdollisesta
eldkelisdstd sekd lisdeldkkeestS. Eldkkeet ovat tulo- ja tarveharkintaisia.
Perhe-el6kkeend maksettavasta lisdeldkkeestd on kerrottu kohdassa
317

Oikeus el?ikkeeseen

oikeus leskeneldkkeend maksettavaan peruseldkkeeseen on omista tu-
loista riippuen alle 67-vuotiaalla leskelld tai avopuolisolla, joka on vakuu-
tettu ja jolla on oikeus kansanvakuutuksen eldkkeisiin, jos my6s edunj6ttd-
jd oli vakuutettu ja ty6kykyinen tai elSkkeensaaja vdhintddn kolmen vuo-
den ajan vdlittdmdsti ennen kuolemaansa. Edunsaajan ei kuitenkaan tar-
vitse olla vakuutettu, jos joko edunsaaja tai edunjdttiijd on asunut Norjas-
sa vdhintddn 20 vuotta, tai jos edunjdttaijaillii oli oikeus lisdeldkkeeseen.
Perhe-elSkkeend maksettavaan lisdeldkkeeseen maksetaan aina my6s
eldkepistevuosia vastaava osuus peruseldkkeestd.

Leskeneldkkeen saaminen edellyttdd listiksi, ettd avioliitto oli kestdnyt
vdhintSSn viisi vuotta tai ettd leskelld on tai on ollut lapsia edunjdttdjdn
kanssa tai ettd hdn hoitaa edunjiittaijzin lapsia ja avioliitto ja lasten hoitoai-
ka puolison kuoleman jdlkeen ovat yhteensd jatkuneet vdhintddn viisi
vuotta"

Eronneella puolisolla on omista tuloista riippuen oikeus leskeneldkkee-
seen, jos hdn ei entisen puolisonsa kuollessa ollut avioitunut uudelleen,
erosta oli kulunut vdhemmdn kuin viisi vuotta ja avioliitto oli kestdnyt vd-
hintddn 25 vuotta tai 15 vuotta, jos avioliitosta on syntynyt lapsia.

El6ke voidaan my6ntdd tuloista riippuen my6s naimattomalle ldhiomaisel-
le, joka on hoitanut vdhintddn viiden vuoden ajan vanhempaansa tai
muuta ldhisukulaista eikd sen vuoksi ole voinut olla kodin ulkopuolella
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ansiotydssd eikd oman tydkyvyn huonontumisen vuoksi voi endd mennd
ansiotydhdn vanhempansa tai ldhiomaisen kuoltua.

Vdliaikaista leskenetuutta voidaan maksaa leskelle tai avopuolisolle, jota
edunjtittdjii on eldtt6nyt ja, joka tilapdisesti on kykenemdtdn eldttdmddn
itseddn puolison kuoleman jEilkeen. Vdliaikaista leskenetuutta voidaan
maksaa, jos oikeutta leskeneldkkeeseen ei ole tai ennen varsinaisen les-
kenel6kkeen myontdmistd. Vdliaikaista etuutta maksetaan, jos leski hoitaa
pienid lapsia, osallistuu ammattikoulutukseen, tyoharjoitteluun tai etsii
ty6tii.

Leskelle voidaan maksaa tilapdisesti my6s koulutus- ja lastenhoitoavus-
tusta sekd erditd muita avustuksia. Naita avustuksia voidaan maksaa
vaikka edunjEitt€ijti ei olisi ollut vakuutettuna edelld mainittua vdhimmdisai-
kaa. Edunsaajan tulee kuitenkin olla vakuutettu.

Lapseneldkkeeseen on vanhempansa jdlkeen oikeus alle 18-vuotiaalla
lapsella, joka on vakuutettu ja oikeutettu kansanvakuutuksen eldkkeisiin,
jos myds edunjEittiijEi oli vakuutettu ja tydkykyinen tai eldkkeelld vdhintddn
kolme vuotta vdlittdmdsti ennen kuolemaansa. Tdysorvolla lapsella on
oikeus eldkkeeseen 2O-vuotiaaksi asti, jos hdn opiskelee pddtoimisesti.

E!fl kkeen mlirdytyminen

Peruselikkeend maksettava tdysi leskeneldke on ns. perusmddrdn suu-
ruinen eli 1.5.1998 alkaen 45 370 kruunua (n. 32 500 FIM) vuodessa ja
3781 kruunua kuukaudessa (n.27OO FIM). Elekkeeseen voidaan maksaa
eldkelisdd samoin perustein kuin vanhuuseldkkeeseen (ks. 2.1.5). Jos
lesken omat ansiot ylittiivdit puolet perusmddrdstd, vdhennetddn tdyttd
eldkettd 40 prosentilla ylitteestd. Todellisten ansiotulojen lisdksi otetaan
huomioon myds se ansiotulo, joka asianomaisen voidaan ansiokyky ja
ansiomahdollisuudet huomioon ottaen olettaa saavan. Jos edunjdttiijiillii ei
ollut oikeutta tdyteen vanhuus- tai ty6kyvyttdmyyselikkeeseen puuttuvan
asumisajan vuoksi, maksetaan my6s leskeneldke vastaavastivdhennetty-
nd.

Vdliaikainen leskenetuus mddrdytyy samoin kuin leskene16ke.

Puoliorvon eldke on ensimmdiselle lapselle 40 o/o peusmddrdstd vuodes-
sa ja seuraaville 25 % kullekin. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet,
maksetaan ensimmdiselle lapselle vanhempien leskeneltikkeist€i suurem-
pi. Toisen lapsen eldke on 40 % perusmddrdstd ja kunkin seuraavan 25
%. Sisarusten eldkkeet lasketaan yhteen ja maksetaan saman suuruisena
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kullekin. Jos edunjdttajella ei ollut oikeutta tdyteen vanhuus- tai tyokyvyt-
tomyyseldkkeeseen puuttuvan asumisajan vuoksi, maksetaan lapseneldk-
keet vastaavasti vdhennettyind.

Eldkkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaan perusmddrdn muutoksen mukaisesti samoin
kuin vanhuuseldkkeitd (ks. kohta 2.1.5).

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton tai muuttaa avoliittoon
ja avopuolisoilla on yhteisid lapsia. Jos uusi liitto pti€ittyy eroon kahden
vuoden sisdll6, leskeneldkkeen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen.
Jos uusi puoliso kuolee, leskeneldkkeen maksaminen aloitetaan tdmin
avio- tai avoliiton perusteella sen kestosta riippumatta.

Leskeneldke lakkaa, kun leskelle my6nnet€irin tyokyvyttomyyseldke tai
vanhuuseldke. Jos oma el6ke on pienempi kuin aikaisempi leskeneldke,
voidaan erotus maksaa oman eldkkeen lisdnd.

3 Tydeldketurva

3"1 Kansanvakuutuksen lisdeldke

Kansanvakuutuksen lisdeldkejairjestelmd tuli voimaan vuonna1g67. Jair-
jestelmdd on uudistettu merkittdvdsti vuoden 1992 alusta, jolloin mm.
eldkkeen karttumissddnt6jd muutettiin. Ty6ansioiden mukaan karttuva
lisdeldke on kiinted osa kansanvakuutuksen muuta eldketurvaa. Peruseld-
ke, mahdollinen eldkelisd ja lisdeldke maksetaan edunsaajalle yhtend
eldkkeend.

3.1.1 Hallinto

Kansanvakuutuksen lisdeldkkeiden hallinnosta vastaavat samat viran-
omaiset kuin peruseldkkeiden ja muiden kansanvakuutusetuuksien hallin-
nosta (ks. 2.1.1).
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3.1.2 Rahoitus

Kansanvakuutusetuuksien rahoitusta on selvitetty kohdassa 2.1.2.

3.1.3 Verotus

Lakisddteisten eldkkeiden verotuksesta ks. kohta 2.1.3

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tydskentelyaika Norjassa 16 ikdvuoden tdyttdmisen
jdlkeen enintddn sen vuoden loppuun, jona tydntekijd tdyttdii 69 vuotta,
jos hdn on edelleen ansiotyoss6. Eldkettd karttuu sellaiselta vakuutusvuo-
delta, jona ansiot ovat vdhintddn ns. perusmddrdn suuruiset. Vakuutusai-
kaa ovat myos, sairaus-, tiitiys- ja tydttomyyspdivdrahakaudet. Lisdksi eld-
kettd karttuu vuodesta 1992 alkaen alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen,
sairaan tai vanhuksen palkattoman kotihoidon ajalta.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Lisdeldkkeen saamiseksi elSkepisteitd tulee olla vdhintddn kolmelta vuo-
delta vuoden 1966 jdlkeen. Tiiysi eldke karttuu 40 vuodessa. Jos eldke-
pisteitd on vtihemmdn kuin 40 vuodelta, pienenee eldke ll4Oila puuttuvaa
vuotta kohti.

Niihin, jotka ovat jdrjestelmEin tullessa voimaan vuonna 1967 olleet sen
ikdisid, ettei heilld ole ollut mahdollisuutta kartuttaa tdyttd eldkettd, sovelle-
taan siirtymikauden sddnn6ksi6" Niiden mukaan vuosina 1918 - 1936
syntyneet saavat tdyden lisdeldkkeen, jos he ovat kartuttaneet eldkepis-
teitd jokaiselta vuodelta vuodesta 1967 alkaen siihen vuoteen asti, jona he
tdryttEivdt 69 vuotta. Siirtymtikauden sddnnoksid ei sovelleta viisinkertaisen
perusmSSrdn ylittdvdn ty6tulon osalta.

Alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen, sairaan tai vanhuksen kotihoitovuo-
silta karttuvat eldkepisteet eivdt yksinddn riitd synnyttdm6dn el6keoikeutta.
Ne voivat kartuttaa elSkettd vain henkildlle, jolla muutenkin oneldkepistei-
td. Muiden kuin alle 7-vuotiaiden lasten kotihoidon osalta eldkepisteiden
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karttumista on erikseen haettava vakuutustoimistosta kahden vuoden si-
sdlld sen kalenterivuoden pddttymisestii, jona hoitotydtd on tehty.

Eldkkeen mddriytyminen

Eldkkeen mddrdytymistd koskevia sddnn6ksid muutettiin 1. 1.1992 alkaen.
Eldke mddrdytyy nyt vanhojen sddntdjen mukaan muutosta edeltivdltd
ajalta ja uusien sddnt6jen mukaan sen jdlkeiseltd ajalta.

Lisdeldkkeen suuruus mddrdytyy tydvuosien ja vuositulojen mukaan. Jo-
kaiselta ty6skentelyvuodelta m6drdtddn vuosity6tulojen mukaan ns. elii-
kepisteet. Vuoden 1992 jdlkeiseltd ajalta otetaan eldkepisteiti mddrdtta-
essd huomioon koko perusmdiirdn ylittdvd vuositulo kuusinkertaiseen pe-
rusmddrdin asti. Tdmdn ylittdvistd tuloista otetaan huomioon kolmannes
kaksitoistakertaiseen perusmddrddn asti. 1.5.1998 alkaen perusmd6rd on
45 37o kruunua, kuusinkertainen perusmddrd 272 22o kruunua ja kaksi-
toistakertainen perusmddrd 544 440 kruunua.

Vuoden aikana karttuneet eldkepisteet saadaan enintddn kuusinkertaisen
perusmddrdn suuruisten tulojen osalta vdhentimdlld eldkkeen perusteena
olevista tuloista perusmdiird ja jakamalla erotus perusmddralle. G j2-ker-
taisen perusmiidrdn suuruiset tulot jaetaan kolminkertaisella perusmdd-
rdlld. Eldkepisteitd voi vuoden 1992 alusta lukien karttua vuodessa enin-
tddn 7.

Vuotta 1992 edeltdvdltd ajalta eldkkeen perusteena olevien tulojen yldraja
on korkeampi. Perusmddrdn ylittdviit tulot otetaan kokonaan huomioon
kahdeksankertaiseen perusmddrddn ja kolmannes tuloista kaksitoistaker-
taiseen perusmddrddn asti. Eldkepisteiden enimmdismddrd vuotta 1992
edeltdvdltd ajalta on 8,33.

Vanhuuseldkettd laskettaessa eldkkeellejddmisvuoden perusmddrd kerro-
taan kahdenkymmenen parhaan vuoden eldkepisteiden keskiarvolla. Jos
eliikepisteitd ei ole 20 vuodelta, lasketaan eldkepisteiden keskiarvo kaikis-
ta eldkepistevuosista. Lisdeliike on 1.1.1992 plkeiselti ajalta 42 o/o ja siti)
edeltdvdltd ajalta 45 o/o ndin saadusta eldkkeen perusteena olevastapal-
kasta.

Alle 7-vuotiaan lapsen, vammaisen, sairaan tai vanhuksen kotihoidon
ajalta eldkepisteitd karttuu kolme vuodessa. vuonna 1999 tdmd vastasi
noin 178 000 kruunun vuosituloa. Ty6skentelyvuosien eldkepisteiden
mddrdlli ei ole vaikutusta ndiden hoitovuosien eldkepisteiden mddrddn.
Siten esimerkiksi henkil6, joka aikaisemmasta palkkatyostd on kartuttanut
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yhden eldkepisteen vuodessa, kartuttaa lasten kotihoidon ajalta kolme pis-
tettd. Silld, onko hoitaja ollut t6issd ennen lapsenhoitovuosia, ei mydskddn
ole merkitystd vanhuuseldkettd mddrdttdessd.

Tyotulojen perusteella karttuvia eldkepisteitd ei lasketa lapsenhoidon pe-
rusteella karttuvien pisteiden p65lle. Jos lapsenhoidon ohessa tehdystd
ansioty6std karttuu vdhemmdn kuin kolme eldkepistettd, tdydennetddn
vuoden elikepisteet kolmeen. Jos ansioty6stir jo itsessddn karttuu kolme
pistettd, menetetdiin lapsenh oi dosta saatavat pisteet.

Elikkeen tarkistaminen

Lisdeldkkeitd tarkistetaan samoin kuin peruseldkkeitd perusmddrdn arvoa
muuttamalla (ks. kohta 2.1.5).

Elikkeen maksaminen

Eldkkeen maksamisesta ks. kohta 2.1.5

3.1 .6 Ty6kyvyttdmyyselfike

Oikeus eltkkeeseen

Lisdeldke voidaan mydntdd 18 - 67-vuotiaalle vakuutetulle, joka on kuulu-
nut kansanvakuutukseen vdhintddn kolme vuotta vdlittomdsti ennenelS-
ketapahtumaa.

Eldkkeen my6ntdminen ns. tulevalta ajalta (aika eldketapahtumavuodesta
vuoteen, jona vakuutettu tdyttdd 66 vuotta) edellyttiid lisdksi, ettd eldk-
keenhakijalla on eldkkeelle siirtymisajankohtana 1) vtihintddn perusmdii-
rdn suuruiset vuositulot tai, ettd 2) hdnellEi on eldkepisteitd edelliseltd vuo-
delta tai ettd hdn oli silloin suorittamassa varusmiespalvelua tai siviilipal-
velua tai, ettd 3) hdnellfi on eldkepisteitd vdhintddn kolmelta vuodelta vii-
meisten neljdn kalenterivuoden aikana (eldkepisteistd ks. eldkkeenmdd-
rdytyminen).

Tdyden eldkkeen saamiseksi eldkepisteitd tulee tuleva aika mukaan lukien
olla 40 vuodelta. Ty6kyvyttdmdnd syntyneille tai alle 26-vuotiaana tyoky-
vytt6mdksi tulleille on kuitenkin taattu mddr6tty vdhimmdislisdelSke todel-
Iisten eldkepisteiden mddrdstd riippumatta. Nuorena tyokyvytt6mdksi tul-
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leet sdilyttdvdt oikeuden takuueldkkeeseen 36-vuotiaaksi, vaikka he olisi-
vat tydeldmdssd. Eldkettd tulee kuitenkin hakea ennen kuin on tdyttdnyt
36 vuotta. Tarkoituksena on, ettd takuueliike ja pelko sen menettdmisestd
ei tulisi esteeksi tyohon menemiselle.

Tydkyvyttomyyteen liittyvdt my6nt6miskriteerit ovat samat kuin peruseldk-
keessii (ks. 2.1.6).

Eldkkeen mddrdytym inen

Tyokyvyttdmyyseldkkeend maksettava lisdeldke mddrdytyy siten, ettd tu-
levaan aikaan sisdltyville vuosille annetaan mddrdtty laskennallinen el6-
kepisteen arvo ja eldke lasketaan sen jdlkeen samoin kuin vanhuuseldke
(ks. 3.1.5).

Tulevan ajan eldkepisteiden arvo on joko kolmen tydkyvyttdmyyttd edeltd-
neen vuoden eldkepisteiden keskiarvo tai, jos se on vakuutetulle edulli-
sempaa, todellisten eldkepistevuosien keskiarvo siten, ettd puolet huo-
noimmista vuosista jdtetddn pois. Lopullinen eldke mddrdtddn 20 parhaan
vuoden eldkepisteiden keskiarvon perusteella samoin kuin vanhuuseldke.

Tyokyvyttomdnd syntyneen tai alle 26-vuotiaana ty6kyvyttdmdksi tulleen
vdhimmdislisdeldke mddrdytyy siten, ettd tulevan ajan eldkepisteiden kes-
kiarvoksi mddrdtddn vdhintddn 3,3. Vuosina 1931-40 syntyneiden, nuore-
na tyokyvyttdmdksi tulleiden vdhimmdislisdeldkettd laskettaessa ns. lopul-
lisen eldkepisteen arvoksi (sluttpoengtalet = eldkepisteiden keskiarvo) ote-
taan el6kettd mddrdttdessd v6hintddn 3,3 pistettd.

Elikkeen tarkistaminen

Tyokyvyttomyyseldkkeend maksettavaa lisdeldkettd tarkistetaan samoin
kuin muitakin kansanvakuutuksen eldkkeitd perusmddrdn arvoa muutta-
malla (ks. 2.1.5).

Eliikkeen maksaminen

Eldkkeen maksamisesta ja lepddmddn jdttdmisestd ks. edelld kohta oike-
us eldkkeeseen ja kohta 2.1.6.
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3.1.7 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd maksetaan lisdelSkkeeseen oikeutetun edunjiitttijiin j;il-
keen leskelle ja muille ldhiomaisille samoin kuin peruseldkettd (ks.2.1.7).
Lapseneldkettd maksetaan lisdeldkkeend kuitenkin vain tdysorvoille, jol-
loin leskeneldke maksetaan lesken sijasta heille.

Oikeus el6kkeeseen

Oikeus eldkkeeseen edellyttdd, ettd edunjattaja oli vakuutettu tai lisdeldk-
keen saaja vdhintddn kolme vuotta vdlittdmdsti ennen kuolemaansa.
Edunsaajan ei tarvitse olla vakuutettu. Muuten eldke myonnetddn samoin
edellytyksin kuin perhe-eldkkeend maksettava peruseldke (ks. 2. 1 .7).

Jos leskelld ei ole oikeutta leskeneldkkeeseen, voidaan hdnelle maksaa
vdliaikaista leskenetuutta. Sen my6ntdmisedellytyksistd on kerrottu edelld
kohdassa 2.1.7.

Eldkkeen m66rdytyminen

Jos edunjdttdjd ei viel6 ollut eldkkeelld, leskeneldke on 55 % siitd ty6ky-
vyttdmyyseldkkeestd, johon edunjEittEijEillEi olisi tdyden ty6kyvyttdmyyden
perusteella ollut oikeus. Kansanvakuutuksen tydkyvyttdmyys- tai van-
huuseldkettd saaneen edunjEitt€ij€in jdlkeen leskeneldke on 55 % maksus-
sa olleesta eldkkeestd. Lesken omat tulot vdhentdvdt sekd lisdeldkettti
ettd peruseliikettd.

Vdliaikainen leskenetuus on saman suuruinen kuin leskeneldke.

Lapseneldke mddrdytyy siten kuin kohdassa 2.1.7. Eldkkeen mddrdytymi-
nen on kerrottu.

El?ikkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeend maksettavaa lisdeldkettd tarkistetaan samoin kuin muita
kansanvakuutuksen eltikkeitEi (ks. 2. 1.5).

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeen maksamisesta ks. kohla 2.1.7
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3.2 Mahdollisuus siirty6 varhennetulle e!fikkeelle

Kansanvakuutuksesta ei ole mahdollista saada vanhuuseldkettd ennen 67
vuoden ikEiEi. Norjassa on kansanvakuutuksen lisdksi ammatti-, toimiala- ja
tydnantajakohtaisia lisEieldikejdrjestelmid, joista osa on lakisddteisiii, osa
laajoihin tyomarkkinasopimuksiin ja osa tydpaikkakohtaisiin sopimuksiin
perustuvia. Joissakin ndistd lisaielaikejdrjestelmistd on kansanvakuutuksen
eliikeikiid alempia el€ikeikid. Osa jdrjestelmistd myontddkin nykyisin vain
varhennettuja vanhuuseldkkeitd, jotka lakkaavat, kun oikeus yleiseen lisd-
eldkkeeseen alkaa.

Vaikka julkisen sektorin lisiieldkejdrjestelmissd yleinen vanhuuseldkeikd
on yleensd 70 vuotta, on joillakin toimialoilla kansanvakuutuksen el6ke-
ikdd alempiakin eldkeikid. Pelkdstddn varhennettuja vanhuuseldkkeitEi
myontdvdt nykyisin kalastajien, merimiesten ja metsdty6ntekij6iden lis6-
eldkejdrjestelmdt. Ntiitii ei tdssd tarkastella ldhemmin.

Yksityisen sektorin ty6nantajakohtaisissa eldkejdrjestelmissd varhennetut
eldkeidt ovat harvinaisia, koska yritys saa yleensd tdyden verohyOdyn
lisaieltikejairjestelmdstd vain, jos vanhuuseldkeikd on vdhintddn 67 vuotta.
Joidenkin ammattiryhmien kohdalla matalammat eldkeidt ovat kuitenkin
sallittuja.

Palkansaajien varhaiselike (AFP)

Keskeiset tydmarkkinajdrjestdt sopivat vuoden 1988 tuloneuvotteluissa,
ettd tydntekijdille jdrjestetddn mahdollisuus siirtyd varhennetulle van-
huuseldkkeelle ennen 67 vuoden ikri6. Julkisella sektorilla tdllainen var-
haiseldke (avtalefestet pensjon, AFP) liitettiin lisdeldkejdrjestelmien osak-
si" Kdytdnndssd ldhes kaikki julkisen sektorin tydntekijEit kuuluvat ndihin
I isiiel Eikej drjestelm iin.

Yksityisen sektorin ty6ntekijoistd eri arvioiden mukaan 40 - 60 % ty6s-
kentelee yrityksissd, jotka kuuluvat AFP-jiirjestelmddn. Eri ty6markkina-
jiirjest6t ovat solmineet omat sopimuksensa, ja ne voivat jossain mddrin
poiketa toisistaan. Seuraavassa on kuvattu suurimman tydntekijrijdrjestdn
LO:n ja ty6nantajajdrjeston NHO:n vdlist6 sopimusta.

AFP-eldke voidaan maaliskuusta 1998 alkaen mydntdd 62 vuotta tdyttai-
neelle ty6ntekijaille. Jdrjestelmdn tullessa voimaan vuonna 1989 el€ikeikii
oli 66 vuotta. Sen jdlkeen el6keik65 on alennettu useaan otteeseen. Ny-
kyisestd eldkeidstd sovittiin keskeisten tydmarkkinajdrjestdjen neuvotte-
luissa kevddlld 1997.
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AFP-eldkkeelle voi siirtyii vain suoraan tyosuhteesta. Tyosuhteen on tdy-
tynyt kestdd vdhintddn kolme vuotta tai tyontekijdn on tdiytynyt kuulua
AFP-j€irjestelmddn jonkun toisen tydnantajan palveluksessa yhteensd vd-
hintddn viisi vuotta. Ty6ntekijdlld tulee olla kansanvakuutuksen perus-
mddrdn ylittiiviit vuositulot eldkkeellejddmisvuonna ja sitd edeltdvdnd
vuonna. Lisdksi h6nen on tdytynyt kartuttaa kansanvakuutuksen lisdeld-
kettd vdhintddn 10 vuodelta 50 vuoden i6n tdyttdmisen jdlkeen. Kymme-
nend parhaana vuotena koko lisdeldkkeen karttumisajalta tulee eldkkeen
perusteena olevien tulojen olla vdhintidn kaksikertaa perusmddrtin suu-
ruiset.

Varhaiseldke on yhtd suuri kuin se kansanvakuutuksen perus- ja lisdeldke,
joka tydntekijiille olisi maksettu yleisessd 67 vuoden eldkeidssd, jos hdn
olisi jatkanut tydntekoa eldkeikddn asti. Eldkkeeseen luetaan siten mu-
kaan tuleva aika 66 ikdvuoden tdyttdmisvuoden loppuun asti. Eldk-
keelldolo ei alenna 67 vuocbn iSssd maksuun tulevaa kansanvakuutuksen
eldkettd. Eldkkeeseen maksetaan lisdksi verotonta lisdosaa 950 kruunua
kuukaudessa. Huollettavasta puolisosta maksetaan puolisolisdd. Puoliso
katsotaan huollettavaksi, jos hdnen vuositulonsa eivdt ylitd kansanvakuu-
tuksen perusmddrdd" Lokakuun 1997 jdlkeen eldkkeelle siirtyvid koskee
eldkekatto. Bruttoeldke saa olla korkeintaan 70 o/o aikaisemmastabrutto-
palkasta.

Varhaiseldkkeelle siirtynyt tydntekijii voi jossain mddrin jatkaa tydntekoa.
Kansanvakuutuksen perusmddrdn ylittdvistd tuloista 50 prosenttia pie-
nentdd eldkettd. Tyonantaja ja tyontekijd voivat sopia my6s osa-
aikaeldkkeestd yhdistettynd osa- ai katydhon entisen tyonantaj an palve I uk-
sessa. El6ke ja tyotulo eivdt silloin saa ylittdd aikaisemman tyotulonmdd-
rild.

Eldkeldisten matalampi verotus koskee myds AFP-eldkkeelld olevia. Maan
hallitus on ilmoittanut, ettd edullisesta verotuksesta tullaan luopumaan
vuonna 2007, jolloin kansanvakuutuksen lisdel6kejdirjestelmd on tdysin
voimassa. Hallitus on myos ilmoittanut harkitsevansa eldkepisteiden hy-
vdksilukemisesta luopumista 67 vuoden ikddn asti, mikd merkitsisi kan-
sanvakuutuksen vanhuusel6kkeen pienenemistd.

Yksityisen sektorin palkansaajien varhaisel6kejdrjestelmdn hallinosta
vastaa tydntekijdjdrjest6n (LO) ja tyonantajajdrjest6n (N HO) muodostama
hallitus ja sen alainen toimisto yhdessd Kansanvakuutuslaitoksen kanssa.
Kansanvakuutuslaitos maksaa elAkkeet. Jdrjestelmdn rahoittavat tydn-
antajat ja valtio. Valtio maksaa 64 vuotta tdyttdneiden eldkkeistd 40 o/o.

Nuorempien eliikeldisten eldkkeet kustannetaan tyonantajien vakuutus-
maksuilla ja yrityksen omavastuuosuldella.
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4 Lisdeldketurva

Yleisti

Julkisen sektorin laajoja kollektiivisia lisdeldkejdrjestelmid ja joidenkin yk-
sittdisten ammattiryhmien lisdeldkejdrjestelmid lukuunottamatta lisdeldke-
turva perustuu Norjassa suurimmaksi osaksi tyonantajakohtaisiin sopi-
muksiin. Tyonantajakohtaiset eldkejdrjestelmdt ovat yleisid. Ne kattavat
ldhes 40 % yksityisen sektorin tyontekijdistd. Yrityskohtainen lisdeldketur-
va on yleisimmin jdrjestetty ryhmdvakuutuksina vakuutusyhtioissd, mutta
viime vuosina myds ty6nantajien omat eldkekassat ovatyleistyneet. Eldk-
keitd voidaan maksaa my6s suoraan yrityksenvaroista, mutta mahdolliset
kirjanpidolliset varaukset eivdt oikeuta verovdhennyksiin.

Verolainsddddnn6ssd on lisdeldketurvaa koskevat ns. eldkesddnnot, jotka
lisdeleikejdrjestelmdn on tdytettdvd edullisen verokohtelun saamiseksi.
Valtaosa yksityisen sektorin yritysten lisdeldketurvasta on jdrjestetty niin,
ettd se triyttdii ndmd sddnnot.

Nykyiset sddnndt edellyttdvdt, ettd jdrjestelmdn tulee olla etuusperustei-
nen. Vuoden 1999 budjettiin liittyy kuitenkin lainmuutosesitys, joka antaisi
veroviihennysoikeuden myds maksuperusteisille jdrjestelmil le.

Sddnndt edellyttdvdt my6s, ettd jdrjestelmddn voivat kuulua kaikki ty6n-
antajan kokopdivdtoimiset tydntekrydt lukuun ottamatta niit6, joilla tyosuh-
teen alkaessa on enintddn kymmenen vuotta jaljella eldkeikddn. Alaikdraja
jdrjestelmddn pddsemiseksi voi olla enintddn 25 vuotta. Tdmdn lisdksi voi-
daan edellyttdd, ettd tyosuhde on kestdnyt vdhintddn vuoden. Alle 25-
vuotiaat tulee kuitenkin liitttid j6rjestelmddn, jos he ovat olleet tyonantajan
palveluksessa vdhintddn viisi vuotta.

verosddnnot edellyttdvit myos, ettd vanhuuseldkeikd on pddsddnt6isesti
vdhintddn 67 vuotta. Lisdeldke ei siten yleensd voi tdydentdd tyomarkki-
nasopimukseen perustuvaa varhaisel6kettd (AFp-ekikettii). Joidenkin
ammattiryhmien kohdalla matalammat eldkeidt ovat kuitenkin sallittuja.

Korkein eldkkeen perusteena oleva palkka vor olla enintddn 12 kertaa
kansanvakuutuksen perusmidrdn suuruinen (enintddn 544 440 Nkr
1 .5.1998 alkaen).
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Etuudet

Vanhuuseldkkeen tavoitetaso on lakisddteiset eldkkeet mukaan lukien
usein vdhintddn 60 % loppupalkasta kolmenkymmenen vakuutusvuoden
jdlkeen.

Ty6kyvyttdmyyseldke on tavallisesti sen vanhuuseldkkeen suuruinen, jo-
hon ty6ntekualle olisi ollut oikeus, jos hdn olisi jatkanut ty6ntekoa van-
huuseldkeikddn asti. Huollettavista lapsista maksetaan usein 10 % korotus
lasta kohden.

Perhe-eldkkeend maksetaan tavallisesti leskelle 50 - 60 % edunjEittdijiin
vanhuuseldkkeestd tai siitd vanhuuseldkkeestii, joka olisi maksettu nor-
maalissa vanhuuseldkeidssd. Eldkettd maksetaan myos vanhuuseldkeidn
tdyttdneelle leskelle.

Jdrjestelmistd maksetaan yleensd myds lapseneldkettd, joka ensimmdi-
selle lapselle on usein 40 - 50 % ja seuraaville 20 - 25 o/o edunjtitttijEin
eldkkeestd. Lapseneldkettd maksetaan yleensd kunnes lapsi tEiyttiiti 21
vuotta.

Eldkeoikeuden tulee stiilyti karttuneeseen eldkkeeseen tydsuhteen pddl
tymisen jdlkeen, jos karttunut eldke on yli neljdnneksen lakisddteisen
eldkkeen perusmddrdstd, ja jos tyontekijii on ollut jdrjestelmdssd vdhin-
tddn kymmenesosan tdydestd vakuutusajasta eli 3 - 4 vuotta.

Tydnantajalla ei ole lakisddteistti eikti yleensd my6skddn sopimukseen
perustuvaa velvoitetta tarkistaa maksussa olevia eldkkeitEi. Kdytdnn6ssd
tarkistuksia kuitenkin tehdddn. Vakuutusjdrjestelyissd eldkkeisiin makse-
taan bonuksia, muissa jEirjestelyissi tydnantaja korottaa eldkkeitd harkin-
tansa mukaan.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tyonantaja kustantaa tavallisesti lisdeldketurvan kokonaan. Jos ty6ntekijii
osallistuu rahoitukseen, tydntekijiimaksu on tavallisesti 1 - 2 % eldkkeen
perusteena olevasta palkasta, kuitenkin enintddn puolet koko maksusta.

SekA ty6nantajan ettd tydntekijdn maksut voidaan vdhentdd verotuksessa,
jos jdrjestelmd ttiytttiii verolainsddddnndn eldkesddnndt. TyOnantajan
maksuista peritddn kuitenkin sosiaalivakuutusmaksu samoin kuin palkka-
tuloista. Eldkevastuun kattamiseksi koottuja rahastoja ja niiden tuottoja ei
veroteta.
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Maksussa olevat lakisddteiset ja tyonantajakohtaiset lis6el6kkeet ovat
veronalaista tuloa.

5 Tydssd tai eldkkeelld toisessa maassa

Norjaa sitoo ETA-maana sosiaaliturvaa koskeva EU-asetus 14o$l71 ja
sen toimeenpanoasetus 574172, joissa on md6rdyksi6 vakuutukseen kuu-
lumisesta ja toisen sopimusvaltion vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta
sekd eldkkeiden mdrdytymisestd ja maksamisesta toiseen maahan EU- ja
ETA-alueella. Asetus 14o9l71 koskee ainoastaan EU- ja ETA-maiden
kansalaisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on 1.1.1994 voimaan tullut
uudistettu sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystd ldhinnd niille pohjois-
maissa asuville tai tydskenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetusten sddn-
ndksi6. Asetuksen ja sopimuksen mdSrdyksid ei tdssd tarkastella ldhem-
min.

Asetus 14o1l71 toimeenpanoasetuksineen ja pohjoismainen sosiaalitur-
vasopimus koskevat kansanvakuutusj6rjestelm6dn kuuluvia perus- ja lisd-
eldkkeit6, mutta eivdt muita eldkejdrjestelmid. Eldketurvan sdilyminen ul-
komaille muuttotilanteissa on tdltd osin syytd selvittdd jdrjestelmdkohtai-
sesti.

Norjan kansallisen lainsdiddnndn mukaan Norjan kansanvakuutukseen
kuuluvat pddsddntdisesti kaikki, jotka asuvat tai tyOskentelevdt maassa.
Joitakin erityisryhmi6, kuten toisen valtion palveluksessa olevia, koskevat
eri mddrdykset. Jonkin muun maan lainsddddnndn mukaan pakollisesti
vakuutettu henkild voi anoa vapautusta vakuutuksesta. Norjan mannerja-
lustalla ty6skentelevdt, jossain pohjoismaassa asuvat ty6ntekijdt kuuluvat
Norjan kansanvakuutukseen.

Pakollinen kansanvakuutus Norjassa sdilyy tilap6isen ulkomailla oleskelun
aikana. Tilapdisend pidetddn enintddn vuoden oleskelua, jos vakuutettu ei
ole ulkomailla palkkatydssd. vakuutus pdaittyy ennen vuoden mddrdaikaa,
jos vakuutettu aloittaa palkkatydn oleskelumaassa.

Norjassa asuvat, jotka eivdt kuulu vakuutukseen pakollisesti, voivat hakea
vapaaehtoista jdsenyyttd" Vakuutukseen voi liittyd joko niin, ettd se kattaa
kaikki kansanvakuutusetuudet tai niin, ettd se kattaa vain sairausvakuu-
tusetuudet. Myds ulkomailla asuvat, jotka eivdt kuulu pakollisesti vakuu-
tukseen, mutta ovat kuuluneet siihen vdhintSdn kolme kalenterivuotta vii-
meisten viiden kalenterivuoden aikana, voivat anoa vapaaehtoista j6se-
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nyyttd. Edellytyksend on, ettti hakijalla on kiintedt sosiaaliset tai taloudelli-
set yhteydet Norjaan.

Kansallisen lainsddddnndn mukaan kansanvakuutuksen peruseldke mak-
setaan ulkomaille, jos eldkkeensaaja on asunut Norjassa vdhintddn 20
vuotta 16 vuoden i6n tdyttdmisen jdlkeen. Lisdeldke maksetaan ulkomaille
asumisajasta riippumatta. Lisdeldkkeen osana maksetaan aina my6s pe-
ruseldke asumisajasta riippumatta.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Norjan talous on ollut vakaa koko 90-luvun ajan. Valtion budjetti on ollut
ylijdiEimEiinen, ja varoja on voitu siirtEiti valtion dljyrahastoon (Statenspet-
rolemusfond). VEiest6n ikddntyminen ja kansanvakuutuksen lisfieldkejdr-
jestelmdn tuleminen tdysin voimaan kasvattavat kuitenkin eldkemenoja
tulevina vuosikymmenind. Kun eldkemenojen osuus BKT:sta on nykyisin
noin 8 prosenttia, sen on ennustettu nousevan '16 prosenttiin vuonna
2030.

Keskeinen eldkepoliittinen kysymys Norjassakin on se, kuinka todellista
eldkkeellesiirtymisikEiEi saataisiin nostettua. Keskimdd16inen todellinen
eldkkeellesiirtymisikdi on nykyisin noin 60 vuotta. Korkeampaan todelliseen
eldkeikddn haluttaisiin pddstd lisddmdll6 samalla joustoaelSkkeellesiirty-
miseen. Erilaisia tydn ja eldkkeelldolon yhdistdmisen mahdollisuuksia on
selvitetty ja osin jo toteutettukin. Esimerkiksi vanhuuseldkkeen ohessa voi
tdmdn vuoden alusta alkaen ansaita aikaisempaa enemmdn 67-70'
vuotiaana menettdmdttd eldkettd kokonaan. Myos ty6kyvytt6myyseldk-
keen saajat voivat tydskennelld enemmdn eldkkeelldolon ohessa (ks.
2.1 .6). Eldkkeen lepddmddnjdttdmismahdollisuuksia on niinikddn lisdtty.

Joustavuuden lisddmistd el6kkellesiirtymiseen mietittiin ty6ryhmdssd, joka
jiitti mietint6nsd syksyllii 1997. Tyoryhmti ei tehnyt konkreettisia ehdotuk-
sia, mutta tarkasteli erilaisten vaihtoehtojen (mm. lakisddteinen osa-
aikaeldke ja Suomen YVE-eldkettd vastaava eldkemuoto) hyvid ja huonoja
puolia. Tarkastelun painopiste oli sellaisissa vaihtoehdoissa, jotka eivdt
aiheuta lisdkustannuksia, kuten joustavan eldkeiSn toteuttaminen (ikEivEi-
lilla 64 - 70 vuotta) varhennusvdhennystri ja lykkiiyskorotusta kdyttden tai
sitomalla varhennusvdhennys ja lykkdyskorotus vakuutusajan pituuteen.
Selvitysty6td on jatkettu hallituksen asettamassa uudessa komiteassa.

Edellii mainittu komitea sai tehtdvdkseen selvittdd my6s, miten ty6kyvyt-
tomyyseldkelainsddddntdd voitaisiin edelleen kehittdd niin, ettd se pa-
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remmin motivoi tydnteon jatkamiseen. Komitean mddrdaika pddttyi mar-
raskuun 1998 lopussa.

Toinen keskeinen eldkepoliittinen kysymys tiillii hetkelld eldkkeellesiirty-
misidn nostamisen ohella on se, kuinka eldketurvan rahoitus tulisi tulevai-
suudessa jdirjestiid. Hallituksen asettama komitea jdtti asiaa koskevan
mietinn6n "Fondering avfolketrygden?" (NOU 1998:10) kesdllti 1998. Ko-
mitea ehdottaa mietinnossEi, ettd perustettaisiin rahasto, joka kattaisi kan-
sanvakuutuksen lisdel dkejdrjestelm dn tulevat eldkekarttum at. Perusel dk-
keet tulisi komitean mielestd rahoittaa edelleen jakojdrjestelmddnperustu-
en.

Komitea tarkasteli neljdii eri rahastointimallia: yleistd rahastointia valtion
6ljyrahastossa, etuusperusteisten eldkkeiden "korvamerkittyd" julkista ra-
hastointia, etuusperusteisten eldkkeiden rahastoinnin jdrjestdmistd yksityi-
selld sektorilla ja maksuperusteisten eldkkeiden rahastointia yksityiselld
sektorilla. Ndistd kaksi jdlkimmdistd vaihtoehtoa merkitsisi perusteellisia
muutoksia nykyiseen eliikejdrjestelmddn. Enemmistd komitean jdsenistd
kannatti kuitenkin nykyisten eldkkeiden "korvamerkittyd" julkistarahastoin-
tia"

Tydmarkkinoilla sovitun ja yksilOllisen verovdhennyskelpoisen lisdelake-
turvan osalta Norjassa on vireillS lainsddddnn6n muutos, joka merkitsisi
lisdd sekd etuuksia ettd niiden rahoitusta koskevia mddrdyksid. Tdyden
eldkkeen maksamiseksi nykyisin vaadittavaa 30 vuoden ansainta-aikaa
esitetddn siind pidennettdvdksi. Rahoitusta ehdotetaan muutettavaksi niin,
ettd eldkemaksuista suurempi osa kuin nykyisin painottuu tyduranalku-
vaiheeseen.

Vuoden 1999 budjettiesityksen yhteydessti on esitetty lainsddddnnon
muuttamista niin, ettd maksuperusteiset ty6markkinoilla sovitut ja yksil6lli-
set eldkejdrjestelyt oikeuttaisivat verovdhennyksiin kuten etuusperusteiset
jdrjestelmdtkin. Nykyisin verovdhennysoikeus koskee vain etuusperustei-
sia jdrjestelmid.

Osoitteita

Sosiaali- ja terveysministeri6: sosial- og helsedepartementet, postboks
8011Dep, N-0030 Oslo, faksi: +47-22342765, puhelin +47-22349090.
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Kansanvakuutuslaitos: Rikstrygdeverket, Drammensveien 60,
Oslo, faksi : + 47 -22927369, pu hel in'. + 47 -22927 OOO .

N-0241

Kansanvakuutuslaitoksen ulkomaanasioiden toimisto: Folketrygdkontoret
f6r utenlandssaker, Postboks 8138 Dep, N-0033 Oslo, faksi: +47-
224 18220, pfrel i n. + 47 -22927 600.
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1 YleistH

Valuuttakurssi: 1 escudo (PTE) = 0,005 EUR = 0,029 FIM

Portugalissa lakisddteinen eldketurva perustuu ensisijaisesti tydntekoon.
Suurin osa palkansaajista ja itsendisistii yrittdjistd kuuluu yleiseen sosiaa-
livakuutusjdrjestelmidn, joka on kehittynyt vdhitellen ammattialakohtaisen
sosiaaliturvan sijaan. Jdrjestelmdd koskeva laki annettiin vuonna 1984.
Vuonna 1987 yleinen sosiaalivakuutusjdrjestelmi laajennettiin kattamaan
kaikki maatalousalan yrittdjdt ja ty6ntekijdt.

Ammattialakohtaiset, lakisddteiset sosiaalivakuutusjdrjestelmdt on edel-
leen osalla pankkialan tydntekijdistd, rautateiden palveluksessa olevilla,
valtion virkamiehilld ja armeijan palveluksessa olevilla. Yleisen sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmdn on suunniteltu asteittain korvaavan my6s ndmd
erityisjdrjestelmdt.

Ne, jotka eivdt kuulu pakollisesti johonkin ylldmainituista lakisddteisistd
sosiaalivakuutusjdrjestelmistd, voivat liittyd vapaaehtoisesti yleiseen
sosiaalivakuutusjdrjestelmddn tai jatkaa vakuutusta siind. Niille
Portugalissa asuville Portugalin kansalaisille ja kansalaisiin
rinnastettaville, joilla ei ole oikeutta lakisddteisistd sosiaalivakuutusjdrjes-
telmistd maksettaviin tydeltikkeisiin, voidaan maksaa tuloharkintaisena
vdhimmiiseldkkeeni tydkyvyttOmyys- ja vanhuuseldkkeit?i sekd perhe-
el6kkeitd.

TyOmarkkinajdrjestdt perustivat 1970-luvulla lisdeldkejdrjestelmid, joista
mydnnettdvien eldkkeiden korvaavuustaso oli varsin korkea. Jirjestelmdt
eivdt yleensd olleet rahastoivia. Koska jdrjestelmdt lisdsivdt my6s lakisdd-
teisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn kustannuspaineita, oikeutta sopia
lisdeltikejdirjestelyistd kollektiivisissa ty6ehtosopimuksissa on nykyisin
rajoitettu. Sen sijaan vapaaehtoisten, rahastoivien lisaieldkejdrjestelmien
perustamista on viime vuosina pyritty edistdmddn uudistamalla niitd
koskevaa lainsddddntdd.

2 V?ihimmdiseldketurua

Portugalissa asuvalle Portugalin kansalaiselle tai esimerkiksi sosiaalitur-
vasopimuksen tai EU-asetuksen 1408171 perusteella kansalaiseen rin-
nastettavalle voidaan maksaa vakuutusmaksujen maksamisesta riippu-
matonta vdhimmdiseldkettd, jos hdnelld ei ole oikeutta eldkkeeseen laki-
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sddteisestd sosiaalivakuutusjdrjestelmdstd ja hdnen toimeentulonsa on
m uuten ri ittdmdt6n. Elikkeind maksetaan tuloharkintaisia ty6kyvytt6myys-
ja vanhuuseldkkeitd seka perhe-eliikkeitS. Eldkkeiden hallinnosta ja mak-
samisesta huolehtivat samat viranomaiset kuin yleisen sosiaalivakuutus-
jdrjestelmdn hallinnosta (ks. 3.1.1). Etuudet rahoitetaan kokonaan valtion
varoin.

2.1 Vanhuuselake

oikeus vanhuuseldkkeeseen on 65 vuotta tdyttdneelld yksinasuvalla,
jonka tulot eivdt ylitd 30 o/o tr'aa,n vdhimmdispalkasta ja perheelliselld, jon-
ka tulot eivdt ylitd 50 o/o vdhimmAispalkasta" Elake oli 22 100 escudoa
kuukaudessa (655 FIM) vuonna 1998. Toisen henkil6n avusta riippuvai-
selle eldkkeensaajalle voidaan maksaa avustajalisdd, jonka suuruus
vuonna 1998 oli 9 290 escudoa kuukaudessa (275 FIM). Vuonna 1993
eldkkeensaajia oli noin 48 400.

2.2 T y ilkyvytt6 myyse la ke

Tydkyvytt6myyseldkettd ja vaikeasti tydkyvytt6mdlle maksettavaa lisdd voi
saada 18 vuotta tdyttiinyt yksinasuva ty6kyvyt6n, jonka tulot eivdt ylita 30
o/o tr.?dn vihimmdispalkasta ja perheellinen, jonka tulot eivdt ylitd 50 %
maan vdhimmdispalkasta. Eldke on saman suuruinen kuin vanhuuseldke.
vaikeasti tydkyvytt6mdlle maksettava lisd oli 9 290 escudoa kuukaudessa
(275 FIM) vuonna 1998. Vuonna 1993 eldkkeensaajia oli noin 45 500. Alle
1 8-vuotiaalle tydkyvytt6mdlle voidaan maksaa erityistd lapsilisdd.

2.3 Perhe-elike

Leskeneldketti voidaan maksaa mies- tai naisleskelle samoin
tuloharkintaperustein kuin vdhimmdisvanhuuseldketti. Eldke on 60 %
vanhuuseldkkeestd.

orvoneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jos hdnen perheensd
tulot eivdt ylitai 30 o/o tr'aa,n vihimmdispalkasta. Etuuden mddrd riippuu
lasten mddrdsti.
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3 Tycielfrketurva

3.1 Yleisen sosiaalivakuutusjirjestelmdn eldkkeet

3.1.1 Hallinto

Yleisen sosiaalivakuutusjdrjestelmdn valvonnasta vastaa sosiaaliturvami-
nisterid ja sen sosiaaliturvasihteerist6. Kansallisella tasolla toimii my6s
erityinen kansainvdlisten suhteiden ja sosiaaliturvasopimusten osasto
(Departemento de Relac6es lnternacionais e Convenco6es de Seguranca
Social), sosiaalivakuutusjdrjestelmdn taloushallintoa hoitava laitos
(lnstituto de GestSo Financeira da Seguranca Social)ja kansallinen eldke-
keskus (Centro Nacional de Pens6es), joka hoitaa elikkeiden hallinnon
lisdksi koko sosiaalivakuutusta koskevaa tietopankkia. Eldkekeskuksen
tehtdviin kuuluu mm. ylldpit6d vakuutusrekisterid ja mydntdd eldkkeet.

Alue- ja paikallistasolla sosiaalivakuutuksen hallintoa hoitavat alueelliset
sosiaaliturvakeskukset (Centros Regionais de Seguranca Social,
C.R.S.S.). Tydnantajilla, vakuutetuilla ja eldkkeensaajilla on edustajansa
alueellisissa sosiaaliturvaneuvostoissa ja kansallisessa sosiaaliturvaneu-
vostossa, joilla on neuvoa-antava tehtdvd sosiaalivakuutuksen hallinnos-
sa.

3.1.2 Rahoitus

Sosiaaliturvan talousarvio on kiinted osa valtion talousarviota. Sosiaaliw-
kuutusetuudet kustannetaan kokonaan tydnantaja- ja tyontekijdmaksuin
sekd puskurirahastosta saatavin varoin. Terveydenhuoltomenot ja vakuu-
tusmaksuista riippumattomat vdhimmdisetuudet sen sijaan kustannetaan
pddosin verovaroin. Tydnantajan sosiaalivakuutusmaksu vuonna 1999 on
23,75 % palkoista ja tydntekijdn maksu on 11 %.Vuoden 1999 alusta ldh-
tien tiettyjen ty6ntekijdryhmien sosiaalivakuutusmaksuja alenndtiin" Niiden
tyontekijdiden vakuutusmaksu, jotka ovat maksaneet vakuutusmaksuja 40
vuotta, on 8,3 % palkasta. Ty6nantajan maksu on tdlldin 17,9 %. Jos
ty6ntekijd, jolla on oikeus vanhuuseldkkeeseen, jatkaa tydntekoa 65 ika-
vuoden jdlkeen, on hAnen vakuutusmaksunsa 7,8 o/o ja tydnantajan maksu
15,3 o/o. Osittain ty6kyvyttdmdltd henkildltii, jolle maksetaan tydkyvytto-
myyseldkettd ja joka jatkaa tyontekoa, peritddn 8,3 o/o suuruista vakuu-
tusmaksua. Tydnantajan maksu on 18,2 %. MyOs varhaiseldkkeelld ole-
vista tydntekij6istii peritdin alennetut tydnantaja- ja ty6ntekrldmaksut (ks.
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3.2). ltsendisten yrittdjien vakuutusmaksu on 25,4 % vakuutetuista ansi-
oista.

Sosiaalivakuutusmaksu kattaa eldkkeiden lisdksi muut sosiaalivakuu-
tusetuudet kuten sairaus-, tydttdmyys- ja ditiyspdivdrahan, lapsilisdt ja
ammattitautivakuutuksen. Kokonaismaksusta (tydnantajan ja tydntekijdn
maksut yhteensd) 13,9 prosenttiyksikk6i on korvamerkitty vanhuuseldk-
keiden rahoittamiseen, 6,9 prosenttiyksikkod tydkyvyttomyyseldkkeisiin ja
4,1 prosenttiyksikkdd perhe-eldkkeisiin" Ty6tapaturmavakuutus on jdrjes-
tetty erikseen yksityisissd vakuutusyhtidissd ja maksu vaihtelee voimak-
kaasti toimialasta riippuen. Keskimddrin ty6nantaja maksaa n. 3 prosentin
vakuutusmaksun.

Palkansaajan ansioihin ei sovelleta ansiokattoa. Johtavassa asemassa
olevien vakuutettujen ja itsendisten yrittdjien ansioilla on yldraja, joka on
12 kertaa maan lakisddteisen vdhimmdispalkan suuruinen. Vuonna 1998
ansiokatto oli n. 820 000 escudoa kuukaudessa. Ansiokattoon asti peri-
tddn 31 ,25 o/o suuruista vakuutusmaksua, josta vakuutettu itse maksaa
10 %.

3.1.3 Verotus

Sekd tyonantajan ettd ty6ntekijdn lakisddteiset vakuutusmaksut ovat vero-
vdhennyskelpoisia. Lakisidteinen eldke yhdessd lisdeldkkeen kanssa on
verotonta tuloa 1 420 000 escudon (42 125 FIM) vuosituloon asti. Tdm6n
ylitteiveiltd osalta elikkeistd peritidn veroa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on ty6skentelyaika Portugalissa ja siihen rinnastettava
aika. Vdhimmiisvakuutusaikoja laskettaessa tdydeksi vakuutusvuodeksi
katsotaan kalenterivuosi, jona vakuutusaikaa on vdhintddn 120 pdiviiii.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus el6kkeeseen

Vanhuuseldkkeen saamiseksi tulee vakuutusaikaa olla vdhintddn 15
vuotta. Ennen vuotta 1994 riitti 10 vuoden vakuutusaika.
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Yleinen eldkeikd on 65 vuotta. Naisten eldkeikdd on nostettu asteittain
vuodesta 1994 ldhtien, jolloin se oli vield 62 vuotta. Vuoden 1999 alusta
ldhtien naisten eldkeikii on ollut 65 vuotta samoin kuin miesten elSkeikd.
Elikkeelle siirtyminen ei edellytd tydnteon lopettamista. Vuoden 1999
alusta ldhtien on tullut mahdolliseksi siirtyd joustavasti eldkkeelle 55-70
ikdvuoden vdlillA. Ennen 65 vuoden ikdd maksettavaan elikkeeseen teh-
dddn varhennusvdhennys ja yleisen eldkeidn yli lykiittdvddn eldkkeeseen
maksetaan lykkdyskorotusta. Uudistusta on selostettu tarkemmin luvussa
3.2.

Eldkkeen mdirdytyminen

Vanhuuseldkettd karttuu 2 % vuodessa eldkkeen perusteena olevista an-
sioista. Eliikepalkkana kdytetddn 10 parhaan vakuutusvuoden kokonais-
ansiota eldkkeelle jiiiimistii edeltdvien 15 vuoden ajalta. Ansiot tarkiste-
taan kuluttajahintaindeksilld ja jaetaan luvulla 140. Enimmdiseldke on 80
% eldkkeen perusteena olevista ansioista 40 vakuutusvuoden jdlkeen.
Vihimmdiseldke on joko 30 % eliikkeen perusteena olevista ansioista tai
vakuutusajan pituuden mukaan mddrdytyvd tasasuuruinen mddrii, jos
tdmd on suurempi. Aikaisemmin vdhimmdiseldkkeessd ei otettu huomioon
vakuutusajan pituutta, mutta lokakuusta 1998 ldhtien vdhimmdiseldke on
mddrdytynyt vakuutusajan mukaan seuraavasti:

TAU LU KKO 1 . Viihim mdiseldkkeen mddrdytym inen

15-16 34 100
17 -18 34 600

35 100
jne jokaiseen kahden vuoden isdtddn

500 escudoa
37 600

31
38 600

Jne jokaiseen vakuutusvuoteen sdtddn escudoa

42 670

Kesdkuusta 1999 ldhtien vdhimmdiseldke 40 vakuutusvuoden jiilkeen
tulee olemaan 100 o/o tr'a?n nettovdhimmdispalkasta. Tdlld hetkelld brutto-
vdhimmdispalkka on 61 300 escudoa kuukaudessa (1 818 FIM/kk).
Vdhimmdiseldkkeeseen voidaan maksaa tuloharkintainen lisd huolletta-
vasta puolisosta. Vuonna 1998 lisi oli 4 740 escudoa kuukaudessa

39
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(140 FIM). Puolison omat tulot pienentdvdt sitd koko mdirdllddn. Jos eldk-
keensaaja on toisen henkilOn jatkuvan avun tarpeessa, voidaan vdhim-
mdiseldkkeeseen maksaa hoitolisdd 10 875 escudoa kuukaudessa
(322 FtM).

Palkansaajilla ei ole eldkepalkkakattoa, sen sijaan itsendiset yrittdjdt ja
ammatinharjoittajat sekd johtavassa asemassa olevat yritysten toimihen-
kil6t voivat ilmoittaa vakuutuksen perusteena oleviksi ansioikseen enin-
tddn 1 2 keriaa maan vdhimmdispalkan suuruiset tulot.

Eldkkeen mddrdytymistd koskevia sddntojd muutettiin vuoden 1994 alusta
voimaan tulleessa uudistuksessa. vuosina 1983 - 1993 eldkettd karttui
2,2 o/o vuodessa ja eldke mddrdytyi viiden parhaan vuoden ansioista 10
viimeisen vuoden ajalta ennen eldkkeelle jtidmistd. Eldkkeen perusteena
oleviin ansioihin ei tehty indeksitarkistuksia.

Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitii tarkistetaan hallituksen erillisin pddt6ksin. Ta-
vallisesti tarkistukset seuraavat kuluttajahintojen muutosta, ja ne tehdddn
vuosittain joulukuun alusta lukien. Viimeksi eldkkeitd tarkistettiin 3,3 o/o

joulukuussa 1998.

Elikkeen maksaminen

Eldkkeen ottamista voidaan lykritd enintddn 70 vuoden ikddn asti.
Tydnantajalla on my6s oikeus pddttdd ty6suhde ty6ntekijdn tdytettyii 70
vuotta. Aikaisemmin eldkkeen ottamista voitiin lykiitii ilman yldikiirajaa.
Eldkkeet maksetaan neljdtoista kertaa vuodessa, joulukuussa ja
heindkuussa maksetaan kaksi erdd.

3.1 .6 Ty6kyvytt6myyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Ty6kyvytt6myyseldkkeen saamiseksi vakuutusaikaa tulee olla vdhintddn
viisi vuotta. Joissakin tapauksissa tdstd vaatimuksesta voidaan luopua, jos
sairausajan pdivdrahaa on maksettu 1Ogs pdivdn enimmdisajalta ja
tydkyvyttdmyys edelleen jatkuu" Ty6kyvyttdmdnd pidetddn tydntekijdd,
joka on pysyvdsti kykenemdt6n tekemddn aikaisempaa tyOtddn eikd voi
ansaita enempdd kuin kolmanneksen koulutustaan ja taitojaan
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vastaavasta palkasta. Tydkyvyttdmdni voidaan pitdi myds ty6ntekijd6,
joka kolme vuotta jatkuneen sairastamisen jdlkeen pystyy ansaitsemaan
vain 50 % aikaisemmista ansioistaan.

Elikkeen mddrdytyminen

Eldke on karttuneen vanhuuseldkkeen suuruinen, tulevaa aikaa ei oteta
huomioon. Eldkkeen vdhimmdis- ja enimmdismddrdt ovat samat kuin van-
huuseldkkeessd ja siihen voidaan maksaa saman suuruista hoitolisdd kuin
vanhuuseldkkeeseen (ks. 3.1.5).

Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd hallituksen erillisin
pddrtdksin (ks. 3. 1.5).

Elikkeen maksaminen

Eldkettd aletaan maksaa, kun oikeus sairausajan pdivdrahaan pddttyy.
Eldke maksetaan 14 kertaa vuodessa kuten vanhuuselAke. Se muutetaan
vanhuuselAkkeeksi, kun vanh uuseldkeikd tiiyttyy.

3.1.7 Perhe-elflke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- tai naispuoliselle leskelle, entiselle
puolisolle jolle edunjattaja maksoi elatusapua, edunj6ttdjdn lapselle sekd
edunjdttdjdn vanhemmille tai muille lShiomaisille, jos ndmd olivat edunjdt-
tdjdstd taloudellisesti riippuvaisia eikfl edunsaajana ole lesked tai lapsia.

Oikeus eldkkeeseen

Perhe-eldkeoikeuden syntymiseksi edunjiittdjdn on tdytynyt olla
vakuutettuna vdhintddn kolme vuotta tai hAnen on taiytynyt olla
eldkkeensaaja. Lesken on tdytynyt olla avioliitossa edunjdttdjdn kanssa
vihintddn vuoden, jos hdnelld ei ole lapsia edunjdttdjin kanssa. Jos
kuolema oli tapaturman aiheuttama, ei avioliiton kestoa koskevaa
rajoitusta ole. Leskeneldkettd maksetaan ainoastaan viiden vuoden ajan,
mikdli leski ei ollut tdyttdnyt 35 vuotta leskeksi tullessaan, jos hdnelld ei
ole huollettavia lapsia eikd hdn ole pysyvdstitydkyvyt6n.
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Lapsenel5kettd voidaan maksaa alle 18-vuotiaalle lapselle, alle 25- tai 27-
vuotiaalle lapselle, joka opiskelee pddtoimisesti sekd ty6kyvytt6mdlle
lapselle ilman ikdrajoitusta.

E16kkeen mddrdytyminen

Leskeneldke on 60 % edunjiittaijin karttuneesta vanhuuseldkkeestd tai
maksussa olevasta tydkyvytt6myys- tai vanhuuseldkkeestd.
Vdhimmdiseldke on 60 prosenttia 15-16 vakuutusvuoden jiilkeen
maksettavasta vdhimmdisvanhuuseldkkeestd (ks. 3.1.5) eli 20 460
escudoa kuukaudessa (606 FIM) vuonna 1999" Jos edunsaajana on my6s
entinen puoliso, on eldke 70 o/o edunjdttdjdn eldkkeestd ja se jaetaan
tasan puolisoiden kesken. Jos leski on terveydentilansa takia toisen
henkil6n avun tarpeessa voidaan eldkkeeseen maksaa avustajalisdd, joka
on 10 875 escudoa/kuukausi (322 FIM).

Lapseneldke on 20 % edunjdttiijiin eldkkeestd yhdelle lapselle, yhteensd
30 % kahdelle lapselle ja yhteensd 40 % kolmelle tai useammalle lapselle.
Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, maksetaan lapseneldke
kaksinkertaisena.

Muulle omaiselle maksettava eldke on 30 %, jos edunsaajia on yksi,
yhteensd 50 o/o, jos edunsaajia on kaksi, yhteensi 70 o/o, jos edunsaajia
on kolme ja yhteensd 80 o/o, jos heitd on useampia kuin kolme.

Saman edunjdttdjdn jdlkeen maksettavat eldkkeet voivat olla yhteensd
enintddn 100 o/o edunjdttdjdn eldkkeestd tai 1 10 o/o, jos edunsaajana on
useampia puolisoita.

Elikkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan hallituksen erillisilld pddt6ksillEi yleensd kerran vuo-
dessa samoin kuin vanhuuseldkkeitd.

Eldkkeen maksaminen

Eliike maksetaan 14 kertaa vuodessa samoin kuin vanhuuseldke. Jos
leski solmii uuden avioliiton, elike lakkautetaan.
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3.1 .8 Vapaaehtoinen vakuutus

Tydntekr.l6t, jotka eivdt kuulu mihinkddn pakolliseen sosiaalivakuutukseen,
voivat liittyii vapaaehtoiseen vakuutukseen, jota hoitavat alueelliset
sosiaaliturvakeskukset. Vakuutukseen myos ulkomailla tydskentelevdt
portugalilaiset ja Portugalissa asuvat ulkomaalaiset, jotka ikdnsd vuoksi
eivdt kuulu pakolliseen vakuutukseen.

Vakuutukseen liittymistd tulee hakea sosiaaliturvakeskuksesta.
Vakuutuksesta maksetaan vanhuus- ja tydkyvyttomyyseldkkeitd, perhe-
eldkkeitd sekd muita sosiaalivakuutusetuuksia. Etuudet ovat pddosin
samat kuin yleisessd sosiaalivakuutusjdrjestelmdssd, mutta odotusajat
etuuksien saamiseksi ovat pidempii. Ty6kyvyttdmyyseldkkeen saamiseksi
edellytetdin, ettei hakija kykene endd selviytymddn mistddn ty6sti.
Yleisessd sosiaalivakuutuksessa tiiytetyt vakuutuskaudet otetaan
huomioon mddrdttdessd vapaaehtoisen vakuutuksen etuuksia ja oikeutta
etuuksiin.

Vakuutusmaksut maksetaan vakuutuksen perusteeksi sovitusta palkasta.
Maksu riippuu vakuutuksen kattavuudesta, joka voi jonkin verran
vaihdella. Vuonna 1998 vakuutusmaksu oli eldkkeiden osalta 16 o/o.

3.2 Elakkeen varhennus- ja lykkiiysmahdollisuus

Yleisestd sosiaalivakuutuksesta voidaan maksaa eldke ennen yleisti
eldkeikdd tietyissd ammateissa toimineille kuten merimiehille,
kaivostydntekijdille, satamaty6ntekijdille ja kalastajille. Edellytyksend on,
ettd ammatissa on toimittu mddrdtty vdhimmdisaika. My6s 60 vuotta
tdyttdneelle tydttOmdlle voidaan maksaa varhennettua vanhuuseldkettd
yleisesti sosiaalivakuutuksesta. Eldkkeen myOntdminen riippuu
tydtt6myysajan pituudesta ja siitd, minkd ikdisend hakija jiii tydttOmdksi.
Joillakin aloilla on lisdksi tydehtosopimuksissa sovittu mahdollisuudesta
siirtyii varhaiseldkkeelle 60 vuoden idsti. Tdllaiset sopimukset eivdt
kuitenkaan anna oikeutta lakisddteiseen eldkkeeseen, vaan eldke
maksetaan I isieldkejirjestel mdstd.

Vuodesta 1991 ldhtien on ollut voimassa laki, jonka perusteella ty6nantaja
ja tydntekijd voivat tehdii kirjallisen sopimuksen tydntekijdn siirtymisestd
kokonaan tai osittain elikkeelle ennen yleistd eldkeikdd, aikaisintaan 55
vuoden idstd alkaen. Tydnantaja jatkaa alennetun palkan maksamista
tydntekijtille. TyOnantaja ja tydntekijiivoivat keskenddn sopia palkan tason
ja mahdollisesti jdljelle jddv#in ty6ajan. Kdytdnn6ssd osa-aikaisen tyon
jatkaminen on ollut harvinaista. Lain mukaan palkan tulee kuitenkin olla
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vdhintddn 25 o/o ia enintddn 100 o/o varhaiseldkettd edeltdneestd palkasta.
Jos muuta ei ole sovittu, palkkaa korotetaan kerran vuodessa samoin kuin
sitd olisi korotettu, jos tydntekijd olisijatkanut tyOntekoa, tai siihen tehdddn
inflaatiotarkistus. Ty6ntekijdn ty6suhde ja siihen liittyvdt muut edut jatkuvat
normaalisti.

Varhaiseldkkeeni maksettavasta palkasta peritddn alennettuja yleisen
sosiaalivakuutuksen vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksu mddrdtddn var-
haiseldkepalkan perusteena olevasta palkasta. Jos vakuutusaikaa on vii-
hemmdn kuin 37 vuotta, tydnantajan maksu on 14,6 % ja tydntekijdn 7 o/o.

Jos vakuutusaikaa on yli 37 vuotta, tyOnantajan maksu on 7 oh ja
ty6ntekijiin 3 %. Mikali tydntekijii jdi eliikkeeile ennen 31.12.i995 ja
hdnelld oli vakuutusaikaa yli 40 vuotta, ei vakuutusmaksuja tarvitse
maksaa. Timd poikkeussddntd ei koske niitd tydntekijoita, jotka ovat
jddneet eldkkeelle 31.12.1995 jdlkeen, vaikka heilld olisikin vakuutusaikaa
yli40 vuotta.

Tammikuussa 1999 voimaan tullut uusi laki mahdollistaa varhennetulle
eldkkeelle siirtymisen, mikdli tydntekiji on tdyttdnyt 55 vuotta ja hdnelld on
vakuutusaikaa vdhintddn 30 vuotta. Eldkkeeseen tehdddn kuitenkin taill6in
varhennusvihennys. Vdhennys on vuodessa 4,5 % eldkkeestd, kaiken
kaikkiaan enintddn 45 o/o. Aikaa, jolta varhennusvdhennys lasketaan, pie-
nennetddn yhdelld vuodella jokaista kolmea vuotta kohti, joilla vakuutusai-
ka ylittiid 30 vuotta ennen 55 vuoden ikdd.

Eldkkeen ottamista voi myds lykiitii 7O-vuotiaaksi asti. Mikali tyontekijtilld
on vakuutusaikaa yli 40 vuotta, maksetaan elikkeeseen lykkiyskorotus.
Korotus on 10 % eldkkeesti jokaiselta vuodelta, jona tydntekijd on tydssd
yli 65-vuotiaana.

4 Lisdeldketurva

Yleisti

197O-luvulla perustettiin tydmarkkinasopimuksiin perustuvia lisdeldkejdr-
jestelmid, joista myOnnettdvien eldkkeiden taso yhdessd lakisddteisten
eldkkeiden kanssa saattoi olla yli 10o o/o aikaisemmasta palkasta. Uusista
lisdeliikejdrjestelmistd sopiminen tydehtosopimuksissa kiellettiin vuonna
1979, koska korkeiden korvaavuustasojen katsottiin aiheuttavan lisdkus-
tannuksia my6s lakisddteiselle sosiaalivakuutusjdrjestelmdlle. Toisaalta
useita vuosia korkeana pysynyt inflaatio on leikannut lakisadteisten eldk-
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keiden arvoa, mikd on osaltaan lisinnyt tyonantajakohtaisten eldkejdrjes-
telmien tarvetta. Maan hallitus onkin viime vuosina pyrkinyt aktiivisesti
edistdmddn rahastoivien, ty6nantajakohtaisten lisdel6kejdrjestelmien syn-
tymistd verotuksellisin keinoin ja kehittdmtillii niitii koskevaa lainsddddn-
tod" Vuonna 1995 voimaan tulleessa verolaissa asetettiin selkedt kriteerit
lisdeldkejirjestelmi lle ed ull isen verotuskohtel un saam iseksi.

Eldkerahastojen mddrd on lisddntynyt huomattavasti vuodesta 1991
alkaen, jolloin eldkerahastoja koskeva lainsddddntd tehtiin
joustavammaksi. Vuonna 1995 voimaan tullut verolaki suosii entistd
selkedmmin rahastoivien eldkejirjestelmien perustamista edullisen
verotuskohtelun kautta. Vuoden 1997 lopussa verolain mddrdykset
tdyttdvid rahastoivia lisiieldkejdrjestelmid oli 233. Aikaisemmin yleinen
tapa jdrjestdd lisdeldketurva yrityksen kirjanpidollisin varauksin on sen
sijaan vdistymdssd, koska varauksia ei endi voi vdhentdd verotuksessa.
Eldkerahastojen lisdksi vakuutussopimukset ovat verotuksellisesti
edullisia. Vuoden 1998 alusta ldhtien lisiieldkejairjestelmid ovat koskeneet
uudet standardoidut kirjanpitomddriykset.

Eldkerahaston voi perustaa yksi tai useampi ty6nantaja yhdessd tai
ty6nantajajdrjest6 ja ammattiyhdistys keskindiselld sopimuksella. Rahasto
voi olla luotu vain tietyn yrityksen tai ammattiyhdistyksen tydntekijditii
varten tai se voi olla ns. avoin rahasto, johon voi kuulua eri yrityksid, jotka
kaikki rahoittavat oman erillisen listieliikejiirjestelmdnsd saman rahaston
kautta.

Saadakseen edullisen verokohtelun lisdeldikejdrjestelmien tulee tiiyttiiai
useita vaatimuksia. Jdrjestelmien tulee mm. kattaa yrityksen kaikki ty6nte-
kijdt, naisten ja miesten vdlilld ei saa olla eroja esim. etuuksien maksami-
sessa, eldkeidn tulee noudattaa lakisddteistd el6keikdd ja eldkeidssd
maksettava kertakorvaus saa olla enintddn 2,5 kertaa viimeisen vuoden
loppupalkka tai 113 eldkkeestd, mikdli tdmd on matalampi. Lisdksi
jdrjestelmien varoja koskevat yhtendiset investointisddnn6kset.

Etuudet

Ty6nantajien lisdeldkkeet ovat tavallisesti olleet loppupalkkaan sidottuja ja
kertakorvausten maksaminen on aikaisemmin ollut yleistd. Vuoden 1995
verolain tavoitteena on ollut, ettd kertakorvauksista luovuttaisiin ja
siirryttdisiin jatkuvien etuuksien maksamiseen. Jdrjestelmdt, joista
maksetaan ainoastaan kertakorvauksia, eivdt endd nykyddn olekaan
verotuksellisesti edullisia. Useimmat lisdeldkejdrjestelmdt ovat edelleen
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etuusperusteisia, mutta viime aikoina my6s maksuperusteiset jirjestelmdt
ovat yleistyneet.

Lisdturva kattaa tavallisesti kaikki yrityksen vakinaiset
kokopdivdtydntekijeit. vaikka varsinaisia odotusaikoja jdrjestelmddn
pdisemiseksi ei ole, voidaan ty6suhdetta yllaipitdd midrdaikaisena kol-
men vuoden ajan, jolloin tdmd aika muodostuu odotusajaksi.

Tavallinen vanhuuselikeikd on yleensd ollut sama kuin lakisddteisissd
jdrjestelmissd. Koska naisten eldkeikd lakisddteisissd jdrjestelmissd on
vuoden 1999 alusta ldhtien ollut sama kuin miesten eldkeikd eli 65-vuotta
(ks. 3.1.5.), ovat tydnantajat korottaneet naisten aikaisempaa alempaa
ikdrajaa 65 vuoteen, silld edullinen verotuskohtelu edellyttdd, ettei
lisaielzikejairjestelmistd makseta varhaiselikkeitd. Varhaiseldkejdrjestelyt
eivdt aikaisemminkaan ole olleet yleisid.

Vanhuuseldkkeen mdird on yleensd yhteensovitettu lakisddteisen
eldkkeen kanssa. Eldkkeen tavoitetaso on tdllOin 80 - 100 o/o loppupal-
kasta 30 - 35 vakuutusvuoden jdlkeen. Uudemmissa jirjestelmissd tavoi-
tetasoa on usein alennettu 60 - 80 %:iin loppupalkasta 36:n tai 37 vakuu-
tusvuoden jdlkeen. Vaikka ldhtdtaso on korkea, eldkkeen arvo voi pudota
nopeastikin, koska indeksitarkistuksia ei yleensd tehdd.

Leskeneldkkeiden maksaminen lisdeldkejdrjestelmistd ei ole kovin yleistd.
Tydkyvyttomyyseldketurva sen sijaan sisdltyy usein etuusperusteisiin
lisaieleikejdrjestelmiin. Jos tydkyvytt6myys- tai leskeneldkettii ei makseta,
maksetaan ryhmihenkivakuutuksista tavallisesti kertakoryaus.

Eldkeoikeus ei yleensd ole sdilynyt tydsuhteen pddttymisen jilkeen, mutta
vuoden 1995 verolain mukaan tyonantaja voi vdhentdd vakuutusmaksut
vain, jos eldkeoikeus sdilyy. Uusissa maksuperusteisissa jdrjestelmissd
eldkeoikeuden sdilyminen on sen sijaan yleisempdd"

Vakuutusmaksut ja verotus

Tydnantaja on tdhdn asti yleensd kustantanut eldkkeet kokonaan etuuspe-
rusteisissa jdrjestelmissd. Koska ty6nantajalle edullinen verokohtelu
edellyttdd vuoden 1995 verolain mukaan, ettd tydnantajan maksama
vakuutusmaksu on ty6ntekijdlle verotettavaa tuloa, ovat ty6ntekijdiden
maksuosuudet alkaneet yleistyd.

Tyonantaja voi vihentdi eldkerahastoon tai eldkevakuutusjdrjestelyyn
maksettuja vakuutusmaksuja enintddn 15 % palkkasummasta edellyttden,
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ettd jdrjestelmd tiiyttad verolain mddriykset. Mikali ty6ntekijdn
eldkeoikeus sdilyy, voi ty6nantaja vihentdd kaikki vakuutusmaksut.
Ki rjanpidol I iset varaukset eivdt ole viihennyskelpoisia.

Ty6ntekijd voi vdhentdd tydantajan lisdeldkejirjestelm6dn maksamiaan
eldkevakuutusmaksuja enintdin 36 000 escudoa vuodessa (1 067 FIM).
Aviopuolisot voivat vdhentdi vakuutusmaksuja yhteensd 72 0OO escudoa
vuodessa. Vdhennysoikeus edellyttdd, etti tydntekijd on kuulunut
jdrjestelmddn vihintddn viisi vuotta ennen etuuden maksamista ja ettd
etuutta ei makseta ennen 55 vuoden ikdd.

Jos tydntekijd on osallistunut eldkkeen rahoitukseen, on maksussa
olevasta elikkeestd se osa, joka vastaa ty6ntekijdn omaa vakuutusmak-
suosuutta, verotonta tuloa. Jos maksuosuutta ei voida erotella, on
eldkkeestd 35 o/o verotettavaa tuloa. Eldkerahastosta tai eldkevakuutuk-
sesta maksettavat eldkkeet ovat verotettavaa tuloa, jos vakuutusmaksut
on aikanaan voitu vihentdd. Muussa tapauksessa verotettavaa tuloa on
vain vakuutusmaksuille saadun tuoton osuus tai 35 % elikkeestd, jos
tuottoja ei voida erottaa.

Kirjanpidollisista varauksista maksettavat eldkkeet ovat ty6nantajalle vero-
vdhennyskelpoisia. Tydntekijdlle ne ovat verotettavaa tuloa. Kertakorva-
uksena maksettavia etuuksia verotetaan tyOntekijiin sijoitustulona, niiden
tuotto-osuudesta peritddn siten 20 7o:n vero.

5 Tycissi tai eldkkeelli toisessa maassa

Lakisddteiseen vakuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyvdksi-
lukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eliikkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Portugalin vdlilli voimassa EU-asetuksen
1408171ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. EU-asetus on
ylikansallista lainsddddntdd ja sitii sovelletaan silloinkin, kun kansalliset
sddddkset poikkeavat sen mddrdyksistd. Suomen ja Portugalin vdlilld ei
ole kahdenvdlistd sosiaaliturvasopimusta.

Lakisddteiset, vakuutusmaksuihin perustuvat eldkkeet maksetaan ja
mydnnetddn ulkomaille kansallisen lainsddddnndn perusteella, vaikka
Portugalilla ei olisi sosiaaliturvasopimusta kyseisen maan kanssa.
Tuloharkintaisia vdhimmdiseldkkeitd ei sen sijaan makseta ulkomaille oli
kyseisen maan kanssa sosiaaliturvasopimus tai ei. NAitd eldikkeitd ei
makseta my6skddn asetuksen 14OA 171 perusteella toiseen EU-maahan.
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Koska lisiielSkejdrjestelmdt ovat olleet pitkailti rahastoimattomia eikd niissd
ole syntynyt vapaakirjaoikeutta ty6suhteen pddttyessd, ei lisdeldketurva
tavallisesti ole sdilynyt my6skidn ulkomaan tilanteissa. Rahastoivien
jdrjestelmien yleistyessd tilanne saattaa muuttua.

6 Vireilli olevia uudistuksia
Portugalin hallituksen tavoitteena on koko 1990-luvun ollut lakisddteisen
eldkejdrjestelmddn kohdistuvien kustannuspaineiden pienentdminen. Td-
hdn on pyritty mm. vuonna 1994 toteutetuilla uudistuksilla, jolloin naisten
eldkeikdd pddtettiin nostaa, eldkkeiden karttumisprosenttia alennettiin ja
eldkkeen perusteena olevan palkan mddrdytymisjaksoa pidennettiin. Hal-
lituksen tavoitteena on my6s ollut edistdd ty6nantajakohtaisten rahastoivi-
en lisdeldkejdrjestelmien perustamista lakisddteisen eliketurvan rinnalle.
Vuonna 1996 hallitus nimitti uuden komitean, jonka tehtdvdnd oli tarkem-
min selvittdd lakisditeisen jdrjestelmdn huonoa rahoitustilannetta ja tehdd
ehdotuksia kustannusten pienentdmiseksi. Komitea julkaisi mietint6nsd
tammikuussa 1998. Mietinndssd ei kuitenkaan pddsty yksimielisyyteen
monista kysymyksistd, joiden kuvattiin olevan luonteeltaan ideologisia ja
koskevan pidasiassa lakisditeisen eldketurvan ja lisdeldketurvan merki-
tystd kokonaiseldketurvan muodostumisessa.

Komitea ehdotti mietinn6ssdin mm. eldkkeen varhennus- ja lykkaysmah-
dollisuuden kdyttdOnottoa, joka on toteutettu vuoden 1999 alusta ldhtien
(ks. kohta 3.2). Lisdksi mietinn6ssd ehdotettiin eldkkeen perusteena olevi-
en ansioiden mddrdytymistd koko tyduran keskiansioiden perusteella ja
elikkeen karttumisprosentin alentamista 1,75 prosenttiin nykyisestd kah-
desta prosentista. Eldkkeen perusteena olevien ansioiden mddrdytymisai-
kaa tultaisiin pidentdmddn asteittain. Toteutuessaan muutokset tulisivat
voimaan vuodesta 2000 ldhtien. Mietint66n sisdltyi my6s ehdotus uusista
veroista, joilla rahoitettaisiin lakisddteistd sosiaaliturvaa. Mietinn6ssd eh-
dotettiin mm. ympdristdveron perimistd yrityksiltd, joiden liiketoiminta ai-
heuttaa suuria riskejd ympdristolle.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 frangi = 0,152 EUR = 0,906 FIM

Ranskassa eldketurva on ensisijaisesti ty6h6n perustuvaa. Sosiaaliturva-
jdrjestelmd on hajanainen. Eri ammattiryhmillti ja toimialoilla on omat laki-
sddteiset sosiaalivakuutusjdrjestelmdt ja pakolliset lisdeldkejdrjestelmdt.

Palkansaajien sosiaalivakuutusjdrjestelmistd kattavin on yleinen sosiaali-
vakuutusjdrjestelmd, johon kuuluvat kaikki ne teollisuuden, kaupan ja pal-
velualojen tyontekrltit, jotka eivdt kuulu ammatti- tai toimialakohtaiseen eri-
tyisjdrjestelmddn. Yleisen sosiaalivakuutuksen eldketurva kattaa noin 65
prosenttia tyovoimasta. Jdrjestelmdstd maksetaan eldkkeiden lisdksi sai-
raus-, ditiys-, tydtapaturma-, ammattitauti- ja perhe-etuuksia. Yleisen sosi-
aalivakuutuksen mukaiset perhe-etuudet maksetaan myos itsendisille
yrittdjille ja tyoel6mdn ulkopuolella oleville.

Ammatti- tai toimialakohtaiset erityisjdrjestelmdt voivat huolehtia koko so-
siaalivakuutuksesta tai vain joistakin etuuksista, jolloin muut etuudet mak-
setaan yleisestd sosiaalivakuutuksesta. Erityisjiirjestelmistd maksettavien
etuuksien tulee olla vdhintddn yhtd hyvdt kuin yleisessdjdrjestelmdssd.
Oma eldkejdrjestelmd on mm. kaivostydntekij6illd, rautateiden palve-
luksessa olevilla, merimiehilld ja julkisen sektorin palveluksessa olevilla.

Itsendiset yrittEijEit kuuluvat useisiin eri ammatti- tai toimialakohtaisiin sosi-
aalivakuutusjdrjestelmiin. Omat jiiryestelmEinsii on kaupan ja teollisuuden
yrittdjilld, kiisityolEiisilld, lakimiehill6, muilla vapaiden ammattien harjoitta-
jilla ja maatalousalan yrittEijillEi.

Niille Ranskassa asuville Ranskan kansalaisille ja kansalaisiin rinnastetta-
ville, joilla ei ole oikeutta vakuutusmaksuihin perustuviin lakis6dteisiin
eldkkeisiin, voidaan maksaa tuloharkintaisia vanhuus- ja tydkyvytt6myys-
eldkkeitd.

Ranskassa tyomarkkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkejdrjestelmdt ovat
pakollisia ldhes kaikille palkansaajille" Yleiseen sosiaalivakuutuksen kuu-
luville lisdeldkejeirjestelmddn kuuluminen on sdddetty pakolliseksi lailla.
Palkansaajien lisdel6kejdrjestelmilld on kaksi suurta keskusliittoa: esi-
miesasemassa olevien toimihenkil6iden lisiieliikejiirjestelmien keskusliitto
AGIRC ja ty6ntekij6iden lis€ieldkejdrjestelmien keskusliittoARRCO. Suurin
osa palkansaajien lisiiel€ikejiirjestelmistd kuuluu ndihin keskusjdrjestdihin.
Joillakin toimialoilla, kuten lehdist6lld, pankeilla ja luottolaitoksilla sekd
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hotellialalla, on kuitenkin omat, keskusliitoista riippumattomatlisdeldkejdr-
jestelmdnsd. Myds itsendisilld yrittdjilld ja ammatinharjoittajilla on omia
lisaieldkejtirjestelmid, joihin liittyminen voi olla pakollista kaikille ammatti-
liiton jdsenille. Yrittaijien pakollinen lisdeldketurva ei kuitenkaan ole yhtd
kattavaa kuin palkansaajilla.

Tyonantajat ovat jdrjestdneet vapaaehtoista lisdeldketurvaa ldhinnd ko-
rottamalla pakollisen lisdeldketurvan tasoa. Erilliset vapaaehtoiset elSke-
jdrjestelyt ovat harvinaisia.

Seuraavassa kdsitellddn palkansaajien eldketurvaa yleisen sosiaaliva-
kuutuksen ja kattavimpien pakollisten lisdeldkejdrjestelmien AGlRCin ja
ARRCon osalta sekd lyhyesti vapaaehtoista lisdeldketurvaa. Ammatti- ja
toimialakohtaisia erityisjdrjestelmid ei jatkossatarkastella ldhemmin. Kos-
ka yleinen sosiaalivakuutus ja pakollinen lisdeldketurva muodostavat kiin-
tedn kokonaisuuden palkansaajien eldketurvaa tarkasteltaessa, on pakolli-
sia lisdeldkejdrjestelmiti kEisitelty tydeldketurvan yhteydessd eikd lisdeld-
keturvaa koskevassa kohdassa 4. Palkansaajien eldketurvan lisdksi ker-
rotaan lyhyesti yrittdjien eldketurvasta.

2 Vdhimmdiseldketurva

2.1 Vanhuusien vHhimmdisturva

Ranskassa asuville Ranskan kansalaisille ja heihin esim. sosiaaliturvaso-
pimusten perusteella rinnastettaville voidaan maksaa maksetuista vakuu-
tusmaksuista riippumattomia, tuloharkintaisia vanhuuseldkkeen tyyppisid
etuuksia, jos heill€i ei muuten ole riittdvdd toimeentuloa eldkeidssd.

Etuuksia voidaan maksaa 65 vuotta tdyttdneille tai ty6kyvytt6mille 60
vuotta t6yttdneille, joilla ei ole oikeutta muuhun lakisddteiseen eldkkee-
seen tai joiden eldke muuten jdisi vdhimmdiseldketasoa matalammaksi.
Perusetuuksia on kaksi: erityisavustus (l'allocation sp6cial) ja lisdavustus
kansallisesta solidaarisuusrahastosta (l'allocation suppl6mentaire du
fonds national de solidarit6). Lisdavustuksen tarkoitus on tdydentdd eri-
tyisavustusta ja lakisddteisid tyoeldkkeitd niin, ettd vdhimmdiseldketaso
saavutetaan.

Ndiden etuuksien merkitys on nykyisin vdhdinen, vuonna 1993 erityis-
avustuksen saajia oli hieman alle 84 000. Lisdavustuksen saajia oli vuon-
na 1994 noin 440 000.
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Molempien etuuksien my6ntdminen riippuu hakijan ja hinen perheensd
tuloista. Vuonna 1999 erityisavustus on yksin asuvalle 17 545 frangia
vuodessa (15 895 FIM) ja lisdavustus 24 94O frangia vuodessa (22 595
FIM). Viihimmdiseldke on ndin yhteensd 42 485 frangia vuodessa ja 3540
frangia kuukaudessa (3207 FIM). Elakeldispariskunnalle vdhimmdiseldk-
keet ovat yhteensd 76 215 frangia vuodessa ja 6351 frangia kuukaudessa
(57s4 FrM).

Erityisavustus ja lisdavustus rahoitetaan solidaarisu usrahaston varoi n.

2.2 Ty okyvyttdm yysetu us

Ranskassa asuvalle Ranskan kansalaiselle, jolle ei endd makseta lapsi-
lisdd ja jonka tydkyvyttdmyys on vdhintddn 80 %, voidaan maksaa vam-
maisille aikuisille maksettavaa avustusta (l'allocation aux adultes handi-
cap6s). Avustuksen saaminen edellyttdd, ettd hakijalla ei ole oikeutta
avustuksen suuruiseen ty6kyvyttomyys- tai vanhuuseliikkeeseen. Se on
riippuvainen myds hakijan ja hdnen puolisonsa muista tuloista. Vuonna
1998 avustus on enimmillAdn 3470 frangia kuukaudessa (3143F1M). Se
rahoitetaan kokonaan valtion varoin. Vuonna 1994 avustuksen saajia oli
noin 540 000.

3 Tydeldketurva

3.1 Yleisen sosiaalivakuutuksen eldkkeet

Yleinen sosiaalivakuutus (le r6gime g6n6ral) on ollut voimassa vuodesta
1945. Jdrjestelmdstd maksettavia elEikkeitii koskeva viimeinen merkittdvd
uudistus tulee voimaan asteittain vuoden 1994 alusta lukien" Uudistuksen
yksityiskohdista on kerrottu eri yhteyksissEi jiiljempiinEi.

Vanhuuseldketurvan osalta yleinen sosiaalivakuutus on palkansaajien
lisdksi pakollinen my6s naisille, joille maksetaan mddr€ittyjti perhe-
etuuksia sekti va mmautuneen henkil 6n hoitajall e.

3.1.1 Hallinto

Sosiaaliministeri6 (Ministdre del'Emploi et de la Solidarit6) vastaa sosiaa-
livakuutusjdrjestelmien ylimmdstd valvonnasta. Sosiaalivakuutusmaksujen
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kokoamisesta huolehtivat kansallisella tasolla Sosiaaliturvalaitosten kes-
kuslaitos (Agence centrale des organismes de s6curit6 sociale, ACOSS)
ja paikallistasolla vakuutusmaksuyhdistykset (Unions pour le recouvre-
ment des cotisations de s6curit6 sociale et d'allocations familiales, URS-
SAF). Vakuutusmaksut jaetaan kolnen keskuslaitoksen kesken. Ndmd
ovat Palkansaajien kansallinen sairausvakuutuskassa (Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salari6s, CNAMTS), Palkansaajien
kansallinen vanhuusvakuutuskassa (Caisse nationale d'assurance vieil-
lesse des travailleurs salari6s, CNAWS ) ja Kansallinen perhe-etuuskas-
sa (Caisse nationale d'allocations familiales, CNAF).

Eldketurvan hallinto jakaantuu niin, ettd vanhuus- ja perhe-eldkkeiden
hallinnosta vastaa Palkansaajien kansallinen vanhuusvakuutuskassa yh-
dessd Palkansaajien sairausvakuutuskassan alue- ja paikalliskassojen
kanssa. Tyokyvyttdmyyseldkkeiden hallinto kuuluu Palkansaajien kansalli-
selle sairausvakuutuskassalle ja sen alue- ja paikalliskassoille. Tyon-
antajilla ja tydntekijoilld on edustajansa laitosten johtokunnissa. Keskus-
kassoilla on yhteinen liitto-organisaatio (Union des caisses nationales,
UCANSS), joka hoitaa kassoille yhteisid asioita.

3.1.2 Rahoitus

Eldketurvan ra ho itus perustu u jakojii rjestel m Hn. Tyd nantajan vanhu us- j a
perhe-eldkemaksu on 8,20 o/o palkasta ja tydntekijdn 6,55 %, yhteensd
14,75 o/o. TiAmd vakuutusmaksu peritddn vuonna 1999 enintiiiin 173 640
frangin vuositulosta (157 317 FIM). Kuukausituloraja on 14 470 frangia
(13 109 FIM). Tulon yldrajaa tarkistetaan vuosittain (tammikuussa)palk-
kaindeksilld. Se on samalla eldkkeen perusteena olevan tulon yldraja.
Tyonantajat maksavat lisdksi 1,6 o/o vanhuus- ja perhe-eldkemaksua koko
palkasta ja tyontekijat 0,1 % koko palkastaan tilapdisen leskeneldkkeen
rahoittamiseen.

Vanhuus- ja perhe-eldkemaksun lisdksi kaikilta Ranskassa asuvilta peri-
tddn veroluonteista yleistd sosiaalivakuutusmaksua (CSG), josta osa
kdytetddn yleisestd sosiaalivakuutuksesta maksettavien vanhuuseldkkei-
den rahoittamiseen. Maksu on 7,5 % verotettavasta tulosta ja omaisuuden
tuotosta. Maksua mddr6ttdessd tuloista otetaan huomioon gs o/o. Lisdksi
sosiaalivakuutusvelan maksamiseen kerdtddn tilap6istd maksua (CRDS),
joka on O,5 o/o verotettavasta tulosta ja omaisuuden tuotosta. Myos tdtd
maksua mddrdttdessd tuloista otetaan huomioon 95%.

Tyokyvytt6myyseldkkeet rahoitetaan yhteiselld maksulla sairausvakuu-
tusetuuksien kanssa. Ty6nantajan maksu on 12,80 % ja ty6ntekijrin
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0,75 o/o, yhteensd 13,55 %. Se peritddn koko palkasta ilman ylSrajaa.
Maksu peritddn my6s eldkkeistd. Lakisddteisistd vanhuuseldkkeistd mak-
su on 2,6 o/o,lisdeldkkeista 3,6 % ja varhaiseldkkeistd 5,5o/o.

Tydnantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat edelld mainittua matalammat
pienipalkkaisten ty6ntekijoiden palkasta. Matalampia maksuja peritddn
palkasta, joka on enintddn 1,3 kertaa lakisddteisen vdhimmdispalkan suu-
ruinen. Vdhimmdispalkka on 1.7.1998 alkaen 40,22 frangiatunti. Myos
erilaisten tyollistdmisohjelmien puitteissa mydnnetddn alennuksia vakuu-
tu sma ks ui h i n m EiEi riittyje n tydntekipry h m ie n o salta.

3.1.3 Verotus

Tyonantajan ja tydntekijfin lakisiidteiset vakuutusmaksut ovat kokonaan
verovdhennyskelpoisia lukuun ottamatta yleistd sosiaalivakuutusmaksua
(7,5 o/o), josta 5,1 prosenttiyksikkoEi voi vdhentddverotuksessa ja CRDS-
maksua, jota ei voi vdhentdd.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Verotuksessa my6n-
netddn eldketulovdhennys, joka on 1A o/o bruttotuloista, kuitenkin vdhin-
tdiln 2O2O frangia ja enintddn 24 0OO frangia vuodessa. Alennuksen yl6-
rajaa on tarkoitus alentaa 12 000 frangiin vuoteen 2000 mennessd. Lisdksi
eldketulosta voi tehdd yleisen 20 o/o:rt vdhennyksen, jonka voi tehdd my6s
palkkatulosta. T6mdn vdhennyksen enimmiiismd6rd on 140 200 frangia
vuod essa. Eldikkeisi in m aksettavat la psi ko rotukset ovat verotonta tulo a.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutus alkaa ensimmdisen tydsuhteen alkaessa. Vakuutusaikaa on
kaikki sellainen tydskentelyaika, jolta on maksettu vakuutusmaksut. Va-
kuutusajaksi luetaan myos aika, jolta on maksettu sairausajan pdivdrahaa,
tyottomyysetuutta, tydtapaturmaetuutta tai tydkyvyttdmyyseldkettd sekd
varusmiespalvelu- ja vanhempainloma-aika. Perheentiidille luetaan vakuu-
tusajaksi kaksi vuotta jokaista lasta kohti, jota hdn on kasvattanut vdhin-
tddn 9 vuotta tdmdn ollessa alle 16-vuotias. Pakollista vanhuuseldkeva-
kuutusaikaa on my6s aika, jolta lapsen vanhemmalle maksetaan erityistd
tuloharkintaista lapsilisd6. Vakuutusaika lasketaan tdysindneljdnnesvuosi-
na.
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3.1.5 Vanhuuself,ke

Oikeus elikkeeseen

Sekd miehet ettd naiset voivat siirtyii elikkeelle joustavasti 60 vuoden
idstd alkaen. Jos vakuutusaikaa on silloin tdyden eldkkeen saamiseksi
vaadittava mddrd, maksetaan el6ke vdhentdmdttOmdnd. Jos tdyttd va-
kuutusaikaa ei ole, tehdddn eldkkeeseen varhennusvdhennys (ks. kohta
Eldkkeen mddrdytyminen). Vdhennystd ei kuitenkaan tehdd, jos hakija on
ty6kyvyt6n, rintamaveteraani tai kolme lasta kasvattanut, vdhintddn 30
vuotta vakuutettuna ollut, ruumiillista tyotd tehnyt nainen.

Eldkeoikeuden syntymiseksi vakuutusaikaa tulee olla vdhintddn yksi vuo-
sineljdnnes. Tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavista vakuutusajoista ks.
kohta ElSkkeen mddrdytyminen.

El6kkeen mydntdminen edellytt66 sen ty6suhteen pddttymistd, josta eldk-
keelle siirrytddn. Elaikkeellai ollessa voi kuitenkin jatkaa ty6ntekoa toisen
ty6nantajan palveluksessa ja kartuttaa lisdd eldkettd, jos aikaisempi eldke
ei perustu tdyteen vakuutusaikaan. Eltikettii voi kartuttaa my6s 65 vuoden
tdyttdmisen jdlkeen, jos silloin ei viel6 ole oikeutta tdyteen eldkkeeseen.

Eldkkeen mdirtytyminen

Eldke mddrdytyy seuraavan kaavan mukaan: eldkkeen perusteena oleva
palkka x eldkeprosentti x vakuutusvuosineljdnnekseVl 50.

Vuonna 1999 60 vuotta tdyttdvien eldke mddrdytyy 16 parhaan vakuutus-
vuoden keskipalkan mukaan. Vuodet valitaan vakuutetulle edullisemmin
joko vakuutusvuosista ennen 60 vuoden tdyttdmistd tai ennen eldkkeelle
siirtymistd. Palkoista otetaan hucmioon se osa, josta on peritty vakuutus-
maksut (ks. 3.1.2) ja niitd tarkistetaan hintaindeksin muutoksenmukai-
sesti. Aikaisemmin eldkkeen perusteena oli 10 ansioiltaan parhaan va-
kuutusvuoden keskipalkka, mutta aikaa, jolta eldkepalkka mddrdtddn, pi-
dennetddn vuoden 1994 alusta asteittain 25 vuoteen. Uudistus on tdysin
voimassa vuonna 2008.

65-vuotiaana tai mydhemmin eldkkeelle siirtyv6n eldkeprosentti on ylld
mainitussa kaavassa aina 50. Ennen 65 vuoden ik€i€i eliikkeelle siirtyviin
eldkeprosentti on 25 - 50 riippuen vakuutusajan pituudesta. Eldkeprosentti
pienenee tdydestd viidestdkymmenestd 1,25 prosenttiyksikkod jokaista
puuttuvaa vakuutusvuosineljdnnestd kohti. v6hennys voidaan laskea
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my6s 65 vuoden iin tdyttdmiseen jaljelle olevina vuosineljdnneksind, jos
se on vakuutetulle edullisempaa. Eldkeprosentti on siten aina vdhintddn
25.

Vuonna 1999 60 vuotta tdyttdviltd edellytetddntdyden eldkkeen saami-
seksi 156 vakuutusvuosineljdnnestd. Vaadittavaa vakuutusaikaa piden-
netddn vuoden 1994 alusta 10 vuoden aikana 37,5 vuodesta (150 vuo-
sineljdnneksestd) 40 vuoteen (160 vuosineljdnnekseen). Pidennys on yksi
vuosineljdnnes vuodessa. Eldkkeen laskukaavassa pisin vakuutusaika on
kuitenkin edelleen 150 vuosineljdnnestd (150/150). Vakuutusajan piden-
nykselld on siten merkitystd vain alle 65-vuotiaana eldkkeelle siirtyville.

50 %:n eldke maksetaan mddrdtyin edellytyksin 60 vuotta tdyttdneelle, alle
65-vuotiaalle vaikka vakuutusaika ei olisi tdysi, jos vakuutettu on tyokyvy-
tdn (tydkyvyttdmyys vdhintddn 50 %) tairintamaveteraani. ElEike makse-
taan vdhentdmdtt6mdnd myos vdhintddn kolme lasta kasvattaneelle 30
vuotta vakuutukseen kuuluneelle didille, joka on tehnyt ruumiillista tydtd
viisi vuotta viimeisten 15 tyOvuodenaikana.

65-vuotiaana tai mydhemmin eldkkeelle siirtyvdn eldkeprosentti on alle 50,
jos vakuutusaikaa on alle 37,5 vuotta eli 150 vuosineljdnnestd. Jos va-
kuutus jatkuu 65 ikdvuoden jdlkeen eikd vakuutusaika vield ole tdysi,ko-
rotetaan vakuutusaikakarttumaa 2,5 % vuosineljdnnestd kohti. Jos va-
kuutusaikaa on esimerkiksi 120 vuosineljdnnestd ennen 65 vuoden t€iyttEi-
mistd ja 9 neljdinnestd sen jdlkeen, korotetaan 129 vuosineljdnneksen ko-
konaisvakuutusaikaa seuraavasti:2,S o/o x 9 = 22,5 o/o, 120 + (22,5 o/o x
120) = 147 vuosineljdnnestd.

Suurin maksettava eldke on 50 % eldketulokaton suuruisista tuloista eli
vuonna 1999 alkaen 86 820 frangia vuodessa (6554 FIM/kk). Eliikettii
korotetaan 10 prosentilla, jos mies- tai naispuolinen vakuutettu on kas-
vattanut vdhintSdn kolmea lasta kutakin 9 vuotta ennen lapsen '16 vuoden
ikdd. Puolisolisdd voidaan maksaa 65 vuotta tdyttdneestd puolisosta tai 60
vuotta tdyttdneestzi tyokyvyttomdstA puolisosta, jonka vuositulot ovat alle
38 658 frangia. Lisd on 4000 frangia (3624 FIM) vuodessa.

Jdrjestelmdstd maksettava varallisuusharkintainen vdhimmdiseldke on
vuonna 1999 yksinasuvalle 17 545 frangia vuodessa (15 895 FIM). Yhdes-
sd kansallisesta solidaarisuusrahastosta maksettavan varallisuushar-
kintaisen lisdn kanssa se on 42 485 frangia (38 491 FIM) vuodessa yk-
sinasuvalle eldkkeensaajalle ja 76 215 frangia (69 050 FIM) perheelliselle.
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Eldkkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan kerran vuodessa tammikuun alus-
sa hallituksen erillisellEi pdritdkselld. Tarkistukset seuraavat kuluttajahin-
taindeksin muutosta.

El{kkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 12 kerlaa vuodessa.

3.1.6 Osa-aikaeldke

Oikeus el6kkeeseen

Osa-aikaeldkettd voidaan maksaa 60 vuotta tdyttdneelle ty6ntekijrille, jolla
on vakuutusaikaa 155 vuosineljdnnestd ja joka on lyhentdnyt normaalia
tydaikaa vdhintddn 20 o/o. Lisdksi edellytetddn, ettei tyontekijdllii ole osa-
aikaty6n lisdksi muuta palkallista ty6tti. Tilapdinen tydnteko tai yrityksen
johtotehtdvissd toimiminen ei ole este eldkkeen maksamiselle, jos tyonte-
kijri ei ndissd tehtdvissd kuulu sosiaalivakuutukseen.

Eldkkeen mddrdytyminen

Eldke mddrdytyy prosenttiosuutena tydntekijdn tdydestd vanhuuseldk-
keestd ja riippuu jaljellEi olevasta ty6ajasta seuraavasti:

Jdiljel16 oleva ty6alka ElEike tdydestd vanhuusel6k-
keestd

60-80%
40 - 59 o/o

alle 40 o/o

30 o/o

50 o/o

70 o/o

osaeldkettd mddrdttdessd tdyteen vanhuuseldkkeeseen lasketaan lapsi-
korotus (ks. edellii), mutta ei puolisokorotusta. osa-aikaeldkkeen maksu-
ajalta ei kartu uutta vanhuuseldkettd.
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Eldkkeen tarkistam i nen

ElEikkeitii tarkistetaan erilliselld hallituksen pddtokselld kerran vuodessa
samoin kuin vanhuuseldkkeitd. Tarkistukset seuraavat kuluttajahintaindek-
sin muutosta.

Elikkeen maksaminen

Eldkkeen maksaminen pddttyy, kun tyontekijd lopettaa osa-aikatyon, ottaa
toisen osa-aikaty6n tai siirtyy takaisin kokopdivdtydhdn.

3.1 .7 Ty6kyvytt6myyselHke

Oikeus el?ikkeeseen

Ty6kyvyttomyyseldke voidaan my6ntdd alle 60-vuotiaalle vakuutetulle, jos
vakuutusaikaa on vdhintddn 12 kuukautta. Tdhdn aikaan tulee sisdltyA
tydskentelyaikaa vdhintddn 800 tuntia, joista 200 tuntia kolmen ty6kyvytto-
myyttd edeltdneen kuukauden aikana. LisEiksi edllytetddn, ettd vakuu-
tusmaksut on peritty hakemusta edeltdneiden 12 kuukauden aikana vdhin-
tiiiin 2030 kertaa lakisddteisen vdhimmdistuntipalkan suuruisista tuloista.

Ty6kyvyttomyyseldkkeen my6nt6minen edellyttdd, ettd tyokyky on alentu-
nut vdhintddn2R.

Eldkkeen midriytym i nen

Ty6kyvytt6myysasteita on kolme. Ensimmdisen asteen tydkyvyttOmyys on
kyseessii, kun tyokyky on alentunut 2/3, mutta vakuutettu voi edelleen
jossain mddrin jatkaa ty6ntekoa. Toisen asteen ty6kyvyttomyyden kriteeri-
nd on, ettti tydkyky on alentunut 100 % eikd vakuutettu endd kykene mi-
hinkddn ty6hon. Kolmannen asteen ty6kyvyttdmyydessd tydkyky on me-
netetty kokonaan ja vakuutettu on lisdksi toisen henkilon jatkuvan avun
tarpeessa.

Ensimmdisen asteen ty6kyvytt6myyden perusteella my6nnettdvd eldke on
osaeldke. Se on 30 % tyokyvyttOmyyttd edeltdneiden 10 parhaan vuoden
keskiansiosta. Jos vakuutusaikaa on vdhemmdn kuin 10 vuotta, el6ke
lasketaan kaikkien vakuutusvuosien keskiansiosta. Tulot otetaan huomi-
oon vanhuus- ja perhe-eldkemaksun perusteena olleen palkan osalta.
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Vuonna 1999 eldkkeen perusteena olevan palkan yldraja on 14 470 fran-
gia (13 109 FIM) kuukaudessa.

Toisen asteen eli tdyden tydkyvyttdmyyden perusteella my6nnettdvd eldke
miiiirdytyy samalla tavoin kuin osaeldke, mutta eldke on 50 % eldkkeen
perusteena olevasta ansiosta.

Vdhimmdiseldke ensimmdisen ja toisen asteen tyokyvyttomyyden perus-
teella on 17 545 frangia (15 895 FIM) vuodessa vuonna 1999.

Kolmannen asteen tyokyvytt6myyden perusteella myOnnettdvd eldke on
muutoin sama kuin toisen asteen tydkyvyttdmyyden perusteella my6nnet-
t6vd, mutta se maksetaan 40 prosentilla korotettuna. Korotuksen vdhim-
mdismddrd on 68 Tl2frangia(62253 FIM) vuodessa ja koko eldkkeen vd-
himmdismddrd 86 257 frangia (78148 FIM) vuonna 1999.

Jos tydntekij;i tulee tydkyvyttdmdksi tdytettyddn 60 vuotta, mutta ennen
kuin hdn on tdyttdnyt 65 vuotta, maksetaan ty6kyvyttdmyyseldkkeen si-
jasta vanhuuseldke sen suuruisena kuin se olisi maksettu, jos tydntekijii
olisijatkanut tyontekoa 65 vuoden ikddn asti .

Elikkeen tarkistaminen

Eltikkeitii tarkistetaan erilliselld hallituksen pdtitoksellai kerran vuodessa
samoin kuin vanhuuseldkkeitd. Tarkistukset seuraavat kuluttajahintaindek-
sin muutosta

Eldkkeen maksaminen

Eldkettd maksetaan niin kauan kuin tydkyvytt6myys jatkuu. Se muutetaan
vanhuuseldkkeeksi, kun vakuutettu tdyttdd 60 vuotta. Vanhuuseldke ei voi
olla pienempi kuin sitd edeltdnyt tydkyvyttdmyyseldke.

3.1.8 Perhe-eldke

Oikeus elikkeeseen

Perhe-eldkettd voidaan maksaa nais- tai miesleskelle sekd entiselle avio-
puolisolle, joka ei ole solminut uutta avioliittoa. Lapseneldkettd ei ole,
m utta lapselle maksetaan erityistd ko rva usta lapsi I is:ijdrjestel m dstd.
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Varsinaista leskeneldkettd maksetaan 55 vuotta tdyttdneelle (pension de
r6version) tai pysyv6sti tydkyvyttomdlle puolisolle (pension de veuf ou
veuve)" Alle S5-vuotiaalle voidaan maksaa tilapdistd leskeneldkettd (allo-
cation de veuvage) kolmen vuoden ajan. Jos leski oli puolison kuollessa
tdyttdnyt 50 vuotta, voidaan tilapdistd leskeneldkettd maksaa yhteensd
viiden vuoden ajan. Tilapdisen elikkeen pddttyessd leskelld on silloin oi-
keus varsinaiseen leskeneldkkeeseen. Molemmat eldkkeet ovat tulohar-
kintaisia.

Varsinainen leskenelSke (pension de r6version tai pension de veuf ou
veuve) voidaan mydntdd, jos lesken muut vuositulot eivdt eldkettd haetta-
essa ylitd 2080 kertaa lakisditeistd vdhimm6istuntipalkkaa. Vdhimmdis-
tuntipalkka on 1.7.1998 alkaen 40,22 frangia ja vuosituloraja siten 83 658
frangia (75794 FIM). Elakkeen mydntdminen edellyttdd lisdksi, ettd edun-
jattaja oli ty6kyvyttdmyys- tai vanhuuseldkkeelld tai ettd hdnelld olisi ollut
oikeus tyokyvytt6myys- tai vanl'uuseldkkeeseen. Avioliiton on tdytynyt
kestdd vdhintddn kaksi vuotta. Tdtd aikarajaa ei kuitenkaan sovelleta, jos
puolisoilla on yhteinen lapsi.

Tilapdisen leskeneldkkeen saaminen edellyttdd, ett6 edunjtittdjEi on mak-
sanut tilapdisen leskeneldkkeen vakuutusmaksua (ks. 3.1.2) tai joissakin
tapauksissa, ettii hdn kuului vapaaehtoiseen vanhuusvakuutukseen tai oli
jonkin sosiaalivakuutusetuuden saaja. Lisdksi edellytettidn, ettd leskelld
on alle 16-vuotias lapsi tai ettd hdn on kasvattanut vdhintddn yhtd lasta
yhdeksdn vuotta ennen lapsen 16 ikdvuotta. Edellytyksend on myos, ettd
leski ei ole avioitunut uudelleen eikd asu avoliitossa. Lesken tulee asua
Ranskassa. Eldkkeen my6ntdmiseen sovelletaan tiukempia tulorajoja kuin
varsinaisessa leskeneldkkeessd. Tulot eldkkeen hakemista edeltdneiden
kolmen kuukauden ajalta eivdt (vuonna 1998) saa ylittdd 11 389 frangia
(343e FrM/kk).

Ellikkeen mfr fr rdytyminen

Varsinainen leskeneldke on 54 Vo edunjiittiijiin maksussa olleesta van-
huus- tai ty6kyvyttdmyyseldkkeestd. Siihen mahdollisesti tehtyd varhen-
nusvdhennystd ei kuitenkaan oteta huomioon eldkettd mddrdttdessd. Jos
edunjdttdjd ei viel6 ollut eldkkeellii, maksetaan leskeneldkkeend 54 % siitd
eldkkeestd, johon edunjdittdijdi olisi ollut oikeutettu 60 vuoden idssd.

Ennen vuotta 1995 alkaneisiin leskeneldkkeisiin maksetaan tasasuuri lisd,
joka korvaa eldkeprosentin nousun 52:sta 54:ddn. Eldkkeeseen makse-
taan lisdd myos huollettavista alle 16-vuotiaista lapsista. Lisd on 502 fran-
gia (454 FIM) kuukaudessa lasta kohden.
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Jos edunjdttdjd kuului vakuutukseen vdhintddn 60 vuosineljdnnestd (15
vuotta), on leskeneldke aina vdhintddn vanhuuseldkkeen vdhimm6iseldk-
keen suuruinen (ks. 3.1.5).

Eronneelle puolisolle maksetaan avioliiton kestosta riippuva osuus les-
kenel6kkeestd.

Tilapdinen leskenel6ke on ensimmdisend vuonna 3107 frangia kuukau-
dessa (2814 FIM), toisena vuonna 2041 frangia (1849 FIM) ja kolmantena
ja sitd mahdollisesti seuraavina 1 554 frangia kuukaudessa (1407 FIM)
vuonna 1998. Muut tulot vdhentdvdt eldkkeen m66r66.

Alle 16-vuotiaalle orvolle maksetaan erityislapsilistiai 483 frangia kuukau-
dessa. Tdysorvon korvaus on 644 frangia. Jos lapsi opiskelee t6iysipEiivdi-
sesti, etuutta maksetaan kunnes lapsi ttiyttEid 20 vuotta.

Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeitii tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)

Eltikkeen maksaminen

Tilapdistd leskeneldkettd ei makseta leskelle, joka on solminut uuden
avioliiton tai asuu avoliitossa. Varsinaista leskenelEikettdi ei sen sijaan lak-
kauteta, vaikka edunjdttEijii avioituisi uudelleen. Leskeneldke voidaan
mddrdtyin rajoituksin maksaa oman eldkkeen lisiiksi.

3.1 .9 Vapaaehtoinen vakuutus

Ty6ntekijd, jonka pakollinen vakuutus p66ttyy, voijatkaa vanhuus-, tyoky-
vyttdmyys- ja perhe-eldkevakuutusta vapaaehtoisesti. My6s kotona jatku-
van avun tarpeessa olevaa ty6kyvytdntd perheenjdsentd hoitava voi liittyii
ndihin vakuutuksiin vapaaehtoisesti.

Kotona lasta hoitava isd tai diti, joka ei kuulu pakollisesti vakuutukseen,
voi liittyfi siihen vapaaehtoisesti, mutta vakuutus kattaa vain vanhuus- ja
ty6kyvyttomyysturvan. Myds ulkomailla tydskentelevd Ranskan kansalai-
nen voi liittyd van huus- j a tydkyvytt6myysvakuutukseen vapaaehtoisesti.
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3.2 Pal kansaaj i en pakol I iset I isdeldkejdrjestel mdt

3.2.1Yleistd

Pakollisiin lisdeliikejEirjestelmiin kuuluvat kEiytEinndllisesti katsoen kaikki
palkansaajat. Jdrjestelmiin kuuluminen on sd6detty lailla pakolliseksi ylei-
seen sosiaalivakuutukseen ja maanviljelijoiden vakuutukseen kuuluville.
Pakollista lisdeldketurvaa tarkasteltaessa on erotettava kaksi ty6ntekijti-
ryhmiiii. 'Cadres' on kdsite, jolla tarkoitetaan esimiesasemassa olevia se-
kii vastu u nal aisissa tehtdvissd olevia ja pitktil I e koul utettuj a asi antu ntijo ita.
'Non-cadres' tarkoittaa alemmin palkattuja toimihenkiloitii ja tyontekijoitEi.
Seuraavassa puhutaan esimiesasemassa olevista ja tydntekijoistEi.

Yksityisen sektorin lisdeldikejdrjestelmilld on kaksi keskusjdrjestdii.AGlRC
(Association g6n6rale des institutions de retraite des cadres) on esi-
miesasemassa olevien toimihenkil6iden eldkejdrjestelmien katto-orga-
nisaatio. Tyontekijoiden eldkejdrjestelmien katto-organisaatio onARRCO
(Association des r6gimes de retraites compl6mentaires) ja sen suurin jd-
senorganisaatio UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des
salari6s). AGlRCin ja ARRCOn ulkopuolelle jdivdt mm. lehdistdn sekd
hotelli- ja pankkialan lisdeldkejdrjestelmdt. Julkisen sektorin tydntekij6illd
on omat lisdeldkejdrjestelmdnsS, joita ei tdssd tarkastella ldhemmin.

AGlRCiin ja ARRCOon kuuluvista jdrjestelmisti maksettavat etuudet ja
niihin maksettavat vakuutusmaksut mddrdytyvdt kolmen palkkatason
(tranches) mukaan. Vuonna 1999 palkkataso A kattaa vuositulot 173 640
frangiin asti (yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkan katto), palkkataso B
tdmdn ylittdvit tulot 694 560 frangiin asti (4 x yleisen sosiaalivakuutuksen
eldkepalkan katto) ja palkkataso C tdmdn ylittEivEit tulot 1 389 120 frangiin
asti (8 x yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkan katto).

AGlRCiin kuuluvat maksavat vakuutusmaksuja ja saavat etuuksia
ARRCOn jdrjestelmistd palkkatason A tulojen osalta. Tdmdn ylittdvien tu-
lojen osalta vakuutusmaksut ja etuudet maksetaan AGlRCiin kuuluvista
jdrjestelmistd.

3.2.2 Hallinto

AGIRC ja ARRCO ovat katto-organisaatioita, joiden jdsenlaitokset ovat
ammatillisia, alakohtaisia, yhden tyonantajan perustamia tai alueellisia
eldkelaitoksia. Yritykset voivat valita, mihin eldkelaitokseen liittdvdt ty6nte-
kr1tinsii laitoksen rajoitukset huomioonottaen.AGlRCiin kuuluu 4't eldke-

381



1 8 Ranska

laitosta. ARRCOon kuuluu 93 eldkelaitosta, jotka muodostivat aikaisem-
min 45 erillistd jdrjestelmdd. Ndmd erilliset jdrjestelmdt yhdistyivdt vuoden
1999 alusta.

Vuoden 1997 lopussa AGlRCiin kuului 2,8 miljoonaa vakuutettua ja
ARRCOon 16,9 miljoonaa. AGlRCin jdsenlaitoksista maksettiin tuolloin
eldkettd 1,5 miljoonalle eldkeldiselle jaARRCOn jdsenlaitoksista 8,9 mil-
joonalle.

Kattojdrjestot antavat jdsenorganisaatioille ohjeita ty6markkinasopimusten
soveltamisessa ja niiden tulkintaan liittyvissd kysymyksissd ja hoitavat
jdrjestelmien yhteisid asioita. Sekii kattojdrjestdjen ett6 niiden jdsenlai-
tosten toimintaa ohjaavat valtuustot, joissa on yhtdldinen tydnantajien ja
tyontekijdiden edustus. Maan hallitus eijuurikaan suoraan puutu lisdeldke-
jdrjestelmien toimintaan, vaikka silld olisi siihen lain mukaan mahdollisuus.

3.2.3 Rahoitus ja verotus

Pakolliset lisdeldkejdrjestelmdt perustuvat jakojairjestelm66n. Niilld on noin
vuoden eldkemenoa vastaavat puskurirahastot. Molemmat kattojdrjestdt
muodostavat oman poolin, joka vastaa yhdessd kaikkien jdsenorgani-
saatioidensa maksukykyisyydestd. Yhteisvastuusta on sdddettylailla. Va-
kuutusmaksujen mddrdt selvitetddn kohdass a 3.2.4 Vanhuusel6ke.

TyOnantaja voi vdhentdd pakollisiin lisdel6kejdrjestelmiin maksamansa
vakuutusmaksut eikd niitd lueta ty6ntekijdn verotettavaksi tuloksi, jos nii-
den yhteismddrd yhdessd lakis6dteisten eldkevakuutusmaksujen kanssa
ei ole enempd6 kuin 19 % kahdeksan kertaa A-palkkatason suuruisista
tuloista. Siltd osin kuin ylitys aiheutuu pakollisiin jdrjestelmiin maksettavien
maksujen lisdmaksusta, joka ei kartuta eldkettd, voidaan maksut kuitenkin
vdhentdd my6s edelld mainitun rajan ylittdvdltd osalta.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Tulosta voidaan tehdi
eldketulovdhennys ja yleinen vdhennys samoin kuin lakisadteisistd el6k-
keistd (ks. 3 1.3).

3.2.4 Etuudet

Jdrjestelmistd maksetaan vanhuus- ja perhe-eldkkeitai. Tyokyvytt6myys-
eldkkeitd ei makseta, mutta vanhuuseldkettd karttuu my6s koko lakisdd-
teisen tyokyvyttomyysel6kkeen maksuajalta vaikka vakuutusmaksuja ei
tdltd ajalta tarvitse maksaa. Lisdksi 60 vuotta tdyttdnyt, vdhintddn 213 ty6-
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kyvystddn menettdnyt tydntekua voi siirtyd varhennetulle vanhuuseldk-
keelle ja saada karttuneen vanhuusel6kkeen ilman varhennusvdhennystd.

Vanhuuselike

Sekdi AGIRC- etti ARRCO -jdrjestelmissd yleinen vanhuuseldkeikd on 65
vuotta. Jos tydntekijdillii on 60-vuotta tdytettyddn oikeus tdyden vakuutus-
ajan perusteella vdhentdmdtt6mddn vanhuuseliikkeeseen yleisestS sosi-
aalivakuutusjdrjestelmdstd, on hdnelld oikeus saada myos pakollinen lisd-
eldke varhennettuna ja vdhentdmdttdmdnd. AGIRC -jdrjestelmdssd palk-
katason C osalta karttuneeseen elAkkeeseen tehdddn kuitenkin ainavar-
hennusvdhennys, tai el6kkeen ottamista voidaan lyktitti tdltd osin.

Vdhennettynd eldkkeen voi ottaa AGIRC -jdrjestelmdssd jo S5-vuoden
itistti ja ARRCO -jtirjestelmissdkin yleensd ennen 60 vuoden ikaa. Elak-
keen maksaminen edellyttEiii tydnteon lopettamista. Eldkkeelle siirtymistd
voi myos lykditii 65 ikdvuoden jdlkeen, jolloin tydnteko kartuttaa eldkettd
edelleen, mutta lykkdyskorotusta el6kkeeseen ei makseta.

Eldkkeen mddrd riippuu oleellisesti koko vakuutusaikana maksettujen va-
kuutusmaksujen kokonaismddrdstd. ElEikettii karttuu sitd enemmdn, mitd
korkeampia maksut ovat. Muuta ennalta sovittua eldkkeen tavoitetasoa ei
ole. Siind mielessd jdrjestelmdt ovat'maksuperusteisia'.

Kunakin vakuutusvuonna maksetut vakuutusmaksut muutetaan ns. eldke-
pisteiksi. Eldkepisteiden laskemista varten kaikkien vakuutettujen vakuu-
tuksenalaisista palkoista m66rdtddn vuosittain keskiansio (medi-
aanipalkka). Tdmdn keskiansion vuosittaisesta muutoksesta saadaan in-
deksi, jota kutsutaan 'viitepalkaksi'. Vakuutetun vuoden aikana kartut-
tamien eldkepisteiden mddrd saadaan jakamalla palkasta maksettujen va-
kuutusmaksujen summ a viitepalkalla.

Eldkepisteelle mddrdtddn vuosittain tietty arvo, joka heijastaa palkkojen ja
hintojen kehitystd sekd jdrjestelmdn taloudellista tilannetta. Kun jdrjestel-
mdn taloudellinen tilanne sallii, mddrdtddn pisteen arvo siten, ettti se seu-
raa ansioiden kehitystd. Muussa tapauksessa arvon muutoksella kompen-
soidaan elinkustannusten nousu. AGlRCssa taloudellista tilannetta arvioi-
daan 1 0 vuoden vakuutusmaksutulo- ja eldkemenoennusteen perusteella.
Vuosieldke saadaan kertomalla koko vakuutusajalta karttuneiden eldke-
pisteiden sum ma eldkkeellej66misvuoden eldkepisteen arvolla.
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Vuonna 1999 el6kepisteen arvo on AGIRC -jdrjestelmiissd 2,3586 ja viite-
palkka 24,69 frangia. ARRCO -jdrjestelmissd eldkepisteen arvo on
1.4.1999lukien 6,6186 ja vuoden 1999 viitepalkka 71,8534 frangia.

Eldkepisteitd karttuu myds joiltakin sellaisilta ty6std poissaoloajoilta, joilta
vakuutusmaksuja ei ole maksettu. Tdllaisia aikoja ovat varusmiespalvelu-,
ditiysloma-, sairaus-, tydkyvyttomyys- ja ty6tt6myysaika. Tydttdmyyskor-
vauksen maksaja maksaa vakuutusmaksut, mutta tydttdmyyskorvauk-
sesta niitd ei peritd. Eldkepisteiden m66r66 korotetaan my6s kasvatettujen
lasten, edelleen huollettavina olevien lasten ja pitkdn vakuutusajan pe-
rusteella. Jos eldkepisteitd ei ole kertynyt jdrjestelmdn edellyttdmdd vd-
himmdismddriiii, maksetaan eldkkeen sijasta kertakorvaus.

Vakuutusmaksuja maksetaan AGIRC -jiirjestelmiin kuuluvista vakuute-
tuista enintddn kahdeksankertaa yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalk-
kakaton suuruisista tuloista eli palkkatasojen A, B ja C tuloista. A-
palkkatason tuloista maksut maksetaan ARRCO -jdrjestelmiin. ARRCO -
jdrjestelmiin kuuluvista ty6ntekijoistd maksetaan vakuutusmaksuja enin-
tddn kolme kertaa palkkatason A suuruisista tuloista.

Kaikkia jdrjestelmid koskevissa sopimuksissa on sovittu v6himmdisva-
kuutusmaksujen tasosta. Lisdksi voidaan kollektiivisesti tai tydntekijrikoh-
taisesti sopia korkeammista maksuista mddrdttyyn yldrajaan asti. Vakuu-
tusmaksut peritddn eldkettd kartuttavaa vakuutusmaksua korkeampina.
Perittdvd lisdmaksu kdytetddn jdrjestelmien yleisiin kuluihin ja niiden ta-
louden tasapainottamiseen.

ARRCO -jdrjestelm iin kuuluvista maksettiin el6kettd kartuttavaa vakuutus-
maksua yhteensd vihintddn 5,5 % vuonna 1998. Tdstd tydntekijtin osuus
oli 2,2 % ja ty6nantajan 3,3 o/o. Lisdksi hallinnollisiin kuluihin perittiin yh-
teensd 1,375 %, joten tydntekijdin kokonaismaksu oli vdhintddn 2,750 o/o ja
tyonantajan 4,125 %. Eliikettd kartuttava vdhimmdismaksu on noussut
vuodesta 1996 lukien 0,5 prosenttiyksikkdti vuodessa, ja se nousee vield
vuonna 1999 jolloin se on 6 %.

Edelld mainittua eldkettd kartuttavaa vdhimmdismaksua on voitu vapaa-
ehtoisesti korottaa 6 prosenttiin lakisddteisen eldkkeen el6kepalkkakaton
alle jddvistd tuloista ja 16 prosenttiin sen ylittdvistd tuloista kolme kertaa
eldkepalkkakaton suuruisiin tuloihin asti. My6s nditd maksuja korotetaan
hallinnollisiin kuluihin menevdlld 25 prosentilla, jolloin kokonaismaksut
ovat 7,5 o/o ja 20 o/o.

Vuonna 1997 ja sen jdlkeen perustetuissa yrityksissd pakollinen vdhim-
m6ismaksu lakisddteisen eldkkeen eldkepalkkakaton ylitt6vist6 tuloista on
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15 % vuonna 1999. Ennen vuotta 1997 perustetuissa yrityksissd pakollista
maksua tdstd palkan osasta aletaan peri6 vuonna 2000, jolloin se on10
%.

AGlRCiin kuuluvista maksetaan eldkettd kartuttavaa vakuutusmaksua
ARRCO -jiirjestelmiin samoin kuin ARRCO -jiirjestelmiin kuuluvista palk-
katason A osalta. Palkkatason B ja C osalta eldkettd kartuttava vakuutus-
maksu oli vuonna 1998 yhteensd vihintddn 15 %, josta tydntekijdn maksu
oli 5,5 % ja ty6nantajan 9,5 %. Vuonna 1998 perittdvd kokonaismaksu oli
18,75 %, josta tyontekijdn maksu oli 6,875 % ja tyonantajan 11,875 o/o.

ElEikettdi kartuttava vdhimmdismaksu nousee 16 prosenttiin vuonna 1999.
Jo ennen tdtd maksu on voitu vapaaehtoisesti korottaa 16 prosenttiin. Pe-
rittdvd kokonaismaksu on tdll6in 20 o/o, josta ty6ntekijdn maksu on 7,5 o/o ja
tyonantajan 12,5 o/o.

Vuodesta 1997 alkaen AGlRCiin kuuluvilta on peritty tilapdisesti ylimdd-
rdisti vakuutusm aksua jSrjestel m dn ta loudellisen ti lanteen kohentam isek-
si. Vuonna 1998 maksu oli 0,14 o/o koko palkasta. Ty6ntekijdn osuus oli
0,05 % ja ty6nantajan 0,09 %.

Osa-aikaelike

Vanhuuseldke voidaan sekdAGlRC- ettd ARRCO -jiirjestelmissd maksaa
osa-aikaeldkkeend 60 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle samoin kuin yleisen
sosiaalivakuutuksen vanhuuseldke. Eldkkeen mddrd prosentteina tdydes-
td vanhuuseldkkeestd mddrdytyy jeljella olevasta tydajasta riippuen sa-
moin kuin yleisessd sosiaalivakuutusjdrjestelmdssd (ks. kohta 3.1.6). Jal-
jelle jtiiiviistd osa-aikatydstd karttuu uutta eldkettd, kuitenkin enintddn 65
vuoden ikddn asti.

Perhe-eldke

Perhe-eldkettd maksetaan leskeneldkkeend ja lapseneldkkeend tdysor-
volle. Leskeneldke voidaan jakaa lesken ja entisen puolison kesken, jos
edu njiittiijii on eron nut.

AGIRC -j€ir1estelmdistd leskeneldkettd maksetaan 60 vuotta tdyttdneelle
leskelle. 55 vuotta tdyttdneelle leskelle voidaan maksaa varhennusvdhen-
nykselld alennettua elAkett6. Tdysi eldke maksetaan lesken idstd riippu-
matta, jos leski on tyokyvyton (vdhintdiin 213), hdnelld on vdhintddn kaksi
alle 21-vuotiasta lasta, hdn hoitaa vammaista lasta tai hdnelle maksetaan
yleisen sosiaalivakuutuksen tuloharkintaista leskeneldkettd.
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Leskeneldke on 60 % edunjdttdjdn karttuneesta vanhuuseliikeoikeudesta
tai maksussa olevasta vanhuuseldkkeestd. Kun eldke mddritddn maksus-
sa olevasta vanhuuseldkkeestd, poistetaan mahdollinen varhennusv6hen-
nys ja eldke mddrdtddn ndin saadusta tdydestd eldkkeestd.

Lapseneldkettd maksetaan AGIRC -jdrjestelmdstd alle 21-vuotiaalle tdys-
orvolle. Jos lapsi on tullut tydkyvytt6mdksi alle 21-vuotiaana, elikettd
maksetaan idstd riippumatta. Eltike on 30 % edunjdttiijiin karttuneesta
vanhuuseldkeoikeudesta tai maksussa olevasta vanhuuseldkkeestd lasta
kohti.

ARRCO -jdrjestelmistd maksettavaan leskeneldkkeeseen on oikeus 50
vuotta tdyttdneelld naisleskelld ja 65 vuotta tdyttdneelld miesleskelld. Les-
ken idstd riippumatta eldke maksetaan, jos leski on tydkyvytdn (vdhint66n
2/3), hdnelld on vdhintddn kaksi alle 21-vuotiasta lasta, hdn hoitaa vam-
maista lasta tai hdnelle maksetaan yleisen sosiaalivakuutuksentulohar-
kintaista leskeneldkettd. ElSke mddrdytyy samoin kuin AGIRC -jdrjestel-
mdssd.

ARRCO -jdrjestelmissd lapseneldketti maksetaan alle 21-vuotiaalle tdys-
orvolle. Kokopdivdopiskelijalle eldkettd maksetaan, jos hdn on alle 25-
vuotias. Jos lapsi on tullut ty6kyvyttdmdksi alle 21-vuotiaana, eldkettd
maksetaan idist€i riippumatta. Eliike mtitir€iytyy muuten samoin kuin
AGIRC -jdrjestelmdssd, mutta eldke on 50 % lasta kohden.

Molemmissa jdrjestelmissd leskeneldke lakkaa, jos leski solmii uuden
avioliiton.

Vapaakirjaoikeus

Karttunut eldkeoikeus sdilyy vdlittomdsti ilman vakuutusajan pituudelle
asetettavia mdEirtiaikoja. Eldkeoikeus voidaan tydsuhteen pddtyttyd siir-
tdd toiseen jdrjestelmdain AGlRCin ja ARRCOn sisdlld tai ndiden vdilillEi.
Se jdrjestelmd, johon vakuutettu on viimeiseksi ennen eldkkeelle jaiEimistri
kuulunut, selvittdd koko tyohistorian ajalta karttuneet vakuutuskaudet ja
eldkepisteet.

Eliikkeiden tarkistaminen ja md<saminen

Eliikkeitii tarkistetaan eldkepisteen arvoa muuttamalla. Aikaisemmin tar-
kistukset tehtiin molemmissa jdrjestelmissd kahdesti vuodessa huhtikuun
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ja lokakuun alusta. AGIRC -jdrjestelmdssd tarkistus tehd66n nykyisin ker-
ran vuodessa. ARRCO -jdrjestelmissd tarkistus tehdddn edelleen periaat-
teessa kahdesti vuodessa, mutta sekdAGlRCissa ettd ARRCOSSa el6ke-
pisteen arvo on useana vuonna 1990-luvun aikana pysynyt samana.
Vuonna 1996 tehdyn sopimuksen mukaan eldkepisteen arvon korotukset
ovat AGIRC -jdrjestelmdssd vuoteen 2000 asti prosenttiyksikOn pienem-
mdt kuin jdrjestelmidn kuuluvien keskimddrdinen palkkojen nousu. Tar-
kistus ei my6skddn tdnd aikana saa olla inflaatiota suurempi. Eldkkeet
maksetaan neljdnnesvuosittain.

3.3 Mahdollisuus siirtyd varhennetulle el5kkeelle

Palkansaajien yleisessd sosiaalivakuutuksessa ja pakollisissa liseldkeva-
kuutuksissa on useita mahdollisuuksia siirtyd eldkkeelle joustavasti 60
vuoden i6std (ks. 3.1.5, 3.1.6 ja 3.2). AGIRC -jdrjestelmdssd ja osassa
ARRCO -jdrjestelmid vdhennetyn vanhuuseldkkeen voi ottaa 55 vuoden
idst6. Tdmdn lisdksi yrityksillEi on mahdollisuus tehd€i sopimus kansallisen
tyollisyysrahaston kanssa (Fonds national de I'emploi, FNE) varhaiseld-
kejdrj estel m iitin liittymisestd.

FNE-etuus

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voi sopimuksen perusteella siir-
td6 tydntekijdn ns. FNE-varhaiseldkkeelle, jos tydntekijii on vdhintddn 57-
vuotias (joissakin tapauksissa riittdd 56 vuoden ikd), on kuulunut lakisdd-
teiseen sosiaalivakuutukseen vdhintddn 10 vuotta, on ollut saman tydn-
antajan palveluksessa yhtdjaksoisesti vdhintddn vuoden eikd ole hakenut
lakisddteistd eldkettd.

FNE-etuus on 65 % palkasta yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkka-
kattoon astija 50 % katon ylittdvdstd palkasta enint66n kaksi kertaa katon
suuruisiin tuloihin asti" Jos etuudensaja kuolee, maksetaan omaisille
kertakorvaus. Korvaus on 120 kertaa etuuden mddrd pdivdd kohden.
Huollettavista lapsista maksetaan kustakin 45-kertaisen pdivdetuuden
suuruinen korotus.

Ty6ntekij;i pysyy sairausvakuutuksessa etuuden maksuajan ja maksaa
1,7 prosentin suuruista sairausvakuutusmaksua. Etuuden maksuajalta
karttuu my6s pakollista lisdeldkettd.

Etuutta maksetaan kunnes tyontekij€i tiiyttddi 60 vuotta, tai kunnes hdnelld
on oikeus tdyteen lakisddteiseen vanhuuseldkkeeseen, kuitenkin enintddn
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65 vuoden ikddn asti. Maksussa olevia etuuksia tarkistetaan kuluttajahin-
taindeksilld samoin kuin lakisddteisi6 vanhuusel6kkeitd.

FN E-korvaus osa-aikatydh6n si irtyvitle

Yritykset voivat tehdd FNE:n kanssa myds erityisen sopimuksen, jonka
mukaan he sitoutuvat palkkaamaan uusia tyontekijditd jakamaan osa-
aikatydhon siirtyvien tydntekij6iden tyotd. osa-aikaty6h6n siirtyvdn tyonte-
kijdn tulee olla 55 vuotta tdyttdnyt, mutta alle 65-vuotias. Lisdksi hdnen on
tdytynyt kuulua sosiaalivakuutukseen vdhintddn 10 vuotta. Saman ty6nan-
tajan palveluksessa hdnen on tdytynyt olla vdhintddn vuosi, ja tydajan
tulee osa-aikatydssd olla 50 % kokopdivdtyon tydajasta. Uusi ty6ntekijd
tulee palkata kolmen kuukauden sisdlld jakamaan tyotii. Valinnassa tulee
suosia nuoria.

Valtio maksaa ty6ntekijdlle korvausta tyoajan lyhennyksestd aiheutuvasta
ansionmenetyksestd. Korvaus on 30 % aikaisemmasta kokopdivdpalkasta
yleisen sosiaalivakuutuksen eldkepalkkakaton alle jddvistd tuloista ja25 o/o

katon ylittdvdn palkan osalta kaksi kertaa katon suuruisiin tuloihin asti.

FN E-osa-aikakorvaus voidaan ty6nantajan ja FNE: n erillisen sopimuksen
perusteella myont66 my6s ty6ntekijdille, jotka siirtyvdt osa-aikaty6hdn
yrityksen taloudellisesta tilanteesta johtuvan irtisanomisen vdlttdmiseksi.
Korvauksen mddrd on sama kuin edelld mainitussa osa-aikaeldkkeessd,
ja sitdi maksetaan enintddn kaksi vuotta.

Tydnantajalta on toukokuusta 1997 alkaen peritty erityistd maksua jokai-
sesta edelld mainittujen sopimusten perusteella osa-aikaeldkkeelle siirty-
vdstd tyontekijtistd.

3.4 Yrittdjien eld kejdrjestel mdt

Yritttijiit kuuluvat ammatti- tai toimialasta riippuen useaan eri eldkej6rjes-
telmddn. Lakisddteisten eldkejdrjestelmien lisdksi heilld on omat osittain
pako ll iset I isaiel tikej airj estel m dnsd.

Teollisuuden ja kaupan yrittdjien lakisSdteisestd eldketurvasta huolehtii
ORGANlc, kdsitydldisten eldketurvasta CANCAVA, vapaiden ammattien
harjoittajien eldketurvasta CNAVPL, lakimiesten eldketurvasta GNBF ja
maatalousyrittdjien ja -tydntekijdiden eldketurvasta MSA. Maatalousyrittd-
jien jdrjestelmd MSA kattaa sekd eldketurvan ettd sairausvakuutuksen.
Teollisuuden ja kaupan yrittdjien jdrjestelmd ORGANlc kattaa vanhuus-,
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ty6kyvyttomyys- ja perhe-eldkkeet. Muiden yrittdjien sairausvakuutuksesta
ja tydkyvyttomyyseldkkeistd huolehtii yhteinen jdrjestelmd CANAM.

Yrittdjien lakisddteisistd jdrjestelmistd maksettavat etuudet ovat pddpiir-
teissddn samanlaiset kuin yleisessd sosiaalivakuutusjdrjestelmdssd lu-
kuun ottamatta vapaiden ammattien harjoittajien jdrjestelmdd. Vapaiden
ammattien harjoittajien lakisddteiset eldkkeet ovat tasasuuruisia. Lisd-
eldkejdrjestelmddn kuulum inen on heille pakollista.

Samoin kuin lakisddteinen eldketurva myds yritttijien lisdeldketurva nou-
dattaa samoja periaatteita kuin palkansaajien lisdel6keturva.Kdsityoldisille
ja lakimiehille lisiieliikejdrjestelmiin liittyminen on pakollista samoin kuin
muille vapaiden ammattien harjoittajille. Teollisuuden ja kaupan yritttijille
lisdturva on pakollista perhe-eldkkeiden osalta. Maatalousalalla lisdeldke-
turva on vapaaehtoista.

4 Lisdeldketurva

Ty6nantajan vapaaehtoisesti jdrjestdmd lisdeldketurva on Ranskassa to-
teutettu pddosin maksamalla vapaaehtoisia lisdmaksuja pakollisiin lisdeld-
kejdrjestelmiin. Ndistd mahdollisuuksista on kerrottu kohdassa 3.2. Pakol-
lisista jdrjestelmistd erillisid tdydentdvid vanhuuseliikevakuutuksia otetaan
ldhinnd kattamaan C-palkkatason tuloja, mutta se ei ole kovin yleistd.
Yleisempid ovat ryhmdvakuutukset, joilla tdydennetddn perhe-elEike- ja
etenki n ty6kyvytt6myysturvaa.

Vapaaehtoisen lisdeldketurvan vakuutusmaksuja voidaan vdhentdd sa-
moissa rajoissa kuin pakollisen lisdeldketurvan maksuja (ks. 3.2). Rajan
ylittiivdiltii osalta tyonantajan maksut katsotaan tyontekij€in verotettavaksi
tuloksi. Verovdhennysoikeuden edellytyksend on, ettd tydntekijtin liittymi-
nen jdrjestelmddn on pakollista, ettd ty6nantaja osallistuu eldkkeen rahoi-
tukseen ja, ettd vakuutusmaksu ryhmdvakuutuksessa on sama koko
tyontekijdryhmdlle.

Maksussa olevat eldkkeet ovat verotettavaa tuloa samoin vdhennysoi-
keuksin kuin lakisddteiset ja pakolliset eldkkeet"

389



1 8 Ranska

5 Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisiidtei nen e! dketurva

Ranskan kansallisen lainsdiddnnon mukaan Ranskassa tydskentelevdt
on vakuutettava maan lakisddteisissd sosiaalivakuutusjdrjestelmiss6 kan-
salaisuudesta riippumatta. Ulkomailla Ranskalaisen tydnantajan palveluk-
sessa olevat voidaan pitdd kotimaan vakuutuksessa kuuden vuoden ajan.
Ulkomailla asuvat ranskalaiset voivat kuulua vapaaehtoisesti Ranskan la-
kisddteiseen sosiaalivakuutukseen. Heitd varten on oma sosiaalivakuu-
tuslaitos, Caisse des Francais de l'6tranger (CFE).

Suomen ja Ranskan vdlilld ei ole kahdenvdlistd sosiaaliturvasopimusta,
m utta lakisddteisee n vaku utukseen ku u I um isesta, vakuutusaikojen hyvdk-
silukemisesta, eldkkeiden mddrdytymisestd ja eliikkeiden maksamisesta
toiseen maahan ovat Suomen ja Ranskan vdlilld voimassa EU-asetuksen
14OBl71 ja sen toimeenpanoasetuksen 574172 mddrdykset. Ne merkitse-
vdt usein poikkeamista edelld mainituista kansallisista sdddoksistd.

Kansallisen lainsddddnndn mukaan sekd Ranskan ettd ulkomaan kansa-
laiset voivat siiilyttiiii oikeuden vakuutusmaksuihin perustuviin lakisddtei-
siin eldkkeisiin muuttaessaan maasta, jos eldke on mydnnetty heiddn
asuessaan Ranskassa. Ranskan kansalaisille lakisddteinen vanhuuseldke
ja leskeneldke voidaan myds mydntdi ulkomaille. Tydkyvyttdmyyseldke
edellyttdd ty6skentelyd Ranskassa viimeisen vuoden aikana, eikd sitd
siksi yleensd mydnnetd ulkomaille muutoin kuin EU-asetuksen 14o1l71 ja
mahdollisesti sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Ulkomaan kansalaisel-
le eldkkeet voidaan mydntdd ulkomaille vain sosiaaliturvasopimuksen tai
EU-asetuksen perusteella. vakuutusmaksuista riippumattomia v6him-
mdisetuuksia, joista on kerrottu edell6 kohdassa 2.1 ja 2.2, voidaan mak-
saa vain Ranskassa asuville eikd niitd makseta ulkomaille edes asetuksen
14OBl71 perusteella.

Lisieliketurva

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 14o$lz1 eivit koske Ranskan pa-
kollisia lisiieldkejtirjestelmid eivdtkd vapaaehtoisesti jdrjestettyd lisdeld-
keturvaa. Ulkomailla tilapdisesti tydskentelev6t pysyvdt yleensd vakuutet-
tuina pakollisissa lisdeldkejdrjestelmissd saman ajan kuin lakisddteisessd
vakuutuksessa. Jos vakuutus Ranskassa lakkaa, sdilyy vapaakirjaoikeus
karttuneeseen eldkkeeseen ja eldke maksetaan asuinmaasta riippumatta.

390



1 8 Ranska

Ranskassa ty6skentelevdt ulkomaalaiset kuuluvat pakollisiin lisdeldkej6r-
jestelmiin. Muiden EU-maiden kansalaiset voidaan vapauttaa vakuutuk-
sesta, jos he kuuluvat vakuutukseen kotimaassaan.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Kes6lld 1997 valtaan tullut uusi hallitus sai hoitaakseen velkaisen sosiaa-
liturvajdrjestelmdn. Vuonna 1997 palkansaajien yleisen sosiaalivakuutuk-
sen alijddmti oli 37 miljardia frangia. Vajeen odotettiin pienenevdn 33 mil-
jardiin vuonna 1998, ja uuden hallituksen tavoitteena on pienentdd sitd
edelleen nopeasti. Tdhdn se pyrkii jatkamalla edellisen hallituksen kdyn-
nistdmdd sosiaal itu rvaj drj estelm dn reform ia.

Jupp6n suunnitelmana tunnettu sosiaaliturvan uudistustyO kdynnistettiin
vuonna 1995, jolloin palkansaajien yleistd sosiaalivakuutusta hoitavien
kassojen vaje oli 67 miljardia frangia. Sosiaalivakuutuksen rahoitusvai-
keudet kdirjistyiviit nopeasti 9O-luvun puolivdlissd taloudellisen laman ja
tydllisyystilanteen heikkenemisen my6td.

Jupp6n suunnitelma sisdlsi sosiaaliturvan rakenteellisia ja hallinnollisia uu-
distuksia sekd rahoitukseen liittyviEi muutoksia. Ensinndkin parlamentin
mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaaliturvan kehittdmiseen lisdttiin mm. otta-
malla ktiyttoon sosiaalivakuutuksen valtakunnalliset suunnitelmat, jotka
parlamentti hyvdksyy vuosittain. Suunnitelmissa asetetaan sosiaalivakuu-
tuksen kehittdmisen ja kustannusten raamit seuraavalle vuodelle. Aikai-
semmin sosiaalivakuutus oli ldhes kokonaan tydmarkkinaosapuolten
pddtOsvallassa.

Suunnitelman toisena kulmakivend oli rahoituspohjan muuttaminen niin,
ettd veroluonteisten maksujen osuutta sosiaalivakuutuksen rahoituksessa
vdhitellen lisdtddn. Tdmd muutos on aloitettu nostamalla yleistd sosiaali-
vakuutusmaksua (CSG), joka peritddn verotettavasta tulosta ja omaisuu-
den tuotosta. Tavoitteena on laajentaa maksupohjaa, ja tehdd siitd vd-
hemmiin suhdanneherkkd perimdlld maksut muustakin kuin tydtuloista.
Sen katsotaan olevan myos yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisempaa.
Maksupohjan laajentaminen toteutetaan ennen kaikkea niiden etuuksien
rahoituksessa, jotka on tarkoitus muuttaa asumisperusteisiksi ja mydntdd
kaikille maassa asuville, ei vain tydssd oleville.

Yleisen sosiaalivakuutusmaksun lisdksi otettiin kdytt66n tilap6inen vero-
luonteinen maksu (CRDS), joka kdytetddn sosiaalivakuutuksen alijddmdn
kattamiseen. Maksu kerdtddn erityiseen sosiaalivakuutusvelan takaisin-
maksurahastoon (CADES). Se peritddn samoin kuinCSG-maksu tydtulon
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lisdksi myds pddomatuloista ja lisdksi useimmista ansionmenetyskorvauk-
sista

Uudistuksen kolmantena keskeisend periaatteena oli sosiaalitur-
vamenojen karsiminen ja varojen tehokkaampi kohdentaminen erityisesti
terveydenhuollossa ja perhe-etuuksissa.

Jospinin hallituksen tavoitteena on p6dstd sosiaalivakuutuksen velasta
kokonaan eroon vuonna 1999. Tdhdn pyritddn edellisen hallituksen suun-
taviivojen mukaisesti laajentamalla sosiaalivakuutuksen maksupohjaa ja
leikkaamalla terveydenhuollosta ja perhe-etuuksista aiheutuvia kustan-
nuksia.

Sairausvakuutusmenot tullaan entistd suuremmalta osin rahoittamaan
yleiselld sosiaalivakuutusmaksulla. T6td maksua nostettiin vuoden 1999
alusta 4,1 prosenttiyksik6lld 7,5 prosenttiin. Vastaavasti tyontekijdin saira-
usvakuutusmaksua alennettiin 5,5 prosentista 0,75 prosenttiin. Sosiaaliva-
kuutusvelan maksamiseen kdytettdvdn tilapdisen CRDS -maksun kerdd-
mistd pddtettiin jatkaa viidelld vuodella, vuoteen 2o14. Ty6nantaja saa
kuitenkin alennusta pienipalkkaisten tyontekij6iden sosiaalivakuutusmak-
suihin.

Vuoden 1999 sosiaaliturvaa koskevan talousarvion yhteydessd pddtettiin
erityisen rahaston perustamisesta lakisddteisten eldkejdrjestelmien kasva-
vien menojen kattamiseksi. Tarkoituksena on muodostaa puskurirahasto
erityisesti vuodesta 2005 alkaen eldkkeelle siirtyvien sodan jdlkeisten
suurten ikdluokkien eldkemenojen kattamiseksi. Rahastoon siirretddn
aluksi kahden miljardin frangin pdioma solidaarisuusrahastosta (FSV).
Rahastoa on tarkoitus kasvattaa vuoden 1999 aikana valtion yritysten
tuottamilla voitoilla, ja myohemmin joidenkin valtion yritysten yksityistdmi-
sestd saatavilla varoi lla.

Pddministeri Jospin asetti toukokuussa 19g8 ty6ryhm6n selvittdm66n eld-
kejdrjestelmien uudistamistarvetta. TydryhmEi j6tti mietint6nsd maalis-
kuussa 1999. Tydryhmii esittdd muun muassa, ettd tdyden vanhuuseldk-
keen saamiseksi vaadittavaa vakuutusaikaa pidennettiisiin vuoteen 201 g
menness6 42,5 vuoteen. Uudistus koskisi sekd yleistd sosiaalivakuutus-
jdrjestelmdd ettd julkisen sektorin erityisjdirjestelmid. Yleisess6 sosiaaliva-
kuutusjdrjestelmdssd on parhaillaan tulossa asteittain voimaan uudistus,jolla vakuutusaikaa tdyden eldkkeen saamiseksi 60 vuoden ikdisend pi-
dennetddn 40 vuoteen (ks. 3.1.5). Julkisen sektorin jdrjestelmissd tdyden
eldkkeen saa edelleen 37,5 vuoden vakuutusajan jdlkeen. Jotta uudistus
ei pienentdisi kohtuuttomasti niiden elSkkeitd, joilla ei ole t€iyttdi vakuutus-

392



18 Ranska

aikaa, esitetddn ettd puuttuva vakuutusaika pienentdisi eldkettd nykyistd
vdhemmdn.

Tyoryhmit esittdd my6s selvitettdvdksi edelld mainitun puskurirahaston
kehitt6mistd pysyvdksi osaksi eldkejd rjestelm dn rahoitusta.

Lisiiel dkej irjestel m ien vakauttam issopi m us

Myos pakollisten AGI RCiin ja ARRCOoon kuuluvien lisdeldkejdrjestelmien
taloudellinen tilanne heikkeni 199O-luvulla ennakoitua nopeammin. Tdmd
johtui osittain siit6, ettd AGIRC- ja ARRCO -jdrjestelmdt kytkeytyvdt pal-
kansaajien yleiseen sosiaalivakuutukseen palkkakaton kautta. AGlRCiin
maksetaan maksuja vain palkkakaton ylittdvistd tuloista ja ARRCO -
jdrjestelmiinkin maksettavat maksut ovat korkeammat katon ylittaivailtEi
osalta. Kun palkkakattoa on yleisen sosiaalivakuutuksen maksutulon ko-
rottamiseksi nostettu yleistd palkkojen nousua nopeammin, on erityisesti
AGIRC -jdrjestelmdn maksutulo samalla heikentynyt.

Kolme tydnantajajdrjestod ja nelj6 tyontekr.laijairjestdd solmi huhtikuussa
1 996 sopimuksen kymmenvuotisesta toimenpideohjelmasta lisdeldkejdr-
jestelmien talouden tasapainottamiseksi. Sen keskeinen osa on eldkkei-
den tason leikkaaminen heikentdmdlld eldkepisteen arvon korotuksia ja
pienentdmdlld ndin eldkkeiden tarkistuksia. Eldkkeiden tasoa leikataan
myos sill6, ettd ns" viitepalkkaa nostetaan keskimddrdistd palkkojen nou-
sua nopeammin, jolloin eldkepisteitd, ja siten eldkettd, karttuu vdhemmdn
(ks. kohta 3.2.4).

Toimenpideohjelmaan liittyi my6s kaikkienARRCOoon kuuluvien jdrjes-
telmien yhdenmukaistaminen vuoden 1999 alusta. Aikaisemmin eri jdr-
jestelmien sddnndt, eldkepisteiden arvo ja viitepalkka olivat erilaiset. My6s
ARRCOn ja AGlRCin etuudet yhdenmukaistuvat, kunARRCOoon kuulu-
vista aletaan asteittain maksaa saman suuruisia pakollisia vakuutusmak-
suja kuin AGlRCiin kuuluvista. Vuoden 1999 alusta AGIRC ja ARRCO
tukevat toisiaan myds taloudellisesti.

Rahastoivat I isiel ikejiirjestel mtit

Ranskassa on koko 90-luvun ajan ollut esilld tarve tdydentdd jakoj;irjestel-
m66n perustuvia pakollisia eldkejdrjestelmid vapaaehtoisilla, rahastoivilla
IisaielaikejdrjestelmiIld. Ajatus eldketurvan rahastoivasta "kolmannesta pila-
rista" oli esilld myos Jupp6n suunnitelmassa, ja se eteni edellisen hallituk-
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sen aikana niin pitkAlle, ettti parlamentti ehti hyvdksyd helmikuussa 1997
sitd koskevan lain.

Tarkoituksena oli, ettd tyonantaja tai ryhmi tydnantajia voisi perustaa ra-
hastoivan lisdelSkejiirjestelmdn joko oma-aloitteisesti tai ty6markkinasopi-
mukseen perustuen. Ty6nantajan omasta aloitteesta perustettuun jirjes-
telm6dn kuuluminen olisi tyontekijiille vapaaehtoista. Yllykkeend jdrjestel-
mien perustamiselle ja niihin liittymiselle olisi se, ettd tyonantaja ja ty6nte-
kijd voisivat vdhentdd ndm6 vapaaehtoiset maksut pakollisista sosiaaliva-
kuutusmaksuista. Tydnantaja voisi my6s sijoittaa osan j6rjestelmdn ra-
hastoista omaan yritykseensd. Tavoitteena oli edistdd erityisesti osakesi-
joittamista, joka toisi Ranskan pdSomamarkkinoille kaivattuja kotimaisia
omistajia.

Uusi hallitus ei kuitenkaan saattanut lakia sellaisenaan voimaan, vaan
halusi siihen muutoksia. Sen mielestd mahdollisuus vdhentdd vapaaehtoi-
set maksut pakollisista merkitsisi pakollisten eldkejdrjestelmien talouden
lopullista rapautumista. Hallitus asetti tydryhmdn, jonka tehtdvdnd oli teh-
dd esitys siitd, kuinka lisdeldkejdrjestelmid koskevaa lakia tulisi muuttaa.
Huhtikuussa 1998 pddministeri Jospin ilmoitti kuitenkin, ettei lakia tulla
saattamaan voimaan, vaan uusi tyoryhmd sai tehtdvdkseen tarkastella
koko eldkejdrjestelmdn uudistamistarvetta. Ndistd muutosehdotuksista on
kerrottu edelld.

Osoitteita

Sosiaaliturvalaitosten keskuslaitos, Agence centrale des organismes de
s6curit6 sociale, ACOSS, 67, boulevard Richard-Lenoir,F-75536 Paris
Cedex 1 1 . Faksi:+331 49233255.

Palkansaajien kansallinen sairausvakuutuskassa, Caisse nationale d'as-
surance maladie des travailleurs salari6s, CNAMTS, 66, avenue du Mai-
ne, F-75694 Paris Cedex 14. Faksi:+ 33143215121"

Palkansaajien kansallinen vanh uusvakuutuskassa, Caisse nationale d'as-
surance vieillesse des travailleurs salari6s, CNAWS, 110, avenue de
Flandre, F-75951 Paris Cedex 19^ Faksi. +33140055199.

Vapaiden ammattien kansallinen vanhuusvakuutuskassa, Caisse na-
tionale d'assurance vieillesse des professions lib6rales, CNAVPL, 102,rue
de Miromesnil, F-75008 Paris. Faksi:+331 45619137.

394



18 Ranska

Muiden kuin maataloudessa toimivien itsendisten yritt6jien sairaus- ja tii-
tiysvakuutuskassa, Caisse nationale d'assurance-maladie et maternit6 des
travailleurs non salari6s des professions non agricoles, CANAM, Centre
Paris Pleyel, Tour Ouest, F-93521 Saint Denis Cedex 1. Faksi:
+33149333803.

Teollisuuden ja kaupan itsendisten yrittdjien vanhuus-, tydkyvytt6myys- ja
perhe-eldkekassa, Caisse nationale du r6gime d'assurance vieillesse-
invalidit6-d6cds des non-salari6s de l'industrie et du commerce, OR-
GANIC, 9, rue Jadin, F-75832 Paris Cedex 17.Faksi: +33147649200.

Ulkomailla olevien ranskalaisten kassa, Caisse des Francais de l'6tranger,
CFE, Rubelles, F-77951 Maincy Cedex. Faksi: +33164717039.

Ranskassa tyoskentelevien ulkomaalaisten sosiaaliturvakeskus,Centre de
s6curit6 sociale des travailleurs migrants, 1'1, rue de la Tour des Dames,
F-75436 Paris Cedex 09. Faksi: +33149950650.

LisdelEikejdrjestelmien liitto, Association des r5gimes de retraites
compl6mentaires, ARRCO, 44, boulevard de la Bastille, F-75O12 Paris'
Faksi: +33143421461.

Johtavassa asemassa olevien toimihenkilOiden eldkelaitosten liitto, Asso-
ciation g6n6rale des institutions de retraite des cadres, AGIRC, 4, rue Le-
roux, F-75116 Paris. Faksi: +33144175101.

Kirjallisuus

Aubry Martine. Approfondir les solidarit6s et conforter notre systdme de
protection sociale. Droit Social. Novembre 1998.

Benefits Report Europe, USA & Canada '1998. WatsonWyatt Worldwide
Brussels.

Blanchet Didier ja Pel6 Louis-Paul (1997): SocialSecurity and retirement
in France. Working Paper 6214. National Bureau of Economic Research.
Cambridge.

Bolderson Helen ja Gains Francesca (1993): Crossing National Frontiers.
Department of Social Security Research Report No. 23. HMSO. London.

395



1 8 Ranska

Consolidated version of Regulation (EEC) No 1408/71 of theCoun cil of 14
June 1971 on the application of social security schemes to employed per-
sons, to self-employed persons and to memebers of their families moving
within the Community. 92lC 325|O1.OJ C 325. Volume 35. 10 december
1992.

Dupeyroux Jean-Jacques (1998):Droit de la s6curit6 sociale. 13e 6dition
par Rolande Ruellan. Paris.

Dupeyroux Jean-Jacques (1988): Droit de la s6curit6 sociale. Onzidme
6dition. Paris.

Employee Benefit Reference Manual 1998. Swiss Life lnsurance and
Pension Company. Zurich 1998.

Graham Robert. France plans reserve fund to cope with pensions short-
fall. Financial Times 23.9.1998.

lBlS Briefing Service. France. April 1998, May 1998, January 1999, Feb-
ruary 1999, March 1999. lnternational Benefits lnformation Service.Cha-
rles D. Spencer & Associates, inc. Chicago.

lBlS Reference Manual. France. March 1998. Charles D. Spencer &
Associates, inc. Chicago 1998.

lnternational social Security Association. Member organizations. June
1997.

Laitinen-Kuikka Sini (1998): Eldketurvan muutoksista Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja Saksassa. Eldkkeistd ulkomailla. Katsauksia 6/98. Eldketur-
vakeskus.

La retraite du r6gime g6n6ral de la s6curit6 sociale (1992): caisse na-
tionale d'assurance vieillesse. Paris.

Le Plan recommande de travailler cinq ans de plus pour payer les retrai-
tes. Le Monde 26.2.99.
Le r6gime frangais de protection sociale. Etat au 1"' janvier 1ggg. centre
de s6curit6 sociale des travailleurs migrants.

Les futurs retrait6s condamn6s d 42,5 ans de cotisations. Liberation
22.3.1999.

396



1 8 Ranska

MISSOC Community information system on social protection (1997): So-
cial protection in the Member States of theEuropean Union. Situation on 1

July '1996 and evolution. European Communities.

MISSOC-Info 3194. Bulletin of the Mutual lnformation System on Social
Protection in the Community. MISSOC Secreteriat. Cologne. October
1 994.

Pieters Danny et al. (1993): lntroduction into the Social Security Law of
the Member States of the European Community. Second edition. Bruylant.
Brussel.

Salaire - Minimum garanti. lnternet-osoitteessa
www. dall oz.frlACTUALI S/Baremes/B 1 8. htm I

Schoukens P. (ed.) (1994): Social Protection of the Self-Employed in the
European Union. Deventer.

Social Security Programs Throughout the World - 1gg7.Social Security
Administration. Research Report # 65 SSA Publication No. 13-11805
August 1997.

Supplementary pensions in the European Union (1994): Social Europe
Supplement 3/94. Brussels.

Vous avez 55ans et plus etvous 6tes veuf ou veuve (1992): Caisse na-
tionale d'assurance vieillesse. Paris.

Vous avez moins de 55 ans et vous 6tes veuf ou veuve (1992): Caisse
nationale d'assurance vieillesse. Paris.

Julkaisemattomat l6hteet :

AG I RC-jarjestelm dn i nternet-sivut osoitteessa : www. agirc.fr

397





. 19 Ruotsi

Sisdllys

1 Yleistd

2 V5himmdiselAketurva

2.1 Hallinto
2.2 Rahoitus
2.3 Kansaneldke
2.3.1 Vakuutusaika
2.3.2 Vanhuuseldke
2. 3. 3 Tydkyvytt6myyseldke
2.3.4 Perhe-eldke
2.4 Takuueldke
2.5 Vdhimmdiseldkkeiden verotus

3 Ty6eldketurva

3.1 Hallinto
3.2 Rahoitus
3.3 Yleinen lisdeldke (ATP)
3.3.1 Vakuutusaika
3.3.2 VanhuuselSke
3. 3. 3 TyokyvyttomyyselSke
3.3.4 Perhe-eldke
3.4 Osa-aikaeldke
3.5 Vapaaehtoinenvakuutus
3.6 Tuloperusteinenvanhuusel6ke

4 Lisdeldketurva

5 Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

6 Vireilld olevia uudistuksia

Osoitteita

Kirjallisuus

399





19 Ruotsi

1 Yleisti

Valuuttakurssi: 1 kruunu (SEK) = 0.654 FIM (keskikurssitammikuu 1999)

Ruotsin valtiopdivdt hyviksyivdt kesdkuussa 1998 lopullisesti pitkddn val-
mistellun lakisddteistd vanhuuseldkejdrjestelmdd koskevan uudistuksen.
Uudistus tulee asteittain voimaan vuoden 1999 alusta. Ensimmdiset uu-
den jdrjestelmdn mukaiset eldkkeet maksetaan vuonna 2001. Myds tydky-
vytt6myyseldkeuudistu ksesta on tehty periaatepddtds, ja perhe-eldkkeiden
sopeuttaminen uuteen vanhuuseldkejdrjestelmddn on vireilld. Entinen
vanhuuselikejdrjestelmd on kuitenkin osittain voimassa vield pitkdn siir-
tymdkauden ajan. Seuraavassa kerrotaan sekd tdmdn vanhan eldkejdr-
jestel mdn ettd uuden eldkejdrjestelmdn m u kaisesta eldketurvasta.

Vanha eldkejirjestelmd muodostuu kansaneldkkeestd, yleisestd lisieldk-
keestd (ATP) ja osa-aikaeldkkeestd. Kansaneldkejdrjestelmi kattaa peri-
aatteessa kaikki maassa asuvat, ja elflke on sidottu asumisvuosien mdd-
rddn. Yleinen lisieldkejdrjestelmd kattaa kaikki palkansaajat ja yrittiijdt, ja
eldke on ansiosidonnainen. Molempia elikkeitd maksetaan vanhuuseldk-
keinii, tydkyvyttdmyyseldkkeind ja perhe-eldkkeind. Kansaneldke ja ylei-
nen lisdeldke muodostavat yhtendisen kokonaisuuden. Jos yleinen lisS-
eldke jdd pieneksi tai sitd ei makseta lainkaan, korotetaan kansaneldkettd
eldkelisdll6. Yleinen lisdeldke pienentdd eldkelisdd tdysimddrdisesti. Osa-
aikaeldkkeitd maksetaan palkansaajille ja yrittdjille erillisestd osa-aikaeld-
kevakuutuksesta. Niiitd eliikkeitd ei my6nneti endd vuoden 2000 jdlkeen.

Uusi vanhuuseldkejdrjestelmd muodostuu vdhimmdistoimeentulon takaa-
vasta takuueldkkeestd sekd tuloperusteisesta vanhuuseldkkeesti, joka
jakautuu kahteen osaan; ansaintaeldkkeeseen ja sijoituseldkkeeseen.
Tuloperusteinen vanhuuseldke pienentdd takuueldkettd niin, ettd kun tulo-
perusteinen eldke ylittid rndirdtyn rajan ei takuueldkettd makseta lain-
kaan.

Tuloperusteinen vanhuuseldke mddrdytyy maksettujen vakuutusmaksujen
mukaan. Kokonaismaksusta, joka on 18,5 prosenttia, 16 prosenttiyksikk6d
kartuttaa ansaintaeldkettii ja 2,5 prosenttiyksikk6ti sijoituseldkettd. An-
saintaeldke perustuu laskennalliseen vakuutusmaksujen kertymdin ja
indeksitarkistuksiin, tdtd osaa vakuutusmaksusta ei rahastoida. Sijoitus-
eldkkeeseen kdytettdvd 2,5 prosenttiyksikkdd rahastoidaan, ja eldke mdd-
rdiytyy vakuutusmaksujen ja niille saadun tuoton mukaan. Vakuutettu voi
halutessaan itse valita sijoituskohteet.
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Vanhuuseldkkeet irrotetaan muista sosiaalivakuutusetuuksista omaksi
vaku utuslaji kseen. Tydkyvyttdmyyselikkeet tul laan si irtdmidn sai rausva-
kuutuksen yhteyteen, ja perhe-eldkkeet sopeutetaan uusiin vanhuuseldk-
keisiin.

Uusi jdrjestelmd tulee voimaan asteittain. Vuonna 1954 ja my6hemmin
syntyneet saavat eldkkeensd kokonaan uuden jdrjestelmdn mukaan.
Vuonna 1937 ja aikaisemmin syntyneet saavat eldkkeensd kokonaan
vanhan jirjestelmdn mukaan, kuitenkin niin ettd kansaneldkkeen ja eldke-
lisdn tilalle tulee vuoden 2001 alusta erityinen siirtymdkauden takuueldke.
Vuoden 2001 alusta tarkistetaan myds maksussa olevat vanhan jiirjes-
telmdn mukaiset yleiset lisdeldkkeet uuden ansaintaeldkkeen tarkistuk-
sessa kdytettdvdlld sopeutusindeksilld.

Vuosina 1938 - 1953 syntyneiden eldke mdirdytyy osittain vanhojen ja
osittain uusien sidntdjen mukaan. Uuden jdrjestelmdn mukaisia mddrdyk-
sid eldkkeen maksamisesta ja eldkkeelle siirtymisesti sovelletaan myds
heihin. Ndille ikdluokille taataan vdhintddn sen suuruinen eldke kuin heille
on vuoden 1994 loppuun mennessd karttunut vanhasta eldkejdrjestel-
mdstd.

Lakisddteisten eldkkeiden lisdksi Ruotsissa on erittdin kattavat ty6markki-
nasopimuksiin perustuvat lisdeldkejdrjestelmdt sekd julkisen ettd yksityi-
sen sektorin palkansaajille. Jdrjestelmiin kuuluminen on pakollista kaikille
sopimusaloilla tyOskenteleville.

KUVA 1: Kokonaiseldketurvan rakenne vanhassa ja uudessa eldkejdrjes-
telmdssi

tr tr

Palkka

Kuva: Christina Lindell
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2 Vihimmiiseldketurua
Ensimmdinen yleisid vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Ruotsissa
vuonna 1913 ja se tuli voimaan seuraavana vuonna. Lain mukainen eli-
keturva kattoi periaatteessa koko vdestdn, mutta maksettavat eldkkeet
olivat matalia. Tdmd laki korvattiin kansaneldkelailla vuonna 1935. Silloin
poistettiin eldkkeiden tarveharkinta, mutta eldkkeiden taso oli edelleen
matala. Lakia uudistettiin vuonna 1946, jolloin eldkkeiden tasoa korotettiin
huomattavasti. Tdmin vuonna 1948 voimaan tulleen uudistuksen jilkeen
keskityttiin yleisen lisdelaikejiirjestelmdn rakentamiseen. Kun yleisid lisd-
eldkkeitd koskeva laki oli ensin annettu erillisend, yhdistettiin sekd kansan-
eldkkeet ettd yleiset lisdeldkkeet samaan yleiseen vakuutuslakiin, joka tuli
voimaan tammikuussa 1 962.

Nyt toteutumassa oleva eldkejdrjestelmdn perusteellinen uudistaminen
kdynnistyi 198O-luvulla. Vuosina 1984 - 90 toiminut Eldkevalmistelukomi-
tea jdtti mietintdnsd "Allmin pension" (SOU 1990:76) vuonna 1990. Ko-
mitea tarkasteli muun muassa eldketurvan tulevaisuuden rahoitusmahdol-
lisuuksia, mutta ei vield tehnyt varsinaisia elAkejdrjestelmdn muutosehdo-
tuksia. Sen tydtd jatkoi vuosina 1991- 94 ty6skennellyt parlamentaarisesti
koottu Eliiketydryhmd, joka jtitti ehdotuksensa uudeksi vanhuuseldkejdr-
jestelmdksi helmikuussa 1994 mietinn6ssddn "Reformerat pensionssys-
tem" (SOU 1994:20).

Kesdkuussa 1994 valtiopdivdt hyviiksyi yleisen eldkejirjestelmdn uudis-
tamisen pddperiaatteet. Samalla hallitus asetti viiden eldkeuudistuksen
takana olleen puolueen edustajista muodostetun ns. toteuttamisty6ryhmdn
jatkamaan eldkeuudistuksen toteuttamista yhdessd sosiaaliministeri6n
kanssa. Valtiopdivit piiiitti lopullisesti uudesta eldkejdrjestelmdstd kesd-
kuussa 1998 hyvdksymdlld lait tuloperusteisesta vanhuuseldkkeestd ja
takuueldkkeestS. Tydkyvyttdmyys- ja perhe-eldkkeiden uudistusty6 on
vield kesken, samoin erityistd siirtymdajan takuueldkettd koskeva valmis-
telutyd (ks. kohta 6).

Ruotsissa tuli vuoden 1995 alusta voimaan laki rekister6idystd parisuh-
teesta. Lain mukaan kahden samaa sukupuolta olevan rekister6ity pa-
risuhde rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan avioliittoon joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta. Rekister6idyssi parisuhteessa eldvdt eivdt esimerkiksi
voi adoptoida lasta eivdtkd olla yhdessd alaikdisen huoltajia. Eldkelain-
sddddnnOssd rekisterdity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja kun jatkos-
sa eri etuuksien yhteydessd puhutaan naimisissa olevien etuuksista, tar-
koitetaan my6s rekisterdidyssi parisuhteessa eldvid.
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2.1 Hallinto

Sosiaalivakuutuksen ylin valvonta kuuluu sosiaaliministeridlle (Socialde-
partementet). Riksfdrsdkringsverket, RFV (valtion vakuutusvirasto) vastaa
lakisddteisten vdhimmdiseldkkeiden keskushallinosta. Se antaa ohjeita
yleisille vakuutuskassoille (allmdnna forsdkringskassa) ja valvoo niiden
toimintaa.

Yleiset vakuutuskassat ja niiden paikallistoimistot mydntdvdit eldkkeet ja
niiden maksu tapahtuu RFV:n kautta. Yleisid vakuutuskassoja on yhteen-
sd 21 , yksi kussakin lddnissd sekd Gdteborgin ja Gotlannin kunnissa.

Yleinen vakuutuskassa voi perustaa tarpeellisen midrdn paikallistoimisto-
ja. Nykyisin paikallistoimistoja on 345, keskimddrin yksi kussakin kunnas-
sa. Osa vakuutuskassojen pidt6ksenteosta tapahtuu sosiaalivakuutus-
lautakunnissa, joiden seitsemistd jisenestd viisi on puolueiden ja kaksi
tyomarkkinajdrjest6jen nimedmid. Sosiaalivakuutuslautakunta pddttdi
mm. ty6kyvytt6myyseldkkeiden ja erityisten leskeneldkkeiden my6ntdmi-
sestd.

Vakuutuskassojen etujdrjestdnd, yhteisend palveluorganisaationa sekd
tyonantajajdrjestdnd toimii Fdrsdkringskassef6rbundet, FKF (Vakuutus-
kassojen liitto).

2.2 Rahoitus

Eldketurvan rahoitus on muuttunut perusteellisesti vuoden 1999 alusta.
Vuoteen 1999 asti kansaneldkkeet rahoitettiin tydnantajan kansaneldke-
maksulla ja yleisilli verovaroilla. Kansaneldkkeet ovat mukana valtion
talousarviossa ja kansaneldkemaksu oli siten korvamerkitty vero.

Vuodesta 1999 alkaen erillistd kansanelikemaksua ei endd peritd. Kan-
saneldkkeen rahoitus on jakautunut sen mukaan, maksetaanko kansan-
eldkettd (ja eldkelisiid) yksinddn vai yhdessd yleisen lisieldkkeen (ATP)
kanssa. Pelkkti kansaneldke ja elSkelisd maksetaan kokonaan yleisistd
verovaroista. Jos vanhuuseldkkeeni maksettavaan kansaneldkkeeseen
liittyy ATP-eldke, katsotaan koko eldke tuloperusteiseksi vanhuuseldk-
keeksi ja rahoitetaan samoin kuin uudet ansaintaeldkkeet vanhuuseldke-
maksulla ja yleisestd eldkerahastosta (AP-fonden) muodostetusta puskuri-
rahastosta (ks. 3.2). Tdmd osa kansaneldkemenosta poistuu siten valtion
talousarviosta.

Uudessa ekikejeirjestelmdssd vanhuuselSkkeet on irrotettu omaksi va-
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kuutuslajikseen, ja myds niiden rahoitus on irrotettu tydkyvytt6myyseldk-
keiden ja perhe-eldkkeiden rahoituksesta. Vuodesta 1999 alkaen ty6ky-
vyttdmyys- ja perhe-eldkkeet ovat kokonaan mukana valtion talousarvios-
sa my6s siltd osin kuin niihin kansaneldkkeen lisdksi liittyy ATP-eliikettii.
Koska yleisen eldkerahaston varat on tarkoitettu ATP-eldkkeiden rahoituk-
seen, siirretddn osa rahastosta valtiolle niiden eldkkeiden kustannusten
kattamiseksi.

Jos tydkyvytt6myys- tai perhe-eldke muodostuu pelkdsti kansaneldk-
keestd ja eldkelisdstii, se rahoitetaan kokonaan yleisin verovaroin. Jos
eldkkeeseen liittyy my6s ATP-eldke, kdytetddn ty6kyvytt6myyseldkkeen
rahoitukseen tiiltii osin sairausvakuutusmaksusta saatavia tuloja ja perhe-
eldkkeeseen perhe-eldkemaksusta saatavia tuloja (ks. 3.2).

Uudet takuueldkkeet ovat mukana valtion talousarviossa, ja ne kustanne-
taan yleisistd verovaroista.

2.3 Kansaneldke

2.3.1 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumis- tai tydskentelyaika Ruotsissa 16 - 64 -vuoden
ikdisend. Vakuutusaikaa on sellainen tydskentelyaika, jolta ty6ntekijdlle on
karttunut yleistd lisdeldkettd (ATP) (ks. 3.3.1).

Alle vuoden kestinyt ulkomailla oleskelu ei keskeytd Ruotsissa asumista.
Asumisaikaan rinnastetaan myds mm. aika, jona alle 26-vuotias on opis-
kellut ulkomailla, ja enintddn kolmen vuoden yhdenjaksoinen aika, jona
Ruotsin kansalainen on ollut ruotsalaisen avustusjdrjeston palveluksessa
ulkomailla"

2.3.2 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeend maksettavaan kansaneldkkeeseen on Ruotsis-
sa asuvalla vakuutetulla, jos hdn on asunut Ruotsissa vdhintddn kolme
vuotta 16 - 64-vuoden ikdisend. Tdyden vanhuuseldkkeen saamiseksi tu-
lee asumisaikaa olla vdhintii€in 40 vuotta. Oikeus eldkkeeseen on myds
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Ruotsissa asuvalla vakuutetulla, jos hdnelld on yleistd lisdeldkettd kartut-
tavia elikepisteiti vdhintddn kolmelta vuodelta. Tdyden eldkkeen saami-
seksi pisteitd tulee olla 30 vuodelta.

Jos eldkkeensaajalla ei ole oikeutta tydansioiden perusteella karttuvaan
yleiseen lisieldkkeeseen (ATP) tai sen mddrd on pieni, maksetaan elik-
keeseen eldkelisdd (pensionstillskott).

Erityisti eldkelisdd (sdrskilt pensionstilldgg) maksetaan vanhemmalle, jo-
ka on ollut poissa ansiotydstd sairaan tai vammaisen lapsensa hoidon
vuoksi vdhintddn kuusi vuotta. Edellytyksend on, ettd vanhempi on suu-
rimman osan vuotta hoitanut lasta, ja ettd lapselle on maksettu ty6ky-
vyttdmyyseldkettd tai sairausavustusta (mddrdaikaista ty6kyvytt6myyseld-
kettd) ja vammaiskorvausta (handikappersdttning). Erityistd eldkelisdd
voidaan maksaa enintddn 15 vuodelta. Vuodesta 1999 lukien erityistd eld-
kelisdd voidaan myontdd vain vuonna '1953 tai sitd ennen syntyneille.
Hoitovuosia otetaan huomioon vain vuoden 1998 loppuun asti.

Miespuolisen eldkkeensaajan vuonna 1934 tai sitd aikaisemmin syn-
tyneelle 60 - 64-vuotiaalle puolisolle voidaan maksaa vaimokorotusta
(hustrutillSgg), jos puoliso asuu Ruotsissa eikd itse ole eldkkeensaaja.
Vaimokorotus on tuloharkintainen. lkdrajoituksista johtuen vaimokorotus-
ten maksaminen pddttyy vuoden 1999 aikana.

Eldkkeensaajalle voidaan maksaa elikeldisten asumislisiii (bostadstilldgg
till pensiondrer, BTP) tuloista ja asumiskustannuksista riippuen. Asumis-
lisdd koskeva uusi laki tuli voimaan vuoden 1995 alusta. Se korvasi aikai-
semman eldkeldisten kunnallisen asumislisdn, jonka mddrd vaihteli kun-
nittain. Kunnat voivat edelleen maksaa tdydentdvdd kunnallista asumis-
lisdd eldkkeensaajille vuoteen 2000 saakka. Varhennettuun vanhuuseldk-
keeseen asumislisdd ei makseta.

Jos elAkkeensaajalle ei asumiskustannusten jdlkeen jiiii riittiivtiksi katsot-
tavaa toimeentuloa, voidaan tavallista asumislisdd korottaa erityiselld
asumislisilli (sirskilt bostadstilldgg till pensiondrer). Vuonna 1999 riittd-
vdksi toimeentuloksi katsotaan yksindiselld eldkkeensaajalla 44 408 kruu-
nua vuodessa ja naimisissa olevalla 36 663 kruunua vuodessa.

Ulkomailla asuvalle Ruotsin kansalaiselle elike mydnnetddn niiden vuosi-
en perusteella, joilta Ruotsissa on karttunut yleistd lisdeldkettd (eldkepis-
tevuosilta). Eldkelisdd ei makseta ulkomaille. Ulkomaan kansalaiselle eld-
kettd ei kansallisen lainsdiddnndn perusteella mydnnetd eikd makseta
ulkomaille. Jos ulkomailla oleskelu on terveydellisistd syistd perusteltua,
voidaan jo myOnnetyn eldkkeen maksamista kuitenkin jatkaa.
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Yleinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Eldkkeelle voi kuitenkin siirtyd
joustavasti 61 vuoden idstd alkaen. Eldkkeen varhentaminen tai my6hen-
tdminen 65 vuoden idstd edellyttd5, ettd ratkaisu koskee sekd kansan-
eldketti ettd yleistd lisdeldkettd (ATP). Ne, jotka tdyttdvdit 61 vuotta vuon-
na 1999 tai sen jdlkeen eli vuonna 1938 ja mydhemmin syntyneet, kuulu-
vat uuteen eldkejdrjestelmddn ja heihin sovelletaan uuden jdrjestelmdn
mddrdyksid eldkkeelle siirtymisestd ja eldkkeen maksamisesta.

Koska uudessa eldkejdrjestelmdssd vdhimmdiselikettd (takuueldke) ei
my6nnetd ennen 65 vuoden ikdd, my6nnetddn kansaneldkettd vuonna
1938 ja mydhemmin syntyneille varhennettuna vain suhteessa niiden vuo-
sien mddrddn, joilta heilld on oikeus ATP-el#ikkeeseen. Koska ATP-
elikettd karttuu vain kansaneldkkeen mddrin ylitttivdsti tulosta, ja uudes-
sa eldkejirjestelmdssA tuloperusteista eldkettd karttuu ensimmiisestd
kruunusta, katsotaan vanhan eldkejdrjestelmdn ATP-eltikkeeseen liittyvti
kansaneldke tuloperusteiseksi eldkkeeksi. Siksi tdmd osa kansaneldk-
keestd my6nnetddn varhennettuna" PelkktiA kansaneldkettti ja eldkelisdfr
ei vuoden 1999 alusta lukien endd mydnnetd 1938 ja sen jdlkeen synty-
neille varhennettuna.

Eldke voidaan ottaa varhennettuna tai mydhennettynd joko kokonaan tai
osittain siten, ettd eldkkeestd otetaan varhennettuna tai lykiitaiiin kolme
neljdsosaa, puolet tai yksi neljdsosa. Varhennettuun eldkkeeseen tehdidn
varhennusvdhennys, ja lykiittyyn eldkkeeseen maksetaan lykkdys-
korotusta 70 vuoden ikddn asti (ks. kohta Eldkkeen maksaminen).

Eldkkeen midrdytyminen

Ns. perusmddrii (basbelopp) on keskeinen kdsite koko Ruotsin sosiaaliva-
kuutuksessa. Vuoden 1999 alusta perusmidrd on nimeltidn hintaperus-
mddrd (prisbasbelopp)" Useimmat elike-etuudet on sidottu hintaperus-
mddrddn ja midrdytyvAt prosenttiosuutena siitd. Hintaperusmddrdd tar-
kistetaan vuositta in yleensd kuluttajahintojen kehityksen m ukaan. Vuosi na
1991- 98 ei koko kuluttajahintojen muutosta kuitenkaan otettu huomioon
maksussa olevien eldkkeiden tarkistuksessa. Tdmdn vuoksi otettiin kiyt-
t66n kaksi eri perusmddrdd. Toista, ns. korotettua perusmddrdd, nykyisin
korotettua hintaperusmddrdd (f6rh6jt prisbasbelopp), kiytetddn yleisen
lisdeldkkeen (ATP) perusteena olevia tuloja ja eldkepisteitd laskettaessa.
Sitd on tarkistettiin koko kuluttajahintojen muutoksella myds vuosina 1991-
98.
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Vuonna 1999 hintaperusmddrd on 36 400 kruunua (n.23 800 FIM) ja ko-
rotettu hintaperusmddrd 37 200 kruunua (n.24 300 FIM).

Tdysi vanhuuseldkkeend maksettava kansaneldke on naimattomalle g6
prosenttia hintaperusmddrdstd eli2912 kruunua (n. 1900 FIM) kuukaudes-
sa vuonna 1999. Naimisissa olevan tdysi eldke on 78,5 prosenttia hintape-
rusmddrdstd eli 2381 kruunua (n. 1560 FIM) kuukaudessa vuonna 1999.

Jos tdyttd 40 vuoden asumisaikaa tai 30 ATP-pistevuotta ei ole, vdhen-
netdin eldkkeestd 1l4Q tai 1/30 jokaista puuttuvaa vuotta kohden. Las-
kentavaihtoehdoista valitaan vakuutetulle edullisempi.

Vaimokorotus on vuonna 1999 enintiidn 3534 kruunua (n.2310 FIM)kuu-
kaudessa.

Tdysi eldkelisd on 55,5 prosenttia hintaperusmdArdstd eli 1684 kruunua
(n. 1100 FIM) kuukaudessa vuonna 1999. Yleinen lisdeldke vdhentdd eld-
kelisdn mddrdd tdysimddrdisesti. Sen sijaan muut eldke- ja ty6tulot eivdt
vaikuta eldkelisdn mddrddn. Kun lisieldkkeen mddrd ylittiiii 55,5 prosent-
tia hintaperusmddrdsti, ei eldkelisdd endd makseta. Osaeldkkeeseen
(314, 112 tai 114) maksetaan vastaava osa eldkelisdstd.

Erityisen eldkelisdn mddri riippuu hoitovuosien mddrdstd. Kuudelta en-
simmdiseltd hoitovuodelta se on yhteensd 5 prosenttia perusmddrdstd ja
sen jilkeisiltd vuosilta 5 prosenttia vuodessa 15 hoitovuoteen asti. Eldkeli-
sd on siten enimmillaan 50 prosenttia perusmddristd eli 1517 kruunua (n.
990 FIM) kuukaudessa vuonna 1999.

Eldkkeeseen maksettavia lisid pienennetddn suhteessa puuttuvaan va-
kuutusaikaan samoin kuin itse eldkettd.

Eldkeldisten asumislisd on 90 prosenttia asumiskustannuksista siltd osin
kuin ne kuukaudessa ovat yli 100 kruunua, mutta alle 4000 kruunua. Eldk-
keensaajan tulot ja omaisuus, lukuun ottamatta kansaneldkettd, eldkelisdd
ja eldkelisdn suuruista ATP-eldkettd sekd erditd muita sosiaalietuuksia,
pienentdvdt asumistuen mddrdi siten, ettd asumistuesta vihennetddn 40
prosenttia tulojen mddrdsti. Siltd osin kuin vuositulot ylittdvdt 1,5 kertaa
hintaperusmddrdn vdhennetddn asumistuesta 45 prosenttia niiden mid-
rdstd.
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Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeitti tarkistetaan muuttannalla hintaperusmddrdd vuosittain lailla. Uusi
hintaperusmddrd tulee voimaan kunkin vuoden alusta lukien. Hintaperus-
mddrdn muutokset seuraavat yleensd kuluttajahintojen muutosta. Vuosien
1991-98 perusmddrien tarkistuksissa ei hintojen muutosta valtion taloudel-
lisen tilanteen vuoksi kuitenkaan kokonaisuudessaan otettu huomioon (ks.
edelld kohta Eldkkeen mddrdytyminen).

ElSkkeen maksaminen

Ennen 65 vuoden ikdd otettua elSketti tai eldkkeen osaa alennetaan 0,5
prosenttia ja 65 vuoden idn jilkeen otettua eldkettd tai eldkkeen osaa ko-
rotetaan 0,7 prosenttia jokaista kuukautta kohti, jolla eldkkeen alkamisaika
poikkeaa sen kuukauden alusta, jona vakuutettu tdyttdd tai tdytti 65 vuot-
ta. Lykkiyskorotusta ei makseta sen jilkeen, kun vakuutettu on tdyttdnyt
70 vuotta.

Eldkkeensaaja voi kerran kuudessa kuukaudessa muuttaa ratkaisuaan
keskeyttdmiilla jo ottamansa eldkkeen tai eldkkeen osan. Eldkkeen alka-
essa uudelleen sen mddrd lasketaan uuden eldkeidn mukaisena. Varhen-
nettu vanhuuseldkkeen osa voidaan maksaa my6s osatydkyvyttdmyys-
eldkkeelld olevalle.

2.3.3. Tydkyvyttdmyyse ld ke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus tydkyvyttdmyyseldkkeend (fortidspension) maksettavaan kansan-
eldkkeeseen on 16 - 64-vuotiaalla vakuutetulla, jonka tydkyky on sairau-
den tai muun ruumiillisen tai henkisen suorituskyvyn heikkenemisen vuok-
si pysyvdsti alentunut vdhintddn neljdnnekselld. Jos tyokyvyn ei katsota
alentuneen pysyvdsti, mutta tyokyvytt6myyden arvioidaan jatkuvan huo-
mattavan pitkddn, maksetaan tyokyvytt6myyselikkeen sijasta sairaus-
avustusta (sjukbidrag), joka vastaa midrdaikaista ty6kyvyttdmyyseldkettd.

Ty6kyvytt6myyden arviointiperusteita tiukennettiin vuoden 1997 alusta
voimaan tulleella lain muutoksella. Ty6kyvyttdmyysastetta arvioitaessa
otetaan nykyisin huomioon vakuutetun kyky hankkia toimeentulo milld ta-
hansa tydllii. Tydntekijdn koulutus, aikaisempi tydkokemus, ikd, asumis-
olosuhteet ja muut vastaavat seikat voidaan ottaa huomioon tydkykyd ar-
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vioitaessa vain, jos siihen on erityisid perusteita. Ty6tuloihin rinnastetaan
kohtuullisessa laajuudessa kotona tehdyn ty6n arvo. Se merkitsee, ettd
my6s palkatonta kotityotd tehnyt voi edelleenkin saada tydkyvyttdmyys-
eldkkeen.

Vakuutuskassa voi eldkeoikeuden selvittdmiseksi vaatia, ettd eldkkeenha-
kija osallistuu kassan tarpeellisena pitdmiin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Kassan tulee my6s eldkepddt6ksen yhteydessi pddttdd, tuleeko ty6ky-
vyttdmyys arvioida uudelleen mddrdajan kuluttua.

Tdysi eldke mydnnetddn vakuutetulle, jonka tydkyky on alentunut vdhin-
tddn seitsemdn kahdeksasosaa. Jos ty6kyky on alentunut kolme neljds-
osaa, on eldke kolme neljdsosaa tdydestd eldkkeestd. Jos ty6kyky on
alentunut vdhemmdn kuin kolme neljdsosaa, mutta vdhintddn puolet, on
eldke puolet tdydestd eldkkeestd. Jos tydkyky on alentunut vdhemmdn
kuin puolet on elike neljdnneksen tdydestd.

Tyokyvyttomyyseldkkeen myOntimiseksi vaadittava vdhimmdisasumis- tai
tydskentelyaika Ruotsissa on sama kuin vanhuuseldkkeend mydnnettd-
vdssd kansaneldkkeessd eli kolme vuotta (ks. 2.1.5). Tdyden eldkkeen
saamiseksi tulee asumisaikaa ns. tuleva aika mukaan lukien (aika eldke-
tapahtumasta siihen vuoteen asti. jona vakuutettu tdyttaiti 64 vuotta) olla
40 vuotta samoin kuin vanhuuseldkkeessd.

Eldkkeen mydntdminen koko tulevan ajan osalta edellyttdd, ettd vakuu-
tettu on asunut Ruotsissa vdhintdin neljd viidesosaa 16 ikdvuoden tdyttd-
misen ja eldketapahtumaa edeltdvdn vuoden vdlisest6 ajasta. Jos asumis-
aikaa on vdhemmin, otetaan tulevasta ajasta huomioon sama suh-
teellinen osuus kuin todellinen asumisaika ennen eldketapahtumaa on
siitd ajasta, joka vaadittaisiin koko tulevan ajan hyviksi lukemiseen.

Alle 18-vuotiaana tydkyvyttdmdksi tulleelle Ruotsin kansalaiselle asumis-
ajaksi luetaan aika 16 ikdvuoden tdyttdmisesta 64 vuoden ikddn. Tdstd
ajasta vdhennetddn kuitenkin se aika, jonka nuorena tyOkyvytt6mdksi tul-
lut henkild 16 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen on asunut ulkomailla. Alle 18-
vuotiaana tydkyvyttomdksi tulleelle ulkomaan kansalaiselle voidaan asu-
misaika laskea siten kuin edelli, jos hdn on asunut Ruotsissa vdhintddn
viimeiset viisi vuotta.

Eld kel isdd maksetaan tydkyvyttdmyyseldkkeeseen ja sai rausavustukseen
samoin edellytyksin kuin vanhuuselikkeeseen. Ty6kyvytt6myyseldkkee-
seen maksettava eldkelisd on kuitenkin suurempi kuin vanhuuseldkkee-
seen maksettava (ks. kohta Eldkkeen mddrdytyminen).
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Tydkyvytt6myyseldkkeen tai sairausavustuksen saajalle voidaan maksaa
my6s eldkeldisten asumislisdd samoin edellytyksin kuin vanhuuseldkkeen
saajalle (ks. 2.3.2).

Tydkyvyttdmyyseldkkeen tai sairausavustuksen saajalla voi olla oikeus
my6s vammaiskorvaukseen (handikappersittning), jota maksetaan toisen
henkilOn jatkuvan avun tarpeessa olevalle vammaiselle ja vammasta ai-
heutuvien huomattavien lisdkustannusten kattamiseen.

Ty6kyvytt6myyseldke voidaan jattaa lepddmddn enintddn viiden vuoden
ty6kokeilun ajaksi.

ElSkkeen miSriytyminen

Tdysi ty6kyvytt6myyseldke tai sairausavustus on naimattomalle eldkkeen-
saajalle 90 prosenttia hintaperusmdiristd ja naimisissa olevalle 72,5 pro-
senttia. Vuonna 1999 naimattoman tiiysi tydkyvyttdmyyselike tai sairaus-
avustus on 2730 kruunua (n. 1785 FIM) kuukaudessa. Naimisissa olevan
eldkkeensaajan tdysi eldke on 2199 kruunua (n. 1440 FIM) kuukaudessa
vuonna 1999.

Tdysi eldkelisd on tydkyvyttdmyyseldkkeen saajalle 111,5 prosenttia hin-
taperusmidrdstd riippumatta siitd, onko eldkkeensaaja naimisissa vai
naimaton. Vuonna 1999 tiiysi eldkelisd on siten 3382 kruunua (n.
2200FlM) kuukaudessa. Osaeldkkeeseen maksetaan vastaava osa eldke-
lisdsti.

Vammaiskorvaus on avuntarpeen tai lisdkustannusten midrdstd riippuen
36 prosenttia, 53 prosenttia tai 69 prosenttia hintaperusmddrdstd. Vuonna
1999 vammaiskorvaus on siten 1092 kruunua, 1608 kruunua tai 2093
kruunua kuukaudessa.

Elikkeen tarkistaminen

TyOkyvytt6myyseldkkeitd tarkistetaan hintaperusm ddrAd tarkistamalla sa-
moin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 2.3.2).

Eldkkeen maksaminen

60 vuotta tdyttdnyt osatydkyvytt6myyseldkettd saava voi ottaa tdydesti
eldkkeestd puuttuvan osan vanhuuseldkkeeni. Ty6kyvytt6myyseldke
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muutetaan vanhuuseldkkeeksi viimeistddn, kun vakuutettu tdyttid 65
vuotta.

2.3.4 Perhe-eldke

Perhe-eldkkeitd uudistettiin huomattavasti vuoden 1990 alusta. Uuden lain
mukaista perhe-eldkettd (efterlevandepension) maksetaan nais- ja mies-
leskelle sekd lapselle. Leskelle elikettd voidaan maksaa alkueldkkeend
(omstdllningspension), jatkettuna alkueldkkeeni (fdrldngd omstdllnings-
pension) ja erityisend leskeneldkkeend (sdrskild efterlevandepension).
Lapselle maksetaan lapseneldkettd (barnpension).

Aikaisemman lain mukaan leskeneldkkeeseen oli oikeus ainoastaan nais-
leskilld. Heitd koskevat siirtymikauden sddnn6kset. Vuonna 1944 tai sitd
ennen syntyneille naisleskille perhe-eldke maksetaan edelleen ennen
vuotta 1990 voimassa olleiden sddnndsten mukaisena leskeneldkkeeni
(dnkepension). Vuonna 1945 ja sen jdlkeen syntyneille naisille maksetaan
ensisijaisesti uuden lain mukaista elikettd. Heilld voi kuitenkin tietyin
edellytyksin olla oikeus myds vanhan lain mukaiseen leskeneldkkeeseen
siirtymdkauden mddrdysten mukaisesti.

Seuraavassa on kerrottu uuden lain mukaisista perhe-eldkkeistd Aikai-
semman lain mukaisen leskeneldkkeen my6ntdmisedellytyksiin on aino-
astaan lyhyesti viitattu. Siirtymdkauden mdirdyksid ei tdssd tarkastella
ldhemmin.

Oikeus elSkkeeseen

Perhe-eldkettd voidaan maksaa alle 65-vuotiaalle nais- tai miesleskelle,
joka oli edunjittiijdn kanssa avio- tai avoliitossa tdmdn kuollessa. Avioliit-
toon rinnastetaan vuoden 1995 alusta myos kahden samaa sukupuolta
olevan rekisterdity parisuhde. Avoliitossa olleelta edellytetddn, ettd hdnelld
on tai on ollut yhteinen lapsi edunjdittijdn kanssa, tai etti hdn odotti lasta
edunjdttdjdn kuollessa. Eldke voidaan mydntid myds, jos avopuoliso on
aikaisemmin ollut naimisissa edunjdttdjtin kanssa.

Jos leskelld on huollettavanaan alle 12-vuotias lapsi, maksetaan eldke
riippumatta siitd, kuinka kauan avio- tai avoliitto oli kestdnyt. Muussa ta-
pauksessa yhdessi asumisen edellytetdin jatkuneen vdhintddn viisi
vuotta.
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Perhe-eldkkeen mydntdminen edellyttdd, ettd edunjdttijd on asunut tai
tydskennellyt (kartuttanut ATP-pisteitii) maassa vdhintddn kolme vuotta.
Tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittavat vakuutusaikaedellytykset ovat
samat kuin tydkyvytt6myyseldkkeessd (ks. 2.3.3).

Alkueldkettd maksetaan kuuden kuukauden ajan. Leskelle, joka huoltaa
alle 12-vuotiasta lasta maksetaan tdmdn jiilkeen jatkettua alkuelAkettd.
Erityistd leskeneldkettd maksetaan alkueldkkeen jdlkeen, jos lesken mah-
dollisuudet eldttdi itsensd omalla ansiotydllidn ovat pitkdaikaisesti hei-
kentyneet vdhintddn neljdnnekselld ty6markkinatilanteen, huonon tervey-
den tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi. Oikeus erityiseen leskeneldk-
keeseen tarkistetaan vihintdin kolmen vuoden vdlein.

Erityinen leskeneldke maksetaan tdytend, jos leskelld ei ole lainkaan
mahdollisuuksia hankkia toimeentuloaan. Eldkkeestd maksetaan kolme
neljdsosaa, jos ansiomahdollisuudet ovat heikentyneet vdhintddn kolmella
neljdsosalla. Puolet eldkkeestA maksetaan, jos ansiomahdollisuudet ovat
heikentyneet edellistA vdhemmdn, mutta kuitenkin puolella. Jos ansio-
mahdollisuudet ovat alentuneet vdhemmdn kuin puolet, mutta vdhintddn
neljdnnekselld, maksetaan neljdnnes eldkkeestd.

Alkueldkkeen, jatketun alkueldkkeen ja erityisen leskeneldkkeen saajalle
voidaan maksaa eldkelisdd ja eldkeldisten asumislisdd samoin perustein
kuin vanhuuseldkkeen saajalle (ks. 2.3.2), mutta eldkelisdn mddrd on eri
kuin vanhuuseldkkeessd.

Ennen vuotta 1990 voimassa olleen lain mukaan leskeneldkettd makse-
taan naisleskelle, joka oli tdyttdnyt 36 vuotta edunjdttdjrin kuollessa, jos
avioliitto oli jatkunut vdhintidn viisi vuotta. ldstd ja avioliiton kestosta riip-
pumatta tdysi eldke maksetaan, jos leskel16 on huollettavanaan alle '16-

vuotias lapsi. Eldke lakkaa lesken solmiessa uuden avioliiton, mutta alkaa
uudelleen, jos avioliitto pddttyy viiden vuoden kuluessa.

Lapseneldkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lapsella, jonka toinen tai
molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Jos lapsi on 18 vuotta tdyttdessddn
peruskoulussa tai lukiossa, jatketaan eldkkeen maksamista koulunkdynnin
loppuun asti, korkeintaan kuitenkin sen vuoden kesdkuun loppuun, jonka
aikana lapsi tdyttdd 20 vuotta.

Eldkkeen mddrdytyminen

Alkuelikkeen, jatketun alkueldkkeen ja tdyden erityisen leskenelikkeen
mddrd on 90 prosenttia hintaperusmddrdstd vuodessa. Vuonna 1999 taiysi
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eldke on siten 2730 kruunua kuukaudessa (n. 1785 FIM). Jos oikeutta
tdyteen eldkkeeseen ei edunjdtttijiin asumis- tai tydskentelykausien pe-
rusteella ole, pienennetddn eldkettd 1l4Q tai 1/30 jokaisesta puuttuvasta
vuodesta. Ns. tulevan ajan osuutta elSkkeessd pienennetddn suhteessa
puuttuvaan vakuutusaikaan siten kuin kohdassa 2.3.3 on tydkyvyttdmyys-
eldkkeiden osalta kerrottu.

Alkueldkkeeseen, jatkettuun alkueldkkeeseen ja erityiseen leskeneldkkee-
seen maksettava eldkelisd on 61,5 prosenttia hintaperusmddrdstd vuo-
dessa. Vuonna 1999 eliikelisd on 1866 kruunua (n. 1220 FIM) kuukau-
dessa.

Lapseneldke on puoliorvolle 25 prosenttia ja tdysorvolle 50 prosenttia
hintaperusmddrdstd vuodessa. Jos oikeutta tdyteen eldkkeeseen ei
edunjittdjiin asumis- tai ty6skentelykausien perusteella ole, pienennetddn
elSkettd 1140 tai 1/30 jokaisesta puuttuvasta vuodesta.

Eldkkeen tarkistaminen

Perhe-eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 2.3.2)

Elikkeen maksaminen

Jos erityiseen leskeneldkkeeseen oikeutetulla on saman ty6mahdollisuuk-
sien heikkenemisen vuoksi oikeus samalta ajalta my6s tyOkyvytt6myys-
eldkkeend maksettavaan kansaneldkkeeseen, osa-aikaeldkelain mukai-
seen osa-aikaeldkkeeseen tai tydttdmyysetuuksiin, vdhennetddn ndiden
etuuksien mddrd erityisestd leskeneldkkeestd. Jos lapseneldkkeeseen
oikeutetulla on oikeus my6s tydkyvyttdmyysel6kkeeseen, maksetaan
eldkkeistd suurempi.

Jatkettu alkuelSke ja erityinen leskeneldke lakkaavat, jos edunsaaja solmii
uuden avioliiton. Oikeus ndihin eldkkeisiin lakkaa viimeistddn silloin, kun
vanhuuseldkkeen maksaminen alkaa.

2.4 Takuuelike

Takuueldkettd koskeva laki (lagen om garantipension) tulee voimaan vuo-
den 2001 alusta. Laki koskee vuonna 1938 ja sen jdlkeen syntyneitd, joten
eldkkeitd aletaan maksaa vuonna 2003. My6s vuonna 1937 ja sitd ennen
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syntyneiden kansaneldke tullaan valtiopdivien vuonna 1994 hyviiksymdn
periaatepddt6ksen mukaan korvaamaan erityisel16 siirtymdajan takuueldk-
keelld (dvergAngsvis garantipension). Siirtymiiajan takuueldkettd koskeva
mietintd on jdtetty helmikuussa 1999, mutta sitd koskeva valmistelutyO on
vield kesken (ks. kohta 6).

Uuden eltikejirjestelmdn takuueldke korvaa vanhan eliikejdrjestelmdn
kansaneldkkeen, eldkelisin ja ndistd eldkkeistd verotuksessa mydnnettd-
vdn erityisen perusvdhennyksen (ks. 2.5). Takuueldkettd maksetaan vd-
himmdiseldketason turvaamiseksi, kun muut eldkkeet jddvdt pieniksi tai
niitd ei makseta lainkaan. Tuloperusteinen eldke pienentdd takuueldketti
niin, ettd kun tuloperusteinen eldke on riittdvdn suuri, ei takuueldkettd
makseta. My6s vanhan eldkejtirjestelmdn ATP-eltike ja ulkomailta mak-
settava lakisddteinen eldke pienentdvdt takuuelikkeen mddrdi. Sen si-
jaan ty6markkinasopimuksiin perustuvat ja muut yksityiset eldkkeet eivdt
vdhennd takuueldkettd.

Takuueldke maksetaan aikaisintaan 65 vuoden iiistA. Ttiyden takuueldk-
keen saaminen edellyttaa 40 asumisvuotta kuten kansaneldkkeenkin,
mutta asumisaika lasketaan 25 ikdvuoden tdyttdmisestd. Pelkdn tyonteon
perusteella takuuelSkettd ei mydnnetd. Eldkkeen maksaminen edellyttdd
myds Ruotsissa asumista, ulkomaille eldke voidaan maksaa vain poikke-
ustapauksissa.

Tdysi takuueldke on naimattomalle eldkkeensaaialle 2,13 kertaa ja naimi-
sissa olevalle 1,9 kertaa hintaperusmddrdn suuruinen. Takuuelikettd
maksetaan naimattomalle eldkkeensaajalle, jonka tuloperusteinen eldke
on enintddn 3,07 kertaa hintaperusmddrdn suuruinen ja naimisissa ole-
valle, jonka tuloperusteinen el6ke on enintddn 2,72 kertaa hintaperusmdd-
rdn suuruinen. Jos tuloperusteinen elflke ylittfiii ndmd rajat, ei takuueld-
ketti makseta lainkaan.

Tuloperusteinen eldke vdhentdd takuueldkettd koko midrdllddn 1,26 -
kertaiseen hintaperusmidrddn asti yksinasuval la eldkkeensa alalla ia 1,1 4
-kertaiseen hintaperusmddrddn asti naimisissa olevalla. Tdmdn rajan ylit-
tdvdstd tuloperusteisesta eldkkeestd 48 prosenttia pienentdd takuueld-
kettd.

Takuueldketti mddrittdessi tuloperusteinen eldke lasketaan ikddn kuin
koko eldke olisi mddrdytynyt ansaintaeldkkeen sddntojen mukaan. Sijoi-
tuseldkkeestfl johtuvia yksilOllisiti eroja eldkkeen mddrdssd ei oteta huo-
mioon.
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Tdysi takuuelike on nykyistd kansaneldkettd huomattavasti suurempi.
Eldkettd verotetaan kuitenkin samoin kuin ansiotuloja, eikd siitd myOnnetd
verotuksessa erityistd perusvdhennystd, jonka johdosta nykyisin pelkin
kansaneldkkeen ja eldkelisdn varassa eldvdn ei tarvitse maksaa eldk-
keestd veroa.

Takuueldkkeitd tarkistetaan hintojen kehityksen mukaan.

2.5 Vtih immfl iselfr kkeiden verotus

Vihimmdiseldkkeet kustannetaan vuodesta 1999 kokonaan yleisin vero-
varoin. Jos vanhuuseldkkeeseen liittyy ATP-eldke, kiytetddn rahoitukseen
ty6nantajan ja tydntekijin vanhuuselikemaksuja. Ndm6 maksut voidaan
vdhentdd verotuksessa.

Kansaneldkkeet ovat periaatteessa verotettavaa tuloa, mutta eldkkeestd
voi verotuksessa tehdd erityisen perusvdhennyksen (sdrskilt grundav-
drag,SGA). Jos eldkeldiselld ei ole muita tuloja kuin kansanelike ja eldke-
lisd tai elikelisdn suuruinen yleinen lisdeldke (ATP), ei veroja vdhen-
nyksen jdlkeen jdii perittdvdksi. Tdyden kansaneldkkeen ja eldkelisdn
ylittdviit tulot pienentdvdt erityisti perusviihennystd. Kun eldketulot ovat
riittdvdn korkeat, on erityinen perusvdhennys pienempi kuin perusvdhen-
nys. Tdlldin eldkeliinen voi tehdd varotuksessa perusvdhennyksen. Pe-
rusvdhennys voi olla enintddn 18 100 kruunua.

Vuoden 1999 alusta ei niilld, jotka ovat syntyneet vuonna 1938 tai sen
jdlkeen ja ottavat vanhuuseldkkeen varhennettuna, endd ole oikeutta teh-
dd erityistd perusvdhennysti tdstd el6kkeestd.

Takuueldkkeitd tullaan verottamaan kuten palkkatuloa. Erityistd perusvd-
hennystd ei takuueldkkeestd voi tehdd.

3 Ty6eldketurua

Yleisid lisdeldkkeitd koskeva laki annettiin vuonna 1959 ja se tuli voimaan
vuoden 1960 alusta. Eldkettd on voinut kartuttaa siitd lihtien. vuoden
1962 alusta tuli voimaan laki yleisestd vakuutuksesta (lagen om allmdn
forsdkring, AFL), jossa kansaneldke- ja yleinen lisdeldkevakuutus saatet-
tiin saman lain alaisuuteen ja yhtendistettiin. Yleisen vakuutuslain my6td
eldkkeet sidottiin ns. perusmddr6dn. Ensimmdiset yleiset lisdeldkkeet
(allmin tilliiggspension, ATP) maksettiin vuonna 1963.
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Laki tuloperusteisesta vanhuuseldkkeestd (lagen om inkomstgrundad 6l-
derspension, LIP) tuli pddosiltaan voimaan vuoden 1999 alusta. Tulope-
rusteiset vanhuuseliikkeet tulevat vihitellen korvaamaan yleiset lisdeldk-
keet" Uusia eldkkeitd aletaan maksaa vuodesta 2001 alkaen.

Uusi eldkejdrjestelmd tulee asteittain voimaan siten, ettd se ei koske
vuonna 1937 ja sitd ennen syntyneitd. Heille maksetaan edelleen yleistd
lisdeldkettd. Heiddn kansanelSkkeensd tullaan kuitenkin muuttamaan eri-
tyisiksi siirtymdajan takuuelSkkeiksi, ja my6s yleiset lisdeldkkeet tarkiste-
taan vuodesta 2001 alkaen uuden jdrjestelmdn mukaisella sopeutusindek-
silld.

Vuosina 1938-1953 syntyneet saavat eldkkeensd osittain yleistd lisdeld-
kettti ja osittain tuloperusteista eldkettd koskevien sddnt6jen mukaan.
Vuonna 1938 syntyneiden eldkkeestd 4120 mddrdytyy uusien sddntojen
mukaan ja 16120 vanhojen sidnt6jen mukaan. Vuonna 1939 syntyneiden
eldkkeestd 5120 mddrfrytyy uusien sddntojen mukaan ja niin edelleen,
kunnes vuonna 1953 syntyneiden eldkkeesti 19120 mddrdytyy uusien ja
1/20 vanhojen sddntojen mukaan. Heiddn eldkkeensd ei erityisen takuu-
sddnnon mukaan koskaan voi olla pienempi kuin se yleinen lisdeldke, joka
heille on karttunut vuoteen 1994 mennessi. Tdmdn takuusdinn6n mukai-
nen eldke maksetaan aikaisintaan 65 vuoden idstd.

Vuonna 1954 ja sen jdlkeen syntyneiden eldke mddrdytyy kokonaan uu-
den lainsddddnn6n mukaan.

3.1 Hallinto

Ty6eldketurvan hallinnosta vastaavat samat viranomaiset kuin vdhim-
mdiselSkkeiden hallinnosta (ks. 2.1). Sijoituseldkkeisiin liittyviiii vakuutus-
tehtdvdd hoitaa kuitenkin erillinen vuonna 1998 toimintansa aloittanut si-
joituseldkeviranomainen (Premiepensionsmyndigheten, PPM). Riksfdrsd-
kringsverket ja rahoitusvalvontaviranomainen (Finansinspektion) valvovat
PPM:n toimintaa. Yleiset vakuutuskassat laskevat kultakin vuodelta kerty-
neen eldkeoikeuden ja pdittiiviit siitti myds sijoituseldkkeen osalta. Sijoi-
tuseldkevaroja voivat hoitaa rahastot, jotka ovat PPM:n hyvdksymid ja
rekiste16imid. Sijoituseldkkeiden hoidosta on kerrottu tarkemmin kohdassa
3.6.
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3.2 Rahoitus

Koko eldketurvan rahoitus on muuttunut perusteellisesti vuodesta 1999
alkaen, kun uusi eldkejdrjestelmi tuli voimaan.

Vanhan eldkejdrjestelmdn yleisten lisdelikkeiden (ATP) rahoitus on pe-
rustunut jakojdrjestelm6dn kuitenkin niin, ettd jdrjestelmdn alkuaikoina
koottiin suurempia vakuutusmaksuja kuin mitd tarvittiin silloisten eldkkei-
den rahoittamiseen, ja kertyneet ylimddrdiset varat rahastoitiin yleiseen
eldkerahastoon (AP-fonden). Vuoden 1997 lopussa AP-rahaston koko oli
ldhes 620 miljardia kruunua. Se olisi riittdnyt kattamaan 5,1 kertaa vuoden
1997 eldkemenon.

Yleiset lisdeldkkeet rahoitettiin vuoteen 1999 asti tydnantajilta peritylli
lisdelSkemaksulla (tilldggspensionsavgift), joka oli vuodesta 1990 ldhtien
13 prosenttia. Vuodesta 1983 alkaen maksu ei kuitenkaan yksin riittdnyt
eldkemenon kattamiseen, vaan eldkkeiden rahoittamiseen kdytettiin my6s
AP-rahaston korkotuottoja.

Uudessa vanhuuselikejdrjestelmdssd tuloperusteisen vanhuuseldkkeen
ansaintaeldkeosa perustuu jakojdrjestelmdrahoitukseen. Sijoituseldke pe-
rustuu tdyteen rahastointiin. Eldkkeet rahoitetaan tydntekijd- ja tydnanta-
jamaksuin. Lisdksi valtio maksaa vakuutusmaksut (ty6nantajan osuuden)
sosiaalivakuutusetuuksista ja koko maksun sellaisilta ajoilta, joilta karttuu
eldkettd laskennallisten tulojen mukaan.

AP-rahasto jdd puskurirahastoksi ansaintaeldkkeiden, vanhuuseldkkeend
maksettavien ATP-eldkkeiden sekd kansaneldkkeestei ja ATP-eldkkeestd
muodostuvien vanhuuseldkkeiden rahoitusta varten. Osa AP-rahaston
varoista siirretddn kuitenkin valtiolle, koska aikaisemmin lisieldkemaksulla
ja rahaston korkotuotoilla kustannetut tyokyvyttdmyyseldkkeend ja perhe-
el6kkeend maksettavat ATP-elaikkeet siirtyvdt valtion talousarvioon.

Tuloperusteisen vanhuuseldkkeen vakuutusmaksun tasoksi on sovittu
18,5 prosenttia elikkeen perusteena olevista tuloista (tuloista, joista ty6n-
tekijiin eldkemaksu on viihennetty). Puolet maksusta peritddn koko tu-
loista ja puolet ansaintakaton alittavista tuloista. Tavoitteena on, ettd va-
kuutusmaksu jaettaisiin tasan tydnantajien ja tyontekijOiden kesken siten,
ettd molemmat maksaisivat 9,25 prosenttia palkasta. Tydntekijdn maksu
perittdisiin kuitenkin vain ansaintakaton alittavan palkan osasta ja ty6nan-
tajien maksu koko palkasta. Ansaintakaton ylittdv6std palkan osasta pe-
rittdvd tydnantajamaksu siirrettdisiin valtion varoihin. Lopullisista mak-
suosuuksista ei vield ole sovittu, ja vuonna 1999 maksu jdd alle 18,5 pro-
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sentin. Elikettii kertyy kuitenkin 18,5 prosentin maksun mukaan jo vuonna
1 999.

Maksusta 2,5 prosenttiyksikk6ti siirretddn vakuutettujen valitsemiin ra-
hastoihin sijoituseldkettd varten. Osittaista maksua on peritty jo vuodesta
1995 alkaen, mutta vasta vuodesta 1999 eldkettti kertyy 2,5 prosentin
maksun mukaan. Karttuneet varat ovat toistaiseksi valtiokonttorin (riks-
gdldskontoret) hoidossa, koska vakuutetut pddsevdt valitsemaan rahastot
vasta syksylld 2000. Jatkossakin maksut siirretddn valtiokonttorista ra-
hastoihin vasta sitten, kun maksuvuoden eldkeoikeus on mdirdtty eli
yleensd maksuvuotta seuraavan vuoden lopussa.

Vuoden 1999 alusta eldketurvan rahoituksen rakenne on muutettu vas-
taamaan uuden eldkejdrjestelmdn periaatteita, vaikka tydnantajilta ja
ty6ntekij6iltd perittdvd vanhuuseldkemaksu ei vield vastaakkaan 18,5 pro-
sentin tasoa. Ty6nantajan lisdeldkemaksun nimi on muutettu vanhuuseld-
kemaksuksi (Alderspensionsavgift), ja se kdytetddn nimensd mukaisesti
kokonaan vanhuuseldkkeiden rahoittamiseen. Osa-aikaeldkemaksua ja
kansaneldkemaksua ei endd peritd. Ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkkeet on
siirretty valtion talousarvioon, ja niiden rahoitukseen ATP-eldkkeen osalta
kdytetidn sairausvakuutusmaksusta ia perhe-eldkemaksusta saatavia
tuloja sekd valtiolle siirrettdvdd osuutta AP-rahastosta. Kansaneldkkeiden
ja takuueldkkeiden rahoitusta on selvitetty edelld kohdassa 2.2.

Vuonna 1999 ty6nantajan vanhuuseldkemaksu on 6,4 prosenttia, perhe-
eldkemaksu 1,7 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 7,5 prosenttia mak-
setuista palkoista (tydntekijdmaksua ei vihenneti). Lisdksi tyOnantajilta
peritddn vanhempainvakuutusmaksua 2,2 prosenttia, ty6tapaturmamak-
sua 1,38 prosenttia, tyOmarkkinamaksua 5,84 prosenttia ja yleistd palk-
kamaksua 8,04 prosenttia. Tydnantajamaksut ovat yhteensd 33,06 pro-
senttia.

Yrittiijiltd perittdvdt maksut ovat vuonna 1999 seuraavat: vanhuuseldke-
maksu 6,4 prosenttia, perhe-eldkemaksu 1,7 prosenttia, sairausvakuu-
tusmaksu 8,23 prosenttia, vanhempainvakuutusmaksu 2,2 prosenttia,
tydtapaturmamaksu 1,38 prosenttia, tyomarkkinamaksu 3,3 prosenttia ja
yleinen palkkamaksu 8,04 prosenttia. Yrittiijiin maksut (egenavgift) ovat
yhteensd 31,25 prosenttia.

Tydntekijiiltd peritddn ainoastaan yleistd eldkemaksua (allmin pension-
savgift), joka on 6,95 prosenttia palkasta 299 832 kruunun vuosituloihin
asti (8, 06 kertaa korotettu h i ntaperusm iiiirii).
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3.3 Yleinen !isdeldke (ATP)

3.3.1 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on tyoskentelyaika aikaisintaan sen vuoden alusta, jona
vakuutettu tdyttdd 16 vuotta, sen vuoden loppuun, jona vakuutettu tdyttdd
64 vuotta. vakuutusaikana ansaituista tydtuloista mddrdtddn kunakin
vuonna ns. eldkkeen perusteena oleva tulo (pensionsgrundande inkomst),
joka on ns. korotetun hintaperusmddriin (ks. 3.2.2) ylittdvi osa vuositulois-
ta. Tdstd tulosta mddritddn vuoden aikana ansaitut ns. eldkepisteet.

Eldkkeen perusteena olevaa tuloa mddrdttiessd tydtuloihin rinnastetaan
myds mm. sairausajan pdivdraha, kuntoutusraha, vanhempainraha, osa
sairaan lapsen hoidon perusteella maksettavasta hoitoavustuksesta, tydt-
tdmyyspdivdraha, ty6markkinatuki, sukupolvenvaihdosetuus ja varusmies-
palvelun ajalta maksettava pdiviraha sekd osa-aikaelike.

Vuoden 1982 alusta on alle kolmivuotiaan lapsen kotihoitovuodet voitu
rinnastaa eldkepistevuosiin. Edellytyksend on, ettd vanhempi on hoitanut
lasta yli puolet vuodesta. Tdllaisen vuoden hyvdksymistd hoitovuodeksi
tulee hakea vakuutuskassalta kunakin vuonna erikseen. Hoitovuosiksi
voidaan hyvdksyd myos vuodet palkkatydtii edeltdvdltd ajalta. Sama vuosi
voidaan saman lapsen hoidon perusteella lukea hoitovuodeksi vain toisel-
le vanhemmista.

Hoitovuosien rinnastamisella eldkepistevuosiin on merkitystd tdyden eldk-
keen edellytyksend olevia 30 eldkepistevuotta laskettaessa. sen sijaan
kolmen vuoden vdhimmdisvakuutusaikaan hoitovuosia ei voida lukea. Ne
eivdt siis yksinddn oikeuta yleisen lisdeldkkeen saamiseen. Hoitovuosia ei
oteta huomioon, kun lasketaan eldkepisteiden keskiarvoa eldkkeen perus-
teena olevia tuloja mddrdttdessai. Tdll6 tavoin ne voivat vdlillisesti korottaa
eldkkeen tasoa. Hoitovuotena ei voida ottaa huomioon sellaista vuotta,
jona henki16lle on karttunut eldkepisteitd ty6tulojen perusteella.
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3.3.2 Vanhuuseldke

Oikeus elSkkeeseen

Oikeus yleiseen lisdeldkkeeseen (ATP) edellyttdd, ettd vakuutetulle on
karttunut eldkepisteitd vAhintddn kolmelta vuodelta. Tdyden eldkkeen
saamiseksi eldkepistevuosia tulee olla 30.

Yleinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta, mutta eldkkeelle voi siirtyd jousta-
vasti 61 vuoden idstd alkaen samoin kuin kansaneldkkeelle (ks. 2.3.2).
Eldkkeen ottaminen varhennettuna edellyttddkin, ettd sekd kansaneldke
ettd yleinen lisdeldke otetaan samanaikaisesti. Eldkkeet on mahdollista
ottaa my6s osittain varhennettuna tai mydhennettynd (ks. 2.3.2). Varhen-
nettuun eldkkeeseen tehdddn varhennusvdhennys ja lykattyyn eldkkee-
seen lykkdyskorotus samoin kuin kansaneldkkeeseen (ks. 2.1.5 Eldkkeen
maksaminen). Eliikkeelle siirtyminen ei edellytd ty6nteon lopettamista.

Elikkeen mddrdytyminen

Vanhuuseldke on 60 prosenttia 15 parhaan ty6vuoden keskimddrdisestd
eldkkeen perusteena olevasta tulosta. Eldkkeen perusteena olevalla tu-
lolla on alaraja (1 kertaa korotettu hintaperusmiiarii) ja yldraja (7,5 kertaa
korotettu hintaperusmiiEirii). Ndiden vdlisestd tulosta lasketaan ns. eldke-
pisteet kullekin vuodelle jakamalla tulo kyseisen vuoden korotetulla hinta-
perusmdirdlli. Vuonna 1999 korotettu hintaperusmddrd on 37 200 kruu-
nua" Eldkepisteitd voi vuodessa karttua enintddn 6,5. Eldkkeen pe-
rusteena oleva tulo on eldketapahtumavuoden hintaperusmidri kerro-
ttuna 15 parhaan vuoden eldkepisteiden keskiarvolla. Vuonna 1999 hinta-
perusmddrd on 36 400 kruunua. Jos eldkepisteiti on lyhyemmdltd ajalta
kuin 15 vuodelta, lasketaan eldke kaikkien ndiden vuosien eldkepisteiden
keskiarvon mukaan.

Tdyden vanhuuseldkkeen saaminen edellyttdd, ettd eldkepisteitd on vd-
hintddn 30 vuodelta. Jokainen puuttuva vuosi pienentdd eldkettii 1/30. Ns.
lastenhoitovuosien huomioon ottamisesta eldkettd mddrdttdessd ks. 3.3. 1 .

Eldkkeen tarkistaminen

Yleisid lisdeldkkeitd tarkistetaan samoin kuin kansaneldkkeitd hintaperus-
mddrdn arvoa muuttamalla vuoteen 2000 asti ja sen jdlkeen sopeutusin-
deksilld (ks. 3.6).
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ElSkkeen maksaminen

Eldke voidaan 61 vuoden idstd alkaen ottaa tdytend, tai siitd voidaan ottaa
kolme neljdsosaa, puolet tai yksi neljdsosa yhdessd samansuuruisen kan-
saneldkkeen osan kanssa. Eldkkeensaaja voi kerran kuudessa kuukau-
dessa keskeyttid elikkeen ottamisen. Kun elikkeen maksaminen alkaa
uudelleen, elike lasketaan siten kuin kohdassa 2.3.2 Elakkeen maksami-
nen on kansaneldkkeen osalta kerrottu.

3.3.3 Tydkyvytt6myyseld ke

Oikeus e!Skkeeseen

Yleinen lisdel6ke (ATP) voidaan maksaa tydkyvyttOmyyseldkkeend tai sai-
rausavustuksena 16 - 64-vuotiaalle vakuutetulle, jonka ty6kyky on alentu-
nut vdhintddn neljdnnekselld. Tydkyvyttomyys mddritellddn samoin kuin
kansaneldkkeend maksettavassa tydkyvytt6myyseldkkeessd (ks. 2.3.3).
Ty6kyvyttdmyysasteesta riippuen maksetaan t6ysi eldke, kolme nel-
jdsosaa, puolet tai yksi neljdsosa tdydestd el6kkeestd.

oikeus tydkyvytt6myyselikkeeseen on vakuutetulla, jolle on karttunut eld-
kepisteitd vdhintddn kolmelta vuodelta. Tdhdn aikaan luetaan my6s ns.
tulevalta ajalta karttuneet elikepisteet. Oikeus elikkeeseen ns. tulevalta
ajalta eli eldketapahtumavuoden ja 64 ikdvuoden vdliseltd ajalta edellyttdd
lisdksi, ettd vakuutetulle on karttunut eldkepisteitd vdhintddn kahtena
vuotena niisti neljdstd, jotka vdlittomisti edeltdvat eldketapahtumaa tai
ettd vakuutetulla on eldketapahtuman sattuessa vdhintddn hintaperus-
mddrdn suuruiset vuositulot (sairauspdivdrahan perusteena olevat tulot).
Jos oikeutta tulevan ajan eldkeosaan ei ole, maksetaan karttuneiden eld-
kepisteiden mukainen eldke.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tydkyvytt6myyseldke midrdytyy samoin kuin vanhuuseldke (ks. 3.3.2).
Eldketapahtumavuoden ja 64 ikdvuoden vdliseltd ajalta eldkettd karttuu
ns. oletuspisteiden mukaisesti. oletuspisteen arvo mddrdtddn eldkepis-
teiden keskiarvona joko tydkyvyttdmyyttd edeltivdn neljdn vuoden ajalta
tai, jos se on vakuutetulle edullisempaa, 16 ikdvuoden ja eldketapahtuma-
vuotta edeltdvdn vuoden viliseltd ajalta. Keskiarvoa laskettaessa pudo-
tetaan molemmissa tapauksissa pois puolet vuosista, ne joilta elikepis-
teitd ei ole tai ne ovat pienimmdt. oletuspistevuodet ovat mukana 15:td
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parasta eldkepistevuotta valittaessa samoin kuin muut vuodet, ja ne lue-
taan tdyden eldkkeen saamiseksi vaadittaviin 30:een eldkepistevuoteen.

ElEkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan hintaperusmddrdd tarkistamalla samoin kuin kan-
saneldkkeitd.

Elikkeen maksaminen

Osatydkyvytt6myyselikkeeseen voidaan yhdistdd osa varhennettua van-
huuseldkettd samoin kuin kansanel6kkeeseen. TyOkyvyttdmyyseldke
muutetaan vanhuuseldkkeeksi viimeistddn, kun eldkkeensaaja tdiyttdd 65
vuotta.

3.3.4 Perhe-eldke

Oikeus eldkkeeseen

Vuoden 1990 perhe-eldkeuudistus koskee myds perhe-eldkkeend mak-
settavaa yleistd lisdeldketti (ATP) (ks. 2.3.4). Uudistuksen jdlkeen perhe-
eldkettd maksetaan nais- ja miesleskelle sekd lapselle. Leskelle elaikettd
voidaan maksaa alkueldkkeend, jatkettuna alkueldkkeend ja erityiseni
leskeneldkkeend ja lapselle lapseneldkkeend samoin kuin perhe-
eldkkeend maksettavaa kansaneldkettd.

Eldkkeen saaminen edellyttdd, etti edunjdttajalla oli kuollessaan oikeus
ty6kyvyttdmyys- tai vanhuuseldkkeend maksettavaan yleiseen lisdeldk-
keeseen. Muuten eldkkeiden mydntdmisedellytykset ovat samat kuin kan-
saneldkejdrjestelmdssii (ks. 2.3.4).

Eldkkeen mdirdytyminen

Lesken alkueldke, jatkettu alkueldke ja tdysi erityinen leskeneldke on 40
prosenttia tai 20 prosenttia edunjiitttijdn ty6kyvytt6myys- tai vanhuuseldk-
keestd tai, jos hdn ei vield ollut eldkkeelld, siitd ty6kyvyttdmyyseldkkeestd,
johon hdnelld kuollessaan olisi ollut oikeus. Eldke on 20 prosenttia, jos
edunjdttdjdn jdlkeen maksetaan my6s lapseneldkettd ja 40 prosenttia, jos
lapseneldkettd ei makseta.
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Lapsenelike on yhdelle lapselle 30 prosenttia edunjdttdjdn eldkkeestd tai
eldkeoikeudesta. Toisen ja seuraavien lasten osalta eldke on 20 prosent-
tia edunjdttdjdn eltikkeestd tai eldkeoikeudesta. Lasten eldkkeet lasketaan
yhteen ja jaetaan tasan lasten kesken. Tdysorvoille elike maksetaan mo-
lempien vanhempien jdlkeen.

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eldke voi yhteensd olla enintddn
edunjaittiijdn eldkkeen tai eldkeoikeuden su uruinen.

E16kkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin kansaneldkkeitd hintaperusmddrdn
arvoa tarkistamalla.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeiden yhteensovittamisesta muiden sosiaalivakuutusetuuksien kans-
sa ja maksamisesta ks. kohta 2.3.4 Elakkeen maksaminen.

3.4 Osa-aikaeldke

Osa-aikaeliikkeitd (delpension) maksetaan erillisen osa-aikaeldkelain mu-
kaan. Uusia eldkkeitd ei mydnnetd endd vuoden 2000 jelkeen. Eldkkeet
rahoitettiin aikaisemmin tyOnantajien ja yrittdjien osa-aikaeldkemaksulla,
joka siirrettiin erityiseen osa-aikaeldkerahastoon. Vuodesta 1999 alkaen ei
osa-aikaeldke- maksua endd ole peritty, vaan eldkkeet rahoitetaan ra-
hastoon karttuneilla varoilla. Jdrjestelmdn hallinnosta vastaa Riksforsd-
kringsverket.

Oikeus elikkeeseen

osa-aikaeldkettd voidaan maksaa 61 - 64-vuotiaalle palkansaajalle tai
yrittfijille, joka asuu Ruotsissa ja on viimeisen vuoden aikana ollut ty6ssd
ainakin kuutena kuukautena vdhintddn 70 tuntia kuukaudessa tai ty6sken-
nellyt yhdenjaksoisesti vdhintddn 450 tuntia kuuden kuukauden aikana
niin, ettd tyoaika on ollut vdhintddn 45 tuntia kuukaudessa. Lisdksi edelly-
tetddn, ettd hdnelld on 45 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen lisdeldkkeeseen
oikeuttavaa tuloa vdhintddn 10 vuodelta.
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Osa-aikaeldkkeen mydntdminen edellyttdd, ettd palkansaaja on lyhentdnyt
ty6aikaansa vdhintddn 5 tuntia viikossa, ja ettii ty6aika osa-aikaty6h6n
siirtymisen jdlkeen on keskimidrin vdhintddn 17 ja enintddn 35 tuntiavii-
kossa. Yrittdjain tulee lyhentdd tydaikaansa keskimddrin vdhintddn neljdn-
neksen. Jos yrittdjii lyhentdd ty6aikaansa tdtd enemmdn, ei eldkettd mak-
seta ylittivdltd osalta.

Eldkkeen mdirdytyminen

Osa-aikaeldke on 55 prosenttia siitd midrdstd, jolla tydtulo on osa-aika-
tydhdn siirtymisen vuoksi pienentynyt. Eliike voi kuitenkin perustua enin-
tdin 10 tunnin tyoajan lyhennystd vastaavaan tydtulojen pienenemiseen
riippumatta todellisesta tydajan lyhennyksestii ja tulojen pienenemisestd.
Vertailussa kdytettdvd tydtulo mddrdtddn keskimddrdisend yleiseen lisd-
eldkkeeseen oikeuttavana tulona niiltii viideltd vuodelta kaksi huonointa
poisluettuina, jotka vdlitt6mdsti edeltdvdt ty6ajan lyhentdmistd.

Eldkkeen tarkistaminen

Osa-aikaeltikkeitd tarkistetaan hintaperusmddrdn arvoa muuttamalla sa-
moin kuin kansanel6kkeitd ja ATP-eldkkeitd.

ElSkkeen maksaminen

Osa-aikaeldkkeen ottaminen ei alenna 65 vuoden idssd maksettavaa van-
huuseldkettd" Vanhuuseldkettd aikanaan laskettaessa otetaan osa-
aikaelike ja osa-aikaty6std saatu tulo huomioon yleistd lisdeldkettd kar-
tuttavina.

Osa-aikaeldke lakkaa, kun eldkkeensaaja tdyttdd 65 vuotta. Osa-aikatydtd
edelleen jatkava voi ottaa tdyden vanhuuseldkkeen tai kolme neljdnnestd,
puolet tai neljdnneksen tdydestd vanhuuseldkkeesta (ks. 2.3.2 ja 3.3.2).

3.5 Vapaaehtoinen vaku utus

Riksforsikringsverketistd oli mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen vanhuus-
eldkevakuutus vuoteen 1981 saakka. Sen jdlkeen uusia vakuutuksia ei ole
my6nnetty eiki vakuutusmaksuja vuoden 1980 jailkeiseltd ajalta ole voitu
maksaa. Vanhat vakuutukset ovat kuitenkin edelleen voimassa. Vapaa-
ehtoisesta vakuutuksesta voidaan maksaa tavallista vanhuuseldkettd tai
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varhaiseldkettd 55 vuoden idstd 65 vuoden ikd6n. Eliike ja vakuutusmak-
sut mddrdytyvdt vakuutusmatemaattisten perusteiden mukaan. Vakuutuk-
senottajat ovat rahoittaneet elikkeet.

3.6 Tuloperusteinen vanhuuseldke

Tuloperusteinen vanhuuseliike muodostuu kahdesta eri eldkkeestd. Toi-
nen on jakojdrjestelmdperiaatteella rahoitettava ansaintaeldke (inkomst-
pension) ja toinen tdysin rahastoitu sijoituseldke (premiepension). Mo-
lemmat eldkkeet mddrdytyvdt vakuutetulle koko tydhistorian aikana kerty-
neiden vakuutusmaksujen mddrin mukaan. Ansaintaeldkkeen vakuutus-
maksuja ei rahastoida vaan elSke mddriytyy laskennallisen vakuutusmak-
sukertymdn mukaan, kun taas sijoituseldkettd varten kootutmaksut rahas-
toidaan, ja el6ke mddrdytyy yksityisvakuutusten tapaan maksujen ja niille
saadun tuoton perusteella.

Eldkkeen kertyminen ja vakuutusaika

Vuosittain vakuutusmaksua kertyy 18,5 prosenttia eldkkeen perusteena
olevista tuloista. Vakuutusmaksu mitoitettiin alunperin niin, ettd 40 tydvuo-
den perusteella kertynyt eldke olisi noin 55 - 60 prosenttia ty6ntekijin lop-
pupalkasta, jos hdn siirtyy eldkkeelle 65-vuotiaana, ja hdnen tulokehityk-
sensd on ollut tasainen ja seurannut keskimddrdistd yleistd palkkake-
hitystd. Oletuksena oli my6s, ettei kuolevuudessa tapahdu muutoksia. Uu-
simpien laskelmien mukaan eldke olisi kuitenkin vain 50 - 55 prosenttia
loppupalkasta 40 tyovuoden jdlkeen edelld mainituin oletuksin. Laskelmis-
sa sijoituseldke on laskettu ansaintael5kkeen sddnt6jen mukaan. Jos si-
joituseldkerahastoille saatu tuotto on yleistd talouden kehitystd parempi,
ovat eldkkeet edelld mainittua korkeampia.

Eldkettd voi kartuttaa 16 vuoden idstd ilman yldikdralaa ja eldkkeelle voi
siirtyi 61 vuoden idstd haluamanaan ajankohtana. Eldkkeen mddrdyty-
mistavasta johtuen eldke on sitd pienempi, mitd aikaisemmin eldkkeelle
siirrytddn. Ansaintaeldke ja sijoituseldke voidaan ottaa myds eri aikaan.
Molemmat eldkkeet voi ottaa tdytend tar osael6kkeend, joka on kolme
neljdsosaa, puolet tai neljdsosa tdydesti elikkeestd. Eldkkeen kertymi-
sestd muulta kuin tydskentelyajalta ks. kohta Eldkkeen perusteena olevat
tulot.
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Eldkkeen perusteena olevat tulot

Eldkkeen perusteena olevia tuloja (pensionsgrundande inkomst, PGI)
mddrdttdessd tuloista vdhennetddn ty6ntekijdn eldkemaksu. Tuloilla on
ylSraja, ansaintakatto, joka on nykyisin 7,5 kertaa korotettu hintaperus-
mddrd ja vuodesta 2001 alkaen 7,5 kertaa tuloperusmddrd (inkomstbas-
belopp). Tuloperusmddrdd tarkistetaan palkkojen kehitysti seuraavalla
tuloindeksilld (inkomstindex). Tuloiksi lasketaan my6s ne sosiaalivakuu-
tusetuudet, jotka vanhassa eldkejdrjestelmdssdkin kartuttavat yleistd lisd-
eldkettd (ks. 3.3.1). Jos ty6ntekijdn bruttovuositulot ovat alle 24 prosenttia
hintaperusmdirdstd, ei eldkettd kerry" Jos raja ylittyy, kertyy eldkettd kui-
tenkin ensimmdisestd kruunusta.

Eldkettti kertyy myds joiltakin sellaisilta ajoilta, joilta vakuutetulla ei ole
edelld mainittuja tuloja. Eldkkeen perusteena ovat silloin laskennalliset
tulot (ns. pensionsgrundande belopp, PGB). Tdllaista eldkettd kerryttdvdd
aikaa on tydkyvytt6myyseldkkeen maksuaika, opiskeluaika, asevelvolli-
suusaika ja aika, jona vanhemmalla on huollettavanaan alle nelivuotias
lapsi. Nfiihin eldkkeen perusteena oleviin laskennallisiin tuloihin ei sovel-
leta edelli mainittua vuositulojen alarajaa.

Ty6kyvyttdmyyseldkkeen maksuajalta laskennallisena tulona kdytetddn
ty6kyvyttdmyyseldkkeen perusteena olleita tuloja, kun on kyse vanhan
eldkejdrjestelmdn mukaisesta tydkyvytt6myyseldkkeestd. Vanhuuseldk-
keen kertymisestd uuden ty6kyvytt6myyseldkejiirjestelmdn ty6kyvytt6-
myyseldkkeen maksuajalta pddtetddn tyOkyvyttdmyyseldkeuudistuksen
yhteydessd (ks. kohta 6).

Eldkkeen kertymisestd peruskoulutuksen (lukiotason) jdlkeiseltd opiskelu-
ajalta ei ole vield tehty ptiditdksiti, koska opintotukijdrjestelmdd koskeva
uudistusty6 on vireilld ja saadaan pddtdkseen vasta vuonna 2000. Elak-
keen kertym issddn n6istd piitetddn tdmdn jil keen.

Asevelvollisuus- ja siviilipalveluajalta eldkettd kertyy laskennallisesta tu-
losta, joka vastaa puolta kaikkien alle 65-vuotiaiden vakuutettujen keski-
mdirdisistd eldkkeen perusteena olevista tuloista kyseisend vuonna. El6-
kettd kertyy vuodesta 1995 alkaen niiltd pdiviltd, joilta palveluajalta on
maksettu pdivdrahaa.

Eldkkeen kertyminen ns. lapsivuosilta edellyttdd, ettd vanhempi on ollut
tyOssd vdhintddn viisi vuotta ennen kuin on tiiyttiinyt 70 vuotta. Eldkkeen
saaminen ndiltd vuosilta ei edellytd, ettd vanhempi on hoitanut lasta koto-
na. Samalta vuodelta eldkettd voi kertyd vain yhdestd lapsesta ja vain toi-
selle lapsen vanhemmista. Ehtona eldkkeen kertymiselle tietyltd vuodelta
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on lisdksi, ettai 1) sekd lapsi ettd vanhempi on asunut koko vuoden Ruot-
sissa, 2) vanhempi on kuulunut vakuutukseen koko vuoden ja 3) vanhem-
pi on ollut lapsen huoltaja ja asunut lapsen kanssa vdhintddn puoletuuo-
desta.

Vuodesta 1999 alkaen lapsenhoitovuosi kerryttdd automaattisesti pienitu-
loisemman vanhemman eldkettd. Jos vanhempien tulot ovat yhtd suuret
tai kummallakaan ei ole tuloja, lasketaan lapsenhoitovuosi didin eldkkee-
seen. Vanhemmat voivat kuitenkin keskenddn sopia eldkeoikeuden siirtd-
misestd toiselle vanhemmalle. PiiEitoksen tulee koskea koko vuotta, ja
siitd tulee ilmoittaa kirjallisesti vakuutuskassalle. Vuosilta 1960-98 lapsi-
vuodet kerryttdvdt automaattisesti didin eldkettd. Jos eldkeoikeutta tdltd
ajalta halutaan siirtdd isdlle, sitd tulee anoa vakuutuskassalta elokuun
1999 loppuun mennessd.

Lapsivuosilta eldkettd voi kertyd kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Niistd
valitaan vakuutetulle edullisin. Eldkkeen perusteena olevia mahdollisia
todellisia tuloja (PGl) taydennetddn laskennallisilla tuloilla (PGB) niin, ett6
tulot vastaavat joko lapsen syntymdvuotta edeltdvdn vuoden tuloja tai las-
kennallista palkkaa, joka vastaa 75 prosenttia kaikkien alle 65-vuotiaiden
vakuutettujen eldkkeen perusteena olevista keskiansioista kyseisend
vuonna (vuonna 1997 noin 138 000 kruunua), tai kolmantena vaihtoehto-
na todellisia tuloja tdydennetddn kiintedlld lisdlld, joka on kyseisen vuoden
tuloperusmddrdn suuruhen.

Elikkeen kertyminen takautuvalta ajalta

Tuloperusteisen vanhuuseldkkeen kertymissd6nn6t astuivat voimaan vuo-
den 1999 alusta. EldkettEi on kuitenkin usein kertynyt jo tiitEi edeltdvdltd
ajalta. Ennen vuotta 1995 kertynyt eldke lasketaan kokonaan ansainta-
eldkkeen sddntojen mukaan. Naifta vuosilta eldkettd kertyy 19,5 prosenttia
eldkkeen perusteena olevista tuloista (todellisista ja laskennallisista).

Vuosilta 1995 - 1998 on peritty vakuutusmaksua sijoituseldkettd varten, ja
tdltd ajalta kertyy siten myos sijoituseldkettd eldkkeen perusteena olevisia
tuloista (PGl). Vakuutusmaksu jakautuu tdltd ajalta niin, ettd 16,5 prosent-
tia kerryttdd ansaintaeldkettd ja 2 prosenttia sijoituseldkepddomaa. Las-
kennalliset tulot (PGB) kartuttavat sijoituseldkepidomaa vasta vuodesta
1999 alkaen.
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Ansaintaelike

Jokaisella vakuutetulla on kaksi eldketilid, toinen ansaintaeldkettd ja toi-
nen sijoituseldkettd varten. Koska ansaintaeldkkeiden rahoitus perustuu
jakojdrjestelmddn eikd vakuutusmaksujen rahastointiin, on ansaintaeldke-
tili vain laskennallinen tili. Tilille kirjataan vuosittain kertynyt vakuutusmak-
sun laskennallinen mddri ja indeksikorotus. Vakuutusmaksusta 16 pro-
senttiyksikkdd kirjataan ansaintaeldkkeen kertymdksi, vaikka se tosiasias-
sa menee elSkkeelld olevien elAkkeiden maksuun.

Laskennallista eldkepddomaa tarkistetaan vuosittain tuloindeksilld ja ikd-
luokan kuolleisuudesta johtuvalla ns. perintovoitolla ja vdhennetdin hallin-
tokuluilla. Hallintokulujen on arvioitu pienentdvdn kertynyttd pddomaa 0,02
prosenttia vuodessa, kun jdrjestelmd on tdysin voimassa.

Tuloindeksi lasketaan niin, ettd hintaindeksin muutokseen lisdtddn kolmen
tarkistusvuotta edeltdvdn vuoden reaalitulojen muutoksen keskiarvo. ln-
deksi lasketaan alle 65-vuotiaiden vakuutettujen eldkkeen perusteena ole-
vien keskitulojen muutoksen perusteella. Tuloista on vdhennetty tydnteki-
jdn eldkemaksu. My6s ansaintakaton ylitttiviit tulot otetaan indeksid las-
kettaessa huomioon. Tuloihin sisdltyvdt my6s eldkettd kerryttdvdt sosiaali-
vakuutusetuudet tydkyvytt6myyseldkkeitd lukuu n ottamatta. H i ntaindeksi n
muutos lasketaan kahden tarkistusvuotta edeltdvdn vuoden kesdkuun
pistelukujen perusteella.

Eldkkeelle siirryttdessd koko kertynyt eldkepddoma muutetaan eldkkeeksi
jakamalla se mddrdtylld jakoluvulla. Jakoluku on sama kaikille samana
vuonna syntyneille. Jakoluvun suuruuteen vaikuttaa keskimddrdinen jdl-
jell5 oleva elinaika ja eldkkeelldoloajan oletettu reaalitulokehitys. Lopulli-
nen jakoluku mddrdtddn vasta sen vuoden alussa, jona ikdluokka tdyttdi
65 vuotta. Jos el6ke otetaan sitd ennen, mddrAtidn eldke alustavallaja-
koluvulla.

Maksussa olevia ansaintaeldkkeitd tarkistetaan ns. sopeutusindeksilld.
Sopeutusindeksi lasketaan tuloindeksin vuosimuutoksen perusteella niin,
ettd muutoksesta vdhennetddn ns. sopeutustaso, joka on 1,6 prosenttia.
Sopeutustaso on se oletettu reaalipalkkakehitys, jota kiytetddn eldkkeitd
mdirdttdessd kdytettdvdd jakolukua laskettaessa. Ldhtdkohtana on, ettd
my6s elikeaikana eldkkeitd tarkistetaan tuloindeksilld. Tuloindeksi on vain
jaettu kahteen osaan: sopeutustasoon ja sopeutusindeksiin. Sopeutusta-
soa eli 1,6 prosenttia vastaava osuus on annettu koko eldkeajan osalta
etukdteen korottamalla ldhtdeldkkeen tasoa. Sen jdlkeen eldkettd tarkis-
tetaan vuosittain sopeutusindeksilld"
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Sijoituseldke

Kokonaisvakuutusmaksusta 2,5 prosenttiyksikk6d rahastoidaan vuosittain
sijoituseldkettd varten. osittaista vakuutusmaksua on peritty jo vuodesta
1995 alkaen. Vuosilta 1995-98 rahastoihin sijoitetaan varat, jotka vastaa-
vat kahta prosenttia kunkin vuoden eldkkeen perusteena olevasta tulosta.

sijoituseldkevakuutusta hoitaa sijoituselikeviranomainen (premiepen-
sionsmyndigheten,PPM), joka sijoittaa maksut vakuutetun valitsemiin ra-
hastoihin. Maksuja voidaan sijoittaa enintddn viiteen PPM:n hyvdksymddn
rahastoon samanaikaisesti, ja vakuutettu voi vaihtaa sijoituskohteita va-
paasti. PPM hoitaa sijoitusten siirrot ja kirjaa kertyneet pddomat vakuute-
tun sijoitusel6ketilille. Jos vakuutettu ei itse halua valita rahastoa, maksut
sijoitetaan ATP-jzirjestelmdn rahoitusta varten perustettuun AP-rahastoon.
sijoituseldkettd varten on perustettu seitsemis AP-rahastohallitus ja oma
rahasto, joka on nimeltddn Premiesparfonden.

Rahastojen valinnan piti alun pitden tapahtua ensimmdisen kerran syk-
sylld 1 999, mutta tietojenkisittelyjairjestelmiin liittyvistd ongelmista johtuen
valintaa on jouduttu siirtdmddn niin, ettd sen on tdlldi hetkelld suunniteltu
tapahtuvan syksylld 2000. Vuodesta 1995 alkaen kerdtyt vakuutusmaksut
ovat toistaiseksi valtiokonttorin (Riksgildskontoret) hoidossa. Valtiokontto-
ri hoitaa jatkossakin koottavat vakuutusmaksut niin kauan, etti kunkin
vuoden sijoituseldkeoikeus on vakuutuskassassa mdirdtty ja varat voi-
daan siirtdd vakuutettujen sijoituseldketileille.

Sijoitusel?ike mddrdytyy kertyneiden vakuutusmaksujen ja niille saadun
tuoton mukaan. Pddoma muutetaan eldkkeeksi vakuutusperiaatteiden mu-
kaisesti, miehille ja naisille kuitenkin samoilla ehdoilla. Rahat voidaan pi-
tdd rahastoissa my6s eldkeaikana. Kuukausittain nostettavan eldkkeen
mddrd vaihtelee silloin sijoitusten tuoton mukaan" Toinen vaihtoehto on
vaihtaa kertynyt pddoma PPM:n tarjoamaan perinteiseen elinkorkovakuu-
tukseen, jolloin kuukausittain maksettava mddrd on kiinted.

Kertyneen sijoituseldkemaksun voi vuosittain siirtdd puolisolle. Siirto on
vapaaehtoinen eikd vaikuta takuueldkkeen mddrddn. Takuueldke laske-
taan ikddn kuin siirtoa ei olisitapahtunut"

vakuutettu voi myos kaiyttdd osan sijoituseldkkeen pidomasta vanhuus-
elikkeen sijasta perhe-eldkevakuutukseen. valittavana on kaksi vakuu-
tusvaihtoehtoa. Ensimmdisessi vaihtoehdossa perhe-eldkettd maksetaan
omaisille viiden vuoden ajan, jos vakuutettu kuolee ennen vanhuuseldke-
ikdd. Vuosieldke voi olla mddriltddn joko yksi tai kaksi tuloperusm ddrdd
eli noin 3000 tai 6000 kruunua kuukaudessa. Eldke voidaan maksaa avio-
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tai avopuolisolle ja alle 2O-vuotiaalle lapselle. Toinen vakuutusvaihtoehto
voidaan valita vanhuuseldkkeelle siirryttdessd. Siind eldketurva kattaa
eldkkeensaajan lisdksi tdmdn avio- tai avopuolison niin, ettd eldkettd mak-
setaan niin kauan kuin jompikumpi el6d. Molemmat perhe-
eldkevakuutukset pienentdvdt maksettavan vanhuuseldkkeen mddrdd.

3.7 Ty6eldkkeiden verotus

Ty6nantaja ja ty6ntekiji voivat vdhentdd sosiaalivakuutusmaksut verotuk-
sessa. Maksettavat eldkkeet ovat verotettavaa tuloa samoin kuin palkka-
tulot.

4 Lisfielfrketurva

Yleistd

Ty6markkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkejdrjestelmdt kattavat Ruot-
sissa ldhes kaikki palkansaajat. Niistd kdytetddn yleisesti nimed 'sopi-
museldkkeet' (avtalspensioner), jota kdytetddn jatkossa tdssdkin 'lisdeldke'
nimen ohella, kun halutaan korostaa eroa lakisddteiseen yleiseen lisd-
eldkkeeseen.

Yksityisen sektorin toimihenkildjtirjest6t (TCO-P) ja tydnantajajdrjestd
(SAF) sopivat lisiieliikejiirjestelmdn (lTP, industrins och handelns tilltigs-
pension f6r tjdnstemdn) perustamisesta vuonna 1960 pian yleistd lisdeld-
kejdrjestelmdd koskevan lain sddtdmisen jdlkeen. Tydntekijajiirjestd (LO)
ja SAF sopivat lisaieltikejiirjestelmdn (STP, sdrskild tilldggspension f6r pri-
vatanstdllda arbetare) perustamisesta yksityisen sektorin ty6ntekijOille
vuonna 1972. Vuonna 1996 LO ja SAF sopivat uudesta tydntekijdiden li-
siiel5kejiirjestelmdstd (Avtalspension SAF-LO), joka tulee korvaamaan
STP-eliikkeen. STP-jiirjestelmd lakkautetaan vuosien 1996 - 1999 aikana.

ITP ja sopimuseldke SAF-LO ovat yksityisen sektorin kattavimmat sopi-
museldkejdrjestelmdt. Niiden lisdksi mm. pankki- ja vakuutusalalla sekd
osuustoiminta-alalla on omat sopimuseldkejdrjestelmdnsd, joista makset-
tavat etuudet ovat pitkdlti samanlaiset kuin ITP-jdrjestelmdssd.

Julkisen sektorin tydntekijdilld on kaksi sopimuseliikejiirjestelmdd, toinen
valtion palveluksessa oleville ja toinen kuntien ty6ntekij6ille. Molemmista
jdrjestelmistd maksettavat etuudet ovat pitkiilti samanlaiset. Valtion palve-
luksessa olevien sopimuseldkkeitd hoitaa valtion palkka- ja eldkelaitos
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(SPV) ja kuntien palveluksessa olevien eldkkeitd kunnallinen eldkelaitos
(KPA). Jdrjestelmid kutsutaan ndiden laitosten nimilld SPV- ja KPA-
jdrjestelmiksi. Laitokset huolehtivat sopimuseldkkeiden lisdksi myds kan-
saneldkkeen ja yleisen lisdeldkkeen maksamisesta ty6ntekij6illeen.

Sopimuseldkejdrjestelmddn kuuluminen on pakollista kaikille, jotka ty6s-
kentelevdt alalla, jota sopimus koskee. Eliikkeet rahoitetaan pddosin ty6n-
antajamaksuin. Julkisen ja yksityisen sektorin sopimuseldkkeiden rahoitus
eroaa siind, ettd julkisen sektorin eldkkeet rahoitetaan jakojdrjestel-
mdperiaatteella, kun taas yksityisen sektorin jdrjestelmdt ovat osittain tai
tdysin rahastoivia.

Sopimuseldkejdrjestelmdt tdydentdvit lakisddteistd eldketurvaa kolmella
tavalla. Ensinndkin ne antavat joissakin tapauksissa etuuksia tilanteissa,
joissa lakisddteisestd jdrjestelmdstd ei makseta etuuksia. Sopimuseldke-
jdrjestelmdstd maksetaan esimerkiksi joissakin ammateissa eldkettd laki-
sddteisen eldkejdrjestelmdn eldkeikdd alemmasta eldkeidstd. Myds perhe-
eldketurva on joissakin jdrjestelmissd kattavampi kuin lakisddteinen turva.
Toiseksi sopimuseldkejdrjestelmistd maksetaan lakisditeisid elaikkeitd tdy-
dentdvii lisdeldkkeitd. Kolmanneksi sopimuseldketurva kattaa my6s laki-
sddteisen jdrjestelmdn eldkepalkkakaton ylittdvdt tulot SAF-LO
jdrjestelmdd lukuun ottamatta.

Seuraavassa tarkastellaan ldhemmin kattavimpia yksityisen sektorin so-
pi m useldkejdrjestelm id, ITP- ja SAF-LO -jirjestelmid.

Yksityisen sektori n toim i hen ki ltiiden I is5eldkejiirjestelmii (lTP)

ITP -jairjestelmddn kuuluvat kaikki kauppa-, teollisuus- ja palvelualan toimi-
henkilOt, joiden viikoittainen ty6aika on vdhintddn 16 tuntia. Vain ylimmdt
johtajat voivat valita ITP -eldkkeen sijasta yksildllisen eldkevakuutuksen.
Tydntekijdt, joiden tulot ovat yli 10 kertaa korotetun hintaperusmddrdn
suuruiset, voidaan vakuuttaa jollain muulla tavalla 7,5 kertaa korotetun
hintaperusmddrdn ylittdvdn tulon osalta.

Ty6nantaja voi jdrjestdd ty6ntekijdidensd ITP -vanhuuseldkkeen ottamalla
vakuutuksen vakuutusyhtid SPP:std tai kirjanpidollisin varauksin FPG/PRl
-jdrjestelmdssd. Ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldketurva tulee aina jdrjestdd
vakuutuksena SPP:ssd.

Jos |TP-eldke rahoitetaan kirjanpidollisiin varauksiin perustuen, tulee yri-
tyksen ottaa eldkevastuilleen luottovakuutus vakuutusyhtiO FpG:std. Kos-
ka FPG edellyttdd yrityksiltti riittivdi luottokelpoisuutta, on kirjanpidollisiin
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varauksiin perustuvia jdrjestelyjii ldhinnd suurilla ja keskisuurilla yrityksillii.
PRI on hallinnollinen yksikko, joka hoitaa kirjanpidollisiin varauksiin pe-
rustuvien eldkejdrjestelyjen eldkevastuiden laskennan ja rekisterdinnin
sekd elikkeiden maksamisen. Tydnantaja korvaa maksetut eldkkeet
PRI:lle.

Tydntekijdt ovat vakuutettuja ty6kyvyttdmyyden varalta 18 vuoden idstd,
mutta oikeus perhe-eldkkeeseen on vasta 28 vuotta tdyttdneen ty6ntekijdn
jdlkeen. Vanhuuseldke alkaa karttua 28 vuoden idstii. Mddrdaikaisessa
tydsuhteessa vanhuuseldke- ja perhe-eldkevakuutukset edellyttdvit vuo-
den jatkunutta ty6suhdetta, muilta osin vakuutus tulee voimaan puolen
vuoden odotusajan jdlkeen.

Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Varhennetulle vanhuuseldkkeelle voi siir-
tyii 55 vuoden iiistd. El#ikkeeseen tehdddn silloin varhennusvdhennys.
Eldkettd voidaan my6s lykdtd 70 vuoden ikddn, jolloin eldkkeeseen mak-
setaan lykkdyskorotus. ITP -eldkkeen voi ottaa osaelikkeend 61 vuoden
idstd.

Tdyden vanhuuseldkkeen saaminen edellytt#id 30 vakuutusvuotta 28 ja 65
ikdvuoden vdlisend aikana. Jokaiselta puuttuvalta kuukaudelta eldke pie-
nenee 1i360. Eliike on 10 prosenttia loppupalkasta 7,5 -kertaiseen koro-
tettuun hintaperusmfldrddn asti, tdmdn ylittdvdn palkan osalta 65 prosent-
tia 20 -kertaiseen korotettuun hintaperusmddrddn asti ja 20 - 30 kertaa
korotetun hintaperusmddrdn suuruisen palkan osasta 32,5 prosenttia.
Loppu pal kka on 1 2,2 kertaa el6kkeellejddm isajankohdan ku ukausipal kka.

Tyokyvyttdmyyseldkkeen saaminen edellyttdi, ettd ty6kyky on alentunut
vdhintddn neljdnneksen ja ettd tydkyvytt6myys on jatkunut yhdenjaksoi-
sesti vdhintdiin 90 pdivdi. Tdysi ty6kyvyttdmyyseldke on 15 prosenttia
loppupalkasta 7,5 -kertaiseen korotettuun hintaperusmddrddn asti, tdmdn
ylittdvin palkan osasta 65 prosenttia 20 -kertaiseen korotettuun hintape-
rusmddrdin asti ja 20 - 30 kertaa korotetun hintaperusmddrdn suuruisen
palkan osasta 32,5 prosenttia.

Leskeneldkkeen saaminen edellyttdd, ettd jokin seuraavista edellytyksistd
tdyttyy: 1) avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjdttaja taytti 60 vuotta,2)
avioliitto ehti kestdd vdhintdin viisi vuotta tai 3) edunsaajalla on yhteinen
lapsi edunjattiijain kanssa. Lapseneldkettd maksetaan alle 20 -vuotiaalle
lapselle.

Leskeneldke lasketaan 7,5 -kertaisen korotetun hintaperusmddrdn ylittd-
vdstd palkan osasta. Se on 32,5 prosenttia 20 -kertaiseen korotettuun
hintaperusmddrddn asti ja tdmdn ylittdvdstd palkan osasta 16,25 prosent-
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tia 30 -kertaiseen korotettuun hintaperusmiSrddn asti. Jos edunsaajana
on myds lapsia, maksetaan leskelle 75 prosenttia edelld mainitusta tdy-
destd eldkkeestd. Lapsen eldke on 55 prosenttia tdydestd leskeneldk-
keestd yhdelle lapselle, 75 prosenttia kahdelle lapselle, 85 prosenttia kol-
melle lapselle, 95 prosenttia neljdlle lapselle ja 10 prosenttia jokaiselle
seuraavalle lapselle. TGL -ryhmdhenkivakuutuksesta maksetaan lisdksi
kertakorvaus edunjdttijdn omaisille.

ITP -jairjestelmdssd ei ole sitouduttu eldkkeiden tarkistuksiin. Kdytdnnossd
indeksikorotukset on kuitenkin tehty vuosittain sekd vapaakirjoihin (vuo-
desta 1986) ettd maksussa oleviin eldkkeisiin, ja ne ovat vastanneet in-
flaation kehitystd. Kaikesta karttuneesta eldkeoikeudesta syntyy vapaa-
kirja ty6suhteen pddttyessd.

ITP -eldkkeitd on vuodesta 1976 tiiydentdnyt maksuperusteinen ITPK -
etuus. Tydnantajan vakuutusmaksu on 2 prosenttia palkasta. Tydntekijtilli
on useita vaihtoehtoisia tapoja kdyttiiii hdnelle kertynyt etuus. Se voidaan
ottaa varhaiseldkkeend tai vanhuuseldkkeen lisdnd tai vaihtaa perhe-
eldkkeeksi. lrPK -etuus voidaan my6s vaihtaa henkilOkohtaiseen eldke-
vakuutukseen.

Yksityisen sektori n tyrintekijciiden sopim uselSke SAF-LO

sAF-Lo -jdrjestelmddn kuuluvat lrP -alojen 28 vuotta tdyttdneettyOnteki-
jat. SAF-LO -eldke on maksuperusteinen samoin kuin uuden lakisddteisen
el6kejdrjestelmdn sijoituseldke.

sAF-Lo -sopimus tuli voimaan vuonna 1996, ja aluksi kaikkien ty6ntekij6i-
den eldketurva jdrjestettiin vakuutusyhtio AMF Pensionissa, kuten aikai-
semmassa srP -jdrjestelmdssd. Vuodesta 1998 ldhtien tydntekijdt ovat
kuitenkin itse voineet valita, missd vakuutusyhti6ssd tai eldkekassassa
heiddn eldkepdiomaansa hoidetaan. Tydnantaja maksaa vakuutusmaksut
AMF centralen AB -nimiselle yhtidlle, joka sitten siirtdd maksut kunkin
tyontekijdn valitsemal le rahastonhoitajalle. AM F centralen tekee sopi muk-
set kunkin eldkevaroja hoitavan yhtiOn kanssa ja lahettaa vakuutetuille
vuosittain tiedot kertyneestd el5kepdiomasta.

Eldkettd kertyy vuosittain 2 prosenttia tyOntekijaln bruttopalkasta 7,5 ker-
taiseen korotettuun hintaperusmddrddn asti. Tdm6n ylittdvdstd palkasta
eldkettd ei kerry. Vanhuuseldkeikd on 65 vuotta, mutta eldkkeen voi ottaa
varhennettuna tai lyktittynii, jolloin elikkeen mddrd pienenee tai kasvaa
vastaavasti. Eldkkeelle voi siirtyd aikaisintaan S5-vuotiaana. Eldkkeen voi
myds ottaa viiden tai kymmenen vuoden mddrdajaksi.
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Ennen vuotta '1996 ansaittu STP -eldke maksetaan erityisend lisdni SAF-
LO -eldkkeeseen. Ndmd lisdt kustannetaan osittain vakuutusyhtid AMF.n
varoilla ja osittain ty6nantajilta vuosina 1996-1999 perittdvdlld ylimddrdi-
selld 1,5 prosentin vakuutusmaksulla.

SAF-LO -jdrjestelmdssi osan vakuutusmaksusta voi halutessaan kdyttdd
perhe-eldkevakuutukseen. Vakuutuksen voi jdrjestdd ns. palautussuojana
(Aterbetalningsskydd), jossa kertynyt eldkepddoma maksetaan kuole-
mantapauksessa perheelle. Varsinaiseen perhe-eldkevakuutukseen kuu-
luu viiden vuoden mddrdaikainen perhe-eldke, joka voi olla vakuutetun
valinnan mukaan joko yhden tai kahden korotetun hintaperusmiiiirdn suu-
ruinen vuodessa. Vakuutetun oma vanhuuseldke jdd silloin vastaavasti
pienemmdksi. Tydntekijdt kuuluvat lisdksi TGL -ryhmdhenkivakuutukseen
kuten toimihenkil6tkin.

Tydkyvytt6myysetuuksia maksetaan AGS -jdrjestelmdstd. Jdrjestelmdstd
maksetaan sairausajan piivdrahaa ja tydkyvyttdmyyseldkettd, jotka tdy-
dentdvdt lakisidteisid etuuksia. Tydkyvyttdmyyseliketti maksetaan alle
65-vuotiaalle vakuutetulle, jonka tydkyky on alentunut vdhintddn neljdn-
nekselli. Tydkyvyttdmyyden on tdytynyt kestdd vdhintddn 90 pdivdii. Tiiy-
si eldke on 80 prosenttia palkasta 7,5 -kertaiseen korotettuun hintaperus-
mddrddn asti.

Vakuutusmaksut ja verotus

ITP - ja SAF-LO -eldkkeet ovat kokonaan ty6nantajan rahoittamia. ITP -
maksu on keskimddrin 9,8 prosenttia eldkkeen perusteena olevasta pal-
kasta vuonna 1999 (alustava arvio vuoden alussa). Maksu mddrdtddn yk-
sil6llisesti vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaan ja vaihtelee.
SAF-LO -maksu on 3,5 prosenttia vuonna 1999. Tydnantaja maksaa yksin
my6s AGS- ja TGL -vakuutukset. AGS -maksu on 0,70 prosenttia katetuis-
ta palkoista ja TGL -maksu toimihenkildistd noin 0,2 prosenttia ja ty6nte-
kij6istii 0,34 prosenttia palkoista"

Sopimuseldkkeiden vakuutusmaksut ovat mddrdtyin rajoituksin verovd-
hennyskelpoisia ty6nantajalle. Vakuutusmaksuja ei lueta ty6ntekijdn vero-
tettavaksi tuloksi. Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Sen
sijaan TGL-etuuksista ei peritd veroa.
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5 Tycissd tai eldkkeelld toisessa maassa

Ruotsia sitoo sosiaaliturvaa koskeva EU-asetus 1408171 ja sen toi-
meenpanoasetus 574172, joissa on mddriyksid toisen sopimusvaltion va-
kuutukseen kuulumisesta ja vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta seki
eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta toiseen maahan EU- ja
ETA-alueella. Asetukset koskevat ainoastaan EU- ja ETA-maiden kansa-
laisia. Sen lisdksi pohjoismaiden vdlilld on uusi 1.1.1994 voimaan tullut
sosiaaliturvasopimus. Sopimuksella on merkitysti ldhinnd niille pohjois-
maissa asuville ja tyOskenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetuksen sddn-
n6ksii. Mainitut asetukset ja sosiaaliturvasopimus koskevat ainoastaan la-
kisddteistd eldketurvaa. Ty6markkinasopimuksiin perustuviin elikejdrjes-
telmiin niitd ei sovelleta.

Kansaneldkkeiden mydntdmisedellytysten yhteydessd on kerrottu tilan-
teista, joissa vakuutusturva kansallisen lainsddddnndn mukaan sdilyy ul-
komailla oleskelun aikana (ks. 2" 1"4 ja 2"1.5). Pidsddnt6isesti kansaneld-
ke maksetaan ulkomaille vain Ruotsin kansalaiselle, jolla on oikeus ylei-
seen lisielikkeeseen. Takuueldke maksetaan pddsddntOisesti vain Ruot-
sissa asuville.

Kun ruotsalainen tydntekijd tydskentelee ruotsalaisen tydnantajan palve-
luksessa ulkomailla, yleinen lisdeldketurva sdilyy Ruotsissa. Karttunut oi-
keus yleiseen lisdeldkkeeseen maksetaan eldkkeensaajan kansalaisuu-
desta ja asuinmaasta riippumatta. Myds uuden eldkejdrjestelmdn tulope-
rusteinen vanhuuseldke maksetaan eldkkeensaajan kansalaisuudesta ja
asuinmaasta riippumatta.

ITP -jirjestelmddn kuuluminen on yleensd pakollista my6s Ruotsissa
tydskenteleville ulkomaalaisille toimihenkil6ille siindkin tapauksessa, etti
heilld on tyonantajan jdrjestdmd lisdeliketurva kotimaassaan. Kun ruotsa-
lainen tyontekijei tydskentelee ruotsalaisen ty6nantajan palveluksessa ul-
komailla, tulee ty6nantajan j;irjesttiai hdnelle vuonna 198s solmitussa ty6-
ehtosopimuksessa sovittu vdhimmdislisieliketurva. Vakuutuksia my6ntd-
vdt samat eleikeyhtidt kuin sopimuseldkkeitdkin. Vapaakirjaoikeus lrp -
jdrjestelmdn vanhuuseldkkeeseen ja perhe-elikkeeseen sdilyy ja eldke
maksetaan ulkomaille, kun muut eldkkeen mydntdmisehdot tdyttyv;it. Ty6-
kyvyttdmyyseldkkeeseen ei syn ny vapaakirjaoi keutta.

6 Vireilld olevia uudistuksia
Valtiopdivdt teki toukokuussa 1998 periaatepddt6ksen ty6kyvyttOmyyseld-
kejdrjestelmdn uudistamisesta. Ty6kyvytt6myyseldkkeet liitetidn sairaus-
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vakuutusetuuksiin ja ne muodostavat yhdessd uuden vakuutuksen, jonka
nimi on'ohdlsofdrsdkring'. Uudessa vakuutuksessa mydnnetddn ty6ky-
vytt6myyden perusteella sairauspdivdrahaa, pitkdaikaista sairauspdivdra-
haa ja tydkyvyttdmyyseldkkeitd.

Sairauspdivdrahaa my6nnetdin enintddn vuoden jatkuvan ty6kyvyttdmyy-
den perusteella ja pitkiiaikaista sairauspdivdrahaa, jos tydkyvyttomyys
jatkuu tdtd kauemmin, mutta ei pysyvisti. Se vastaa siten nykyistd saira-
usavustusta (sjukbidrag). Ty6kyvytt6myyseldke my6nnetddn pysyvdsti
tydkyvyttdmiille. Eliikkeen my6ntdmiskriteerit ovat samat kuin nykyisessd
tyokyvyttdmyyseldkkeessi. Elike mddrdytyy prosentteina palkasta saira-
uspdivdrahan tapaan. Vakuutusaika ei vaikuta eldkkeen mddrddn. Eldk-
keen tasosta ei vield tehty piiiit6std. Tuloperusteisen eldkkeen lisdksi kai-
kille turvataan takuueldkettd vastaava vihimmdiseldke, jonka mddrd on
riippuvainen vakuutetun idstd.

Hallituksen esitys uudeksi ty6kyvyttdmyyselEikejiirjestelmdksi on annetta-
va viimeistddn kevdilla 2000, ja uuden jdrjestelmdn mukaisia eldkkeitd
aletaan maksaa vuonna 2001, samaan aikaan kuin uusia vanhuuseldk-
keit6. Silloin my6s jo ty6kyvyttdmyyseldkkeelld olevien, vuonna 1938 tai
sen jdlkeen syntyneiden, eldkkeet muutetaan uusien sddntOjen mukaisiksi.

Selvitysty6, joka koski perhe-eldkkeiden sovittamista uuteen vanhuuseld-
kejirjestelmddn, valmistui lokakuussa 1998. Selvityksessd esitetddn, ettd
uuden vanhuuseliikejdrjestelmdn tultua voimaan maksettaisiin samoja
perhe-elikkeitd kuin nykyisinkin. Eldkkeet olisivat ansiosidonnaisia ja
midrdytyisivdt osuutena edunjdttdjdn kertyneesti eldkeoikeudesta. An-
siosidonnaisia eldkkeitd tdiydentdisi takuuelike, joka korvaisi vanhan eld-
kejdrjestelmdn kansaneldkkeen. Uusia perhe-eldkkeitd koskevan lain eh-
dotetaan tulevan voimaan vuoden 2001 alusta.

Selvitys siirtymdajan takuueldkkeeksi, joka korvaisi vuonna 1937 ja sitd
ennen syntyneiden eldkeldisten kansaneldkkeen ja eldkelisdn, jdtettiin
helmikuussa 1999. Selvityksessd ehdotetaan, ettA siirtymdajan takuueldk-
keitd alettaisiin maksaa vuodesta 2001" Asiaa koskeva hallituksen esitys
annettaneen syksylld 1999. MyOs eldkeliisten asumistuen tuloharkinnan
uudistamista on selvitetty, ja sitd koskeva uudistusesitys on tarkoitus an-
taa syksylld 1999.

Yksi uuden vanhuuseldkejdrjestelmdn keskeisistd periaatteista on mah-
dollisuus jatkaa tydntekoa yli 65-vuotiaaksi. Suurimmassa osassa nykyi-
sistd ty6ehtosopimuksista tydntekij6iden eroamisikd on kuitenkin edelleen
65 vuotta. Lain mukainen eroamisikd on 67 vuotta. Vield ei ole ratkaistu
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sitd, tulisiko korkeammasta eroamisiiistd sddtdd laissa, vai muutetaanko
tydehtosopimuksia tdltd osin.

Ratkaisematta on my6s se, kuinka vakuutusmaksun korottaminen puuttu-
valta osin toteutetaan, ja kuinka korotus mahdollisesti korvataan ty6nteki-
jdille. Muita uuteen eliikejdirjestelmddn liittyvid keskenerdisid asioita ovat
vanhuuseldkejdrjestelmdn taloudellisen tasapainon automaattiseen yllS-
pitdmiseen tarkoitetun suojamekanismin, ns.'Jarrun" suunnittelu, AP-
rahaston varojen siirtdminen valtion budjettiin siltd osin kuin sitd ei ole
vieli toteutettu, ja AP-rahastojen sijoitussddnt6jen muuttaminen niin, ettd
varoille voitaisiin saada nykyistd korkeampi tuotto.
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1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 Saksan markka (DEM) = 0,5'11 EUR = 3,04 FIM

Saksassa pakollinen, lakisddteinen eldketurva perustuu ty6ntekoon, asu-
miseen perustuvaa vdhimmdiseldketurvaa ei ole. Niilld, jotka eivdt kuulu
pakollisesti lakisddteiseen eldkevakuutukseen, on mahdollisuus liittyd sii-
hen vapaaehtoisesti.

Pakollisesti vakuutettuja ovat kaikki palkkatyotEi tekevdt, oppsopimus-
suhteessa olevat sekd osa itsendisistd ammatinharjoittajista. Eldkeva-
kuutuksesta samoin kuin muista sosiaalivakuutuksista on sdddetty sosiaa-
lilaissa (Sozialgesetzbuch). Sen soveltamispiiristd on vapautettu joitakin
tydntekijdryhm id, joiden eliketurvasta on sdddetty eri I I isl aeill a.

Sosiaalilakia on sovellettu vuodesta 1992 ldhtien sekd ruumiillista ty6t€i
tekeviin tyontekijdihin etti toimihenkiloihin. Aikaisemmin erilliset ty6nteki-
jdiden ja toimihenkil6iden eldkevakuutukset muodostavat ndin yhtendisen
kokonaisuuden. Niilld on kuitenkin edelleen erilliset hallinto-organisaatiot.
My6s kaivostyontekij6ihin sovelletaan sosialivakuutuslakia, mutta laissa
on heitd koskevia erityismddrdyksid. Etuudet poikkeavat siksi jonkin ver-
ran tydntekij6iden ja toimihenkilOiden etuuksista. Kaivosmiesten eldkeva-
kuutuksella on myds oma hallinto-organisaationsa.

Itsendisistd ammatinharjoittajista sosiaalivakuutuslakia sovelletaan mm.
itsendisiin opettajiin ja hoitoalan ammattilaisiin kuten kEitil6ihin sekti ran-
nikkolaivureihin ja k€isityolEiisiin. Ndiden ammatinharjoittajien eldketurva
on siten samanlainen kuin kohdassa 3.1 on kerrottu tyontekij6iden ja toi-
m ihenkil6iden eldketurvasta.

Sosiaalilain soveltamispiiristd on vapautettu mm. valtion virkamiehet, ar-
meijan palveluksessa olevat, tuomarit sekd joitakin muita julkisen sektorin
tyontekijOitd, joiden eldketurvasta on sdddetty erikseen. My6s maanviljeli-
joiden sekd taiteilijoiden ja freelancer-toimittajien ja kirjailijoiden eldketur-
vasta on sdddetty erillisilld laeilla.

Suurin osa itsendisistii yrittiijistri jii€i pakollisen, lakisddteisen eliikeva-
kuutuksen ulkopuolelle. Joillakin ns. vapaiden ammattien harjoittajilla ku-
ten lddkdreilld, apteekkareilla, lakimiehilld ja arkkitehdeilld on kuitenkin
omia ammatillisia eldkevakuutuksia. Ne ovat pakollisia ammatissa toimi-

445



20 Saksa .

ville, mutta ne eivdt ole lakisddteisid eivdtkd siten kuulu lakisddteiseen
sosiaalivakuutukseen.

Tydnantajan vapaaehtoisesti jdrjestdmd lisdeldketurva on Saksassa
yleist6. Arviolta 50 prosentille yksityisen sektorin tyontekijoistd on jiirjes-
tetty tillaista lis6el6keturvaa. Lisdksi julkisen sektorin tyontekijoilld on
omat lis6eldkejdrjestelmdnsd.

2 Vdhimmdiseldketurva

Saksassa ei ole vdhimmdiseldkejdrjestelmdd eikd erityisid eldkel6isille
maksettavia etuuksia. Jos eldkeldisen tai eldkeikdisen toimeentulo ei ole
riittdvii, hdnelle voidaan maksaa yleistd toimeentulotukea. Lakisddteiseen
vakuutukseen pitkddn kuuluneet pienituloiset henkil6t voivat hydtyii sddn-
n6st6, jonka mukaan eldkkeenlaskennassa kdytetddn tiettyd vdhimmiis-
palkkaa eldkeperusteena (ks. 3.1.5). Sddntdd sovelletaan vain ennen
vuotta 1992 ansaittuihin tuloihin, joten se menettdd v6hitellen merkitys-
tddn.

3 Ty6eldketurva

3.1 Ty6ntekij6iden ja toimihenkildiden eldketurva

Tyontekijoiden lakisddteinen eldketurva on perdisin vuodelta 1889, jolloin
annettiin ensimmdinen tyokyvyttomyys- ja vanhuusvakuutuslaki. Toimi-
henkiloitd koskeva ensimmdinen laki annettiin vuonna 1911. Ty6ntekij6i-
den ja toimihenkildiden eldketurva yhtendistettiin vuonna 1957, jolloin eld-
keturvaa muutoinkin uudistettiin merkittdvdsti. ltsendiset yrittiijtit ja kotitiidit
saivat mahdollisuuden liittyd vakuutukseen vuonna 1972. Vuonna 1992
yhtendistettiin lainsddd6ntdd, muutettiin eldketurvan rahoituksen jakautu-
mista sekd eldkkeiden laskukaavaa, indeksitarkistusmenettelyii ja eld-
keiki6. Viimeinen laajahko uudistus hyvdksyttiin joulukuussa 1997. Sen oli
tarkoitus tulla voimaan pddosin vuoden 1999 alusta" Syksyllii 1998 valtaan
tullut uusi hallitus on kuitenkin lykdnnyt lain voimaan tuloa vuoteen 2001.
M uutoksista on kerrottu jiiljempEind.

Saksojen yhdistymisen (vuonna 1990) jdlkeen aikaisempi Saksan liittota-
savallan eldketurvaa koskeva lainsddddnt6 on saatettu asteittain voimaan
myos uusissa osavaltioissa. Yhtendistd lains6Sddntod on pddpiirteissddn
sovellettu vuoden 1992 alusta, jolloin kaikki entisen DDR:n lainsddddnnon
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mukaiset eldkkeet muutettiin liittotasavallan lainsddddnnon mukaisiksi.
Useita siirtymdkauden mddrdyksid on kuitenkin edelleen voimassa. Niilld
on mm. turvattu aikaisempi el6kkeen taso. Eldke voitiin vuoden 1996 lop-
puun asti my6ntdd entisen DDR:n lainsddddnndn mukaisena, jos eldke
ndin laskettuna oli suurempi kuin uuden Saksan lainsddddnndn mukainen
eldke. Siirtymtikauden m66rdyksiin on joiltakin osin viitattu jdljempdnd.

3.1.1 Hallinto

Toimihenkiloiden eldkevakuutusta hoitaa koko maan alueella liittotasaval-
lan toimihenkil6iden vakuutuslaitos (Bundesversicherungsanstalt fur An-
gestellte, BfA). Tyontekijoiden elSkevakuutuksen hoito on puolestaan ha-
jautettu 23:lle alueelliselle vakuutudaitokselle (Landesversicherungs-
anstalten, LVA).

Kolmella ammattiryhmdlld on kuitenkin omat vakuutuslaitoksensa. Liittota-
savallan rautateiden tyontekijoiden eldkevakuutusta hoitaa liittotasavallan
rautateiden vakuutuslaitos (Bundesbahn-Versicherungsanstalt), meren-
kulkualan ty6ntekijdiden ja toimihenkildiden vakuutusta merenkulkijoiden
vakuutuskassa (Seekasse) ja kaivosalalla tyoskentelevien vakuutusta liit-
totasavallan kaivostydntekijoiden vakuutuskassa (Bundesknappschaft).

Vakuutuslaitosten yhteisid asioita hoitaa Saksan eldkevakuutuslaitosten
liitto (Der Verband Deutscher Rentenversicherungstrdger, VDR).

Kaikkien vakuutuslaitosten ja vakuutuslaitosten liiton hallinnosta vastaavat
tydntekijEit ja tydnantajat yhtti suurella edustuksella. Ainoastaan kaivos-
tydntekij6iden vakuutuskassassa on ty6ntekij6iden edustus suurempi (2/3)
kuin ty6nantajien (1/3).

Vakuutusmaksujen kokoamisesta huolehtivat sairausvakuutuskassat, jot-
ka toimittavat maksut edelleen eldkevakuutusta hoitaville laitoksille.

Lakisddteisen eldkevakuutuksen ylin valvonta on liittotasavallan tyo- ja
sosiaaliministeri6lld (Der Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung,
BMA).

3.1.2 Rahoitus

Eldkevakuutuksen rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkkeet rahoite-
taan pddosin tydnantaja- ja tyOntekijdmaksuin, lisiiksi valtioosallistuu ra-
hoitukseen. Vuonna 1995 valtion osuus maksutulosta oli noin 21%. Ke-
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sdkuusta 1999 l;ihtien valtio maksaa todelliset vakuutusmaksut ns. lap-
senkasvatusajalta, jolta karttuu el6kett6 (ks. 3.1.4). Jo aikaisemmin valtio
on korvannut el6kelaitoksille ndistd eldkekarttumista aiheutuneet menot.
Valtio ottaa vuodesta 1999 ldhtien kokonaan maksettavakseen my6s Sak-
sojen yhdistymisestd siirtymdkauden aikana aiheutuvat ylimddrdiseteld-
kemenot.

Sekd ty6ntekijiin ettd ty6nantajan elikevakuutusmaksu on 1.4.1999 lehti-
en 9,75 % palkasta, yhteensd 19,5 %. Vakuutusmaksun perusteena ole-
van tulon yldrla on vanhoissa osavaltioissa 1.1.1999 alkaen 8500 mark-
kaa kuukaudessa (25 840 FIM) ja uusissa osavaltioissa 7200 markkaa
kuukaudessa (21 888 FIM).

Jos kuukausitulot jatkuvassa toimessa ovat enintddn 630 markkaa (1915
FIM) kuukaudessa ja viikoittainen tyoaika alle 15 tuntia, ei tyontekijiiltii
perit6 vakuutusmaksua. Jos tdllaista tointa harjoitetaan muun toimen
ohessa, ja palkka ndistd toimista yhteensd nousee yli 630 markan, on
myos tdllainen pienipalkkainen toimi huhtikuusta 1999 ldhtien vakuutetta-
va. Ty6nantaja maksaa siitd vakuutusmaksua 12 o/o. Toimesta karttuu
ty6ntekijdlle myds eldkettd, ja ty6skentely luetaan vakuutusajaksi, kuiten-
kin vain rajoitetusti. Tydntekijd voi halutessaan maksaa vapaaehtoisesti
7,5 prosentin maksua, jolloin ty6skentelyaika vastaa tdysin pakollista va-
kuutusmaksuaikaa (ks. 3. 1 .4).

Vakuutusmaksuja ei peritd lyhyestd, mddrdaikaisesta tydstd, jos ty6n
kesto on etukdteen sovittu tai se on ty6n luonteen vuoksi selvd. Tyo kat-
sotaan lyhytaikaiseksi, jos se kestdd korkeintaan kaksi kuukautta tai 50
piiivdii vuodessa. Tyotulojen suuruudella ei tiilloin ole merkitystd. Ty6nte-
kijii ei tdllaisen ty6n perusteella ole vakuutettu. Useammat lyhytaikaiset
tyot tai tyosuhteet saman vuoden aikana lasketaan kuitenkin yhteen, jol-
loin vakuutusmaksu- ja vakuutusvelvollisuus voi syntyd.

3.1.3 Verotus

Tydnantaja voi vdhentdd lakisddteiset sosiaalivakuutusmaksut verotuk-
sessa kokonaan. Tydntekijd voi vdhentdd maksuja henkil6kohtaisina ku-
luina. Vdhennyksen enimmdismddrd vaihtelee siviilisdddystd riippuen

[\Iaksussa olevasta eldkkeestd vain osa on verotettavaa tuloa. Verotettava
osuus riippuu eldkkeensaajan idstd eldkkeen alkaessa ja on sitd suurem-
pi, mitd nuorempi eldkkeensaaja on. Jos elikkeensaaja on 65-vuotias
eldkkeen alkaessa, on verotettava osuus vuosieldkkeesld2T %. Verotet-
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tavasta osuudesta voidaan lisdksi tehdd vdhennyksid niin, ettd kdytdnn6s-
sd pelkkdd lakisddteistd elAkettd saava eijoudu maksamaan veroa.

3.1.4 Vakuutusaika

Pakollista vakuutusaikaa on palkallinen tydskentelyaika, oppisopimusaika,
varusmies- tai siviilipalveluaika, ns. lastenkasvatusaika sekd aika, jolta
vakuutetulle maksetaan sairausajan pdivdrahaa tai ty6ttdmyysetuutta.
Huhtikuusta 1995 alkaen pakollista vakuutusaikaa on myds kotona ta-
pahtuva hoidon tarpeessa olevan henkilon hoitotyo, jos se kestdd vdhin-
tAdn 14 tuntia viikossa. Sosiaalilaissa ei ole alaikdrajaa vakuutukseen
kuulumiselle. Hyvin lyhyiden tydsuhteiden tai vdh6isten ansioiden perus-
teella ei ty6ntekijdd kuitenkaan vakuuteta (ks. 3.1.2)

Pakollisen vakuutusajan lisdksi on olemassa useita muita ns. eldkeoi-
keudellisia aikoja, jotka vaikuttavat eldkeoikeuden syntymiseen ja elik-
keen mddrdytymiseen. Jiiljempiind eri eldkelajien yhteydessd selvitetddn
niiden m erkitystd tarkemmin.

Eldkeoikeudellinen aika voidaan jakaa vakuutusmaksukausiin, maksu-
vapautusaikoihin ja ns. huomioon otettaviin aikoihin.

Vakuutusmaksukausia (Beitragszeiten) ovat pakolliset ja vapaaehtoiset
vakuutusmaksuajat. Pakollista vakuutusmaksuaikaa ovat edelld mainitut
pakolliset vakuutusajat^ Myos sairaus- ja tydtt6myyspdivdrahan maksu-
ajoilta maksetaan vakuutusmaksut. Pakolliseksi vakuutusmaksuajaksi lue-
taan my6s ns. lastenkasvatusajat (Kindererziehungszeiten) vaikka va-
kuutetulta itseltddn ei peritd maksua niilti ajoilta.

Lastenkasvatusaikaa voidaan lukea hyvdksi kolme vuotta lapsen synty-
mdst6 jommallekumrnalle lapsen vanhemmista. Jos molemmat vanhem-
mat ovat lapsen huoltajia luetaan lastenkasvatusajat ldhtdkohtaisesti didin
eldkkeeseen. Vanhemmat voivat kuitenkin sopia lastenkasvatusaikojen
jakamisesta keskenddn haluamallaan tavalla. Tdllainen kirjallinen sopimus
tulee toimittaa vakuutuslaitokselle yleensd ennen lastenkasvatusaikaa,
silld muutoksia voidaan tehdd takautuvasti vain kahden kuukauden ajalta.
Lastenkasvatusaikojen hyvdksilukeminen edellyttdd, ettd lapsi on asunut
Saksassa kyseisen ajan.

Maksuvapautusajoilla peitragsfreier Zeiten) hyvitetddn aikoja, joina va-
kuutettu on estynyt tekemdstd ty6tii ja maksamasta vakuutusmaksuja.
Maksuvapautusaikoja on kolmentyyppisidi: ns. mukaan luettavat ajat (An-
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rechnungszeiten), ns. tuleva aika (Zurechnungszeit) ja ns. korvaava aika
(Ersatzzeit).

Mukaan luettavaa aikaa ovat ty6ttomyysajat, palkattomat sairaus- ja kun-
toutusajat sekd raskaus- ja ditiysloma-ajat siltd osin kuin n6md eivdt ole
pakollista vakuutusaikaa. Mukaan luettavaa aikaa ovat myos ajat, joina
vakuutettu 17 vuotta tdytettyti€in on kdynyt koulua tai opiskellut ammatti-
koulussa tai korkeakoulussa. Koulu- ja opiskeluaikoja voidaan katsoa mu-
kaan luettavaksi ajaksi yhteensd enintddn kolme vuotta. Tdmdn ylittdvdltd
ajalta voidaan maksaa vapaaehtoisia vakuutusmaksuja. Mukaan luettavaa
aikaa on myos esim. tyokyvyttomyyseldkkeen maksuaika.

Tuleva aika otetaan mm. ty6kyvyttdmyyseldkkeiden ja perhe-eldkkeiden
laskennassa huomioon kokonaan 55 vuoden tdyttdmiseen asti ja sen jdl-
keisestd ajasta kolmannes 60 vuoden ik€i€in asti. Vuodesta 2001 alkaen
tulevan ajan huomioon ottamista pidennetddn asteittain niin, ettd vuoden
2004 alusta alkavissa eldkkelssd 55 - 60 ikdvuoden vdlisestd ajasta ote-
taan huomioon kaksi kolmasosaa.

Korvaavaa aikaa ovat erilaiset sotaan liittyvdt vakuutusmaksuttomat kau-
det. Niitii ei oteta huomioon en6d vuoden 1991 jdlkeiseltd ajalta.

Huomioon otettavaa aikaa (Berucksichtigungszeit) on lapsenhoitoaika
lapsen syntymistd siihen asti kunres lapsi tdyttid 10 vuotta siltd osin kuin
tdtd aikaa ei ole jo otettu huomioon lastenkasvatusaikana. Huomioon
otettavaa aikaa on my6s aika, jonka vakuutettu on hoitanut kotona jatku-
van avun tarpeessa olevaa henkil66. Huomioon otettava aika vaikuttaa
eldkeoikeuteen ja eldkkeen mddrdytymiseen vain rajoitetusti (ks. 3.1.5
Eldkkeen mddrdytym i nen).

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

oikeus eldkkeeseen edellyttdd viiden vuoden ns. yleisen odotusajan (all-
gemeine wartezeit) tdyttdmistS. Tdhdn aikaan luetaan vakuutusmaksu-
kausien lisdksi korvaava aika (ks. 3.1.4). Yleinen eldkeikd sekd miehilld
ettd naisilla on 65 vuotta. Eldkkeen mydntdminen 65 vuoden i6ssd ei
edellytd ty6nteon lopettamista. Vanhuuseldkkeen varhennusmahdollisuuk-
sista on kerrottu kohdassa 3.1.6.
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Eldkkeen mddrdytyminen

Eliike mddrdytyy koko ty6historian aikaisten tulojen ja vakuutusajan pituu-
den perusteella seuraavan kaavan mukaan:

KUUKAUSIEI.AKE = HENKLOKOHTAISET TULOPISTEET X ELAKEI-A.
JIKERROIN X VOIMASSA OLEVA ELAKEARVO

Henkildkohtaisten tulopisteiden laskemiseksi mddrdtiAn vakuutetun
kunakin vakuutusvuonna ansaitsemat tulopisteet jakamalla vakuutetun
vakuutusmaksun perusteena olleet tulot kaikkien vakuutettujen va-
kuutusmaksun perusteena olleiden tulojen keskiarvolla. Yksi tulopiste
karttuu siten vakuutetulle, jolla on vuoden ajan ollut kaikkien vakuu-
tettujen keskimddrdisid ansioita vastaavat tulot. Henkilokohtaiset tulo-
pisteet saadaan, kun vakuutetun koko vakuutusajan tulopisteiden
summa kerrotaan tulokertoimella (Zugangsfaktor), joka mddrdd mah-
dollisen varhennusvdhennyksen tai lykkdyskorotuksen suuruuden.
Kerroin on yksi silloin, kun vdhennystd tai korotusta ei tehd6.

a

a

a

El€ikelajikerroin vaihtelee eri el6kelajeissa. Vanhuuseldkkeen eldkela-
jikerroin on yksi. Esim. osaty6kyvyttomyyseldkkeessd se on 0,6667.

Voimassa oleva eliikearvo on vuosittain tarkistettava suure. Vuonna
1998 se on 47,65 markkaa (1.7.98 - 30.6.99). Yhden tulopisteen pe-
rusteella kertyy eldkearvon suuruinen kuukausieldke. Eldkearvo on
alunperin mddrdtty siten, ettii se on vastannut 1,5o/o.fi vuosikarttumaa
kaikkien vaku utettuje n keskitul oj en suuruisista tuloista laskettu na.

Joillekin pakollisille vakuutusmaksuajoille annetaan tulopisteitd tietty vd-
himmdismddrd todellisista tuloista riippumatta tai niiden lisdksi. Ns. lasten-
kasvatusajalta tulopisteitd annetaan 0,0708 kuukautta kohti (0,85 vuodes-
sa) mahdollisten ansiotydstd saatavien tulopisteiden lisdksi. Heindkuusta
1999 alkaen tulopisteitd karttuu 0,90 vuodessa ja heinikuusta 2000 alka-
en yksi tulopiste vuodessa. Lastenkasvatusajalta karttuu siten eldkettd
my6s mahdollisen samanaikaisen ansiotydn ohella. Ndin karttuvien eldke-
pisteiden mdird ei voi kuitenkaan ylittii€i eldkepisteiden enimmdismddrdd
kyseisend vuonna. Varusmiespalveluajalta pisteit6 karttuu vdhintddn
0,0666 kuukautta kohti (0,80 vuodessa).

Eldkettd karttuu myos maksuvapautusajoilta (ks. 3.1.4). Niiiden aikojen
tulopisteiden arvo mddrdytyy sen mukaan, kuinka paljon pakolliselta va-
kuutusmaksuajalta on keskimddrin karttunutpisteitd. Tdtd keskiarvoa las-
kettaessa otetaan huomioon koko se aika, jolta vakuutusmaksuja olisi
periaatteessa voitu maksaa eli aika 16 ikdvuoden tdyttdmisestd eldketa-
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pahtumaan asti. Tdstdl ajasta vdhennetddn ainoastaan maksu-
vapautusajat. Muut ajat, joilta vakuutusmaksuja ei ole maksettu, pienentd-
vdt siten keskiarvoa ja keskiarvon mukaan mddrdytyvdd maksuvapau-
tusaikojen pisteiden arvoa ja ndin edelleen lopullisen eldkkeen mddrdd.
Vuodesta 1997 alkaen sairaus-, kuntoutus- ja tyottdmyysajat, joilta ei ole
maksettu vakuutusmaksuja, eivdt endd kartuta eldkettd, vaikka ne ovatkin
ns. mukaan luettavaa aikaa (ks. 3.1.4).

M aksuvapautusa ikojen tulopisteitd mddrdttdessii ns. huom ioon otettavalle
ajalle (ks. 3.1.4) annetaan laskennallisia tulopisteite 0,0625 kuukautta
kohti. NEiin huomioon otettava aika (mm. lapsenhoitoaika) nostaa maksu-
vapautusaikojen tulopisteiden arvoa. Jos huomioon otettavalle ajalle ei
md6rdttdisi pisteitd ja se kuitenkin luettaisiin ajaksi, jolta vakuutusmaksuja
olisi periaatteessa voitu maksaa, alenisi maksuvapautusaikojen tulopistei-
den arvo.

Ns. uusissa osavaltioissa eldke mddrdytyy muutoin samoin kuin edelld,
mutta voimassa oleva eldkearvo on matalampi kuin vanhoissa osavaltiois-
sa. Vuoden 1999 kesdkuun loppuun asti se on 40,87markkaa. My6s kaik-
kien vakuutettujen vakuutusmaksun perusteena olevat keskiansiot laske-
taan uusissa osavaltioissa erikseen.

Elike vdhimmiistulojen mukaan

Jos pitkddn vakuutukseen kuuluneen henkil6n elikkeen perusteena olevat
tulot ovat alle 75 prosenttia keskituloisen vakuutetun tuloista (tulopisteiden
keskiarvo alle 0,0625), korotetaan ennen vuotta 1992 ansaittuja tulopis-
teitd 1,5 -kertaisiksi, kuitenkin enintddn 0,0625:een. Jos vakuutetun elik-
keen perusteena olevat tulot ennen vuotta 1992 ovat esimerkiksi 40 pro-
senttia kaikkien vakuutettujen keskiansioista, nousevat tulot tdmdn lasku-
sddnnon mukaan 60 prosenttiin vakuutettujen keskiansioista.

s66nn6n soveltaminen edellyttdd, ettd vakuutusaikaa on vdhintddn 35
vuotta. Tiihiin aikaan luetaan myos ns. huomioon otettava aika (ks. 3.1.4),
joten sddnn6std on etua ennen kaikkea naisille, jotka ovat olleet lasten
hoidon vuoksi poissa tyoeldmdstd ja tehneet pitkiiiin osa-aikaty6td.

Eldkkeen tarkistaminen

Eliikkeit€i tarkistetaan vuosittain heindkuun alusta tarkistamalla voimassa
olevaa eldkearvoa. Eldkearvoa tarkistettaessa otetaan huomioon brutto- ja
nettopalkkojen sekd nettoeldkkeiden kehitys vertaamalla edellisen ja sit6
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edellisen vuoden palkkoja ja eldkkeitii. Tarkoituksena on, ettd samalla kun
eldkkeitd nostetaan yleisen ansiotason kehityksen mukaan, sdilyy net
toeldkkeen suhde nettopalkkaan vakaana. Vuodesta 2OO1 alkaen vaikut
taa eldkearvon tarkistukseen my6s 65 vuotta tdyttdneiden odotettavissa
olevaa elinajan kasvua kuvaava kerroin. Ennen vuotta 1992 tarkistukset
tehtiin bruttopalkkojen kehityksen perusteella.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan 12 keriaa vuodessa. Eldkkeen maksaminen ei edel-
lytd ty6nteon lopettamista, mutta vanhoissa osavaltioissa asuva alle 65-
vuotias voi eldkkeen ohella ansaita enintddn 620 markkaa kuukaudessa
(n. 1900 FIM) ja uusissa osavaltioissa asuva 520 markkaa (n. 1600 FIM).
Jos n6md rajat ylittyvdt, muutetaan eldke osaeldkkeeksi. Eri suuruisilla
osaeldkkeil16 on puolestaan omat tuloajansa.

65 vuotta tdiytttinyt eldkkeensaaja voi ansaita vapaasti menettdmdtt€i elii-
kettddn. Jos eldkkeen ottamista lykdtddn 65 vuoden i6std, maksetaan
lykkdyskorotusta 0,5 o/o jokaista lykkdyskuukautta kohden, kuitenkin enin-
tddn 67 vuoden ikddn asti"

Elikeoikeuden jakaminen avioeron yhteydessd

Avioerotilanteissa on vuodesta 1977 l6htien jaettu aviopuolisoille karttunut
eldkeoikeus tasan puolisoiden kesken. Jako tehd6dn perheoikeuden
pddt6kseen perustuen sekd lakisddteisissd ettd vapaaehtoisissa lisdeldke-
jdrjestelmissd. Jako tehdddn siten, ettd avioliiton aikana enemmdn eldket-
ti kartuttanut puoliso luovuttaa eldkeoikeutta vdhemmiin ansainneelle
puolisolle niin paljon, ettd avioliiton ajalta karttuneet eldkeoikeudet tulevat
yhtd suuriksi. Eldkeoikeutta ei tarvitse jakaa, jos aviopuolisot sopivat
muusta tavasta korvata karttmeiden eldkeoikeuksien arvon erotus. Enem-
mdn elSkettd ansainnut puoliso voi eldkeoikeuden luovuttamisen s'ljasta
myds'ostaa' entiselle puolisolleen eldkejdrjestelmdstd sen el6keoikeuden,
joka hdnen muuten tulisi luovuttaa. Myos jaossa menetetty eldkeoikeus
voidaan korvata lisdmaksuin.

Avioerossa luovutettu eldkeoikeus on pakollista vakuutusmaksuaikaa
vastaavaa sekd eldkeoikeuden syntymisen ettd eldkkeen mddrdytymisen
kannalta. Ndin saatu vakuutusaika luetaan yleiseen odotusaikaan ja voi
siten yksinddn synnyttdd eldkeoikeuden tyoeldmdn ulkopuolella olleelle.

453



20 Saksa

3.1.6 Mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeelle

TydntekijOiden ja toimihenkil6iden lakisddteisessd eldkevakuutuksessa on
useita mahdollisuuksia siirtyd varhennetulle vanhuuseldkkeelle. Vuoden
1992 eldkeuudistuksen yhteydessd nditd mahdollisuuksia pddtettiin as-
teittain vdhentdd. Tuolloin tehtyjri pdtitdksid on jonkin verran muutettu ja
niiden voimaantuloa on aikaistettu vuonna 1996 ja 1997 annetuilla laeilla.
Naisille ja tydttomille maksettava varhennettu vanhuuseldke poistuu koko-
naan niin, ettd 1.1.1952 ja sen jdlkeen syntyneilld ei endd ole mahdolli-
suutta saada nditd eldkkeitS.

Pitk€in vakuutusajan perusteella vanhuuseldkkeen (dieAltersrente fiir
langjEihrig Versicherte) voi saada 63 vuoden idssd ilman varhennusvdhen-
nystd, jos vakuutusaikaa on vdhintddn 35 vuotta eivdtkd tyotulot ylitai 630
markkaa kuukaudessa (1915 FIM). vakuutusajaksi katsotaan tdll6in va-
kuutusmaksukausien lisdksi myds maksuvapautusajat ja huomioon otetta-
va aika. Tdmd varhaisel6kemahdollisuus poistetaan asteittain nostamalla
ikdrajaa vuosien 2000 - 2001aikana. Kun mahdollisuus saada t6ysi eldke
poistuu, tulee tilalle mahdollisuus siirtyd vdhennetylle varhennetulle eldk-
keelle ensin 63 vuoden ikdisend ja vuodesta 2o1o alkaen 62 vuoden ikdi-
send. Varhennusvdhennys on 0,3 % varhennuskuukautta kohden.

Naistyontekijii voi nykyisin saada eldkkeen 60 vuoden idssd ilman var-
hennusvdhennyst6, jos hdnelld on pakollista vakuutusmaksuaikaa v6hin-
tddn 10 vuotta 40 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen. vakuutusaikaa tulee
yhteensd olla vdhintddn 15 vuotta. Ansioraja on sama kuin edelld pitk€in
vakuutusajan perusteella maksettavassa eldkkeessd. Tdmd eldkkeelle
siirtymismahdollisuus poistetaan asteittain nostamalla ikdrajaa vuosien
2000 - 2004 aikana. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen saada
eldkkeen 60 vuoden idstd, mutta siihen tehdddn silloin varhennusvahen-
nys, joka on 0,3 % varhennuskuukautta kohden.

Ty6t6n on voinut saada vdhentdmdtt6mdn vanhuuselakkeen 60 vuoden
ikdisend, jos hdn on ollut tyott6mdnd vdhintddn 52 viikkoa viimeisten puo-
lentoista vuoden aikana. Eldkkeen on voinut saada my6s vakuutettu, joka
55 vuotta tdytettyddn on ollut 24 kuukautta erityisessd osa-aikatyossd
(Altersteilzeitarbeit). vakuutusaikaa on tdytynyt olla vdhintddn 15 vuotta,
joista pakollista vakuutusmaksuaikaa 8 vuotta viimeisten 10 vuoden aika-
na. Eldkkeen ikdrajaa nostetaan vuoden 1997 alusta kuukausittain niin,
ettd se on 63 vuotta vuoden 1999 lopussa. Sen jdlkeen ikdrajaa nostetaan
edelleen kuukausittain kunnes se on 65 vuotta vuonna 2001. Ennen
vuotta 1952 syntyneet voivat siirtymdkauden ajan saada eldkkeen vdhen-
nettynd 60 vuoden idstd.
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Ty6ntekijdt, jotka ovat v6hintEiiin 50 prosenttisesti ty6kyvyttomiEija joilla on
vakuutusaikaa vdhintddn 35 vuotta, voivat siirtyii eldkkeelle 60 vuoden
iiistdi lEihtien ilman, ettd eldkkeeseen tehdddn varhennusvdhennystd. 35
vuoden vakuutusaikaan luetaan kaikki eldkeoikeudelliset ajat (ks. 3.1.4).
Ansioraja on tdlloinkin 630 markkaa kuukaudessa. My6s timdn eldkkeen
ikdrajaa nostetaan asteittain vuodesta 2001 liihtien 63 vuoteen. Vdhen-
nettynd eldkkeen voi kuitenkin edelleen saada 60 vuoden idstd.

3.1.7 Osa-aikaelSke

Sekd tavallinen vanhuuseldke ettd edelld mainitut varhennetut vanhuus-
eldkkeet voidaan ottaa myds osa-aikaeldkkeend. Eliike voi olla 113, 1l2lai
2/3 ttiydestd eldkkeesta. Mita pienempi eldke on sitd enemmdn voi ansaita
eldkkeen ohella. Osa-aikaeldkkeen voi ottaa viel6 65 ikdvuoden tEiytttimi-
sen jdlkeenkin. My6hemmin otettavaan eldkkeen osaan maksetaan silloin
lykkdyskorotusta samoin kuin vanhuuseldkkeeseen.

3. 1 .8 Ty<ikyvyttd myyseldke

Ty6kyvyttomyysel6kkeitd on nykyisin kaksi: ansioty6kyvyttdmyyseldke
(Rente wegen Enruerbsunfdhigkeit, EU) ja ammatillinen tyokyvyttdmyys-
eldke (Rente wegen Berufsunfdhigkeit, BU). NEiistEi jEilkimm€iinen on osa-
ty6kyvyttdmyyseldke. Tydkyvyttdmyyseldkkeitd koskeva uudistus tulee
voimaan vuoden 2001 alusta. Sen jdlkeen on vain yksi tydkyvyttomyyseld-
ke, joka voidaan my6ntdd tdytend tai osaeldkkeend tydkyvyttomyysasteen
mukaan. Uudistus ei koske maksussa olevia eldkkeitd.

Oikeus eldkkeeseen

Molempien nykyisten eldkkeiden saamiseksi vakuutusaikaa tulee olla vi-
hintddn viisi vuotta (yleinen odotusaika). LisEiksi edellytetddn, ettd vii-
meisten viiden vuoden aikana ennen tydkyvytt6myyden alkamista on vd-
hintddn kolme vuotta pakollista vakuutusmaksuaikaa. Tiihtin aikaan lue-
taan myos sairaus- ja ty6ttdmyyspdivdrahan maksuaika ja lastenkasva-
tusaika, jotka katsotaan pakolliseksi vakuutusmaksuajaksi (ks. 3.1"4) Vii-
den vuoden tarkastelujaksoa pidentdv6t mukaan luettavat ajat, korvaavat
ajat ja huomioonotettavat ajat.

Vakuutusaikaedellytykset katsotaan ennalta tdytetyiksi, jos vakuutettu
tulee tyokyvytt6mdksi kuuden vuoden sisiilld koulutuksen pdidttymisestd,
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ja hdnelld on ollut pakollista vakuutusmaksuaikaa vdhintddn vuosi vii-
meisten kahden vuoden aikana ennen eldketapahtumaa.

Ansiotydkyvytt6myyseldkkeen mydntdminen edellyttdd, ettd vakuutettu ei
terveydentilansa vuoksi kykene endd mihinkddn ty6h6n. Ammatillisen ty6-
kyvyttdmyyseldkkeen voi saada, jos terveys on alentunut niin, ettei va-
kuutettu kykene ansaitsemaan omassa tai siihen verrattavassa tyossd
puolta siit6, mitd terve tyontekijd ansaitsee. Eldke maksetaan tdytend,
kahden kolmanneksen tai yhden kolmanneksen suuruisena riippuen sivu-
tulojen m65rdstd. Molemmat eldkkeet voidaan myontdd mddrdaikaiseksi
tai pysyvdksi.

Uudistuksen jdlkeen eldke my6nnetddn p66sddntoisesti enint66n kolmen
vuoden mddrdajaksi. Tdmdn jdlkeen tyOkyky arvioidaan uudelleen ja tar-
vittaessa eldkkeen m6dr6aikaista maksamista jatketaan. Tyokyvyttdmyyttii
arvioidaan puhtaasti lddketieteellisin kriteerein sen mukaan, kuinka monta
tuntia pdivdssd kykenee tyoskentelemddn. Arvioinnissa otetaan huomioon
kaikki mahdollinen tyo vakuutetun ammatista riippumatta. Merkitystd ei ole
mydskddn silld, onko tdlaista tydtd tarjolla vai ei.

Eldkkeen mddrdytyminen

Tydkyvyttomyyseldkkeiden laskennassa kdytetddn samaa laskukaavaa
kuin vanhuuseldkkeissd (ks. 3.1.5). Eldkkeitai mddrdttdessd otetaan huo-
mioon tulevaa aikaa siten kuin kohdassa 3.1.4 on kerrottu. Ansiotydky-
vytt6myyseldkkeessd elSkelajikerroin on 1, ammatillisessa ty6kyvytt6-
myyseldkkeessd 0,6667.

Elaikettti laskettaessa tasataan vakuutushistoriassa olevien aukkojen vai-
kutusta eldkkeen mddrddn siten, ettii se on suhteessa yhtd suuri riippu-
matta vakuutushistorian pituudesta. Muuten esim. vuoden katkos vakuu-
tusajassa pienentdisi huomattavasti enemmdn 3O-vuotiaana tyokyvytto-
myyseldkkeell e jddvdn eldkettd kui n 45-vuotiaana e ldkkeel I e jaidvEin.

Koska varhennettuihin vanhuuseldkkeisiin tulee vastaisuudessa varhen-
nusvdhennys, otetaan varhennusvdhennys kiiytt66n my6s uudessa tyoky-
vyttdmyyselSkkeessd. Tarkoitus on, ettei tyOkyvyttdmyyseldkkeestd tulisi
idkkiiiille ty6ntekijEille varhennettua vanhuuseldkettd houkuttelevampaa
vaihtoehtoa. Varhenrusvdhennys tehdddn, jos eldke alkaa ennen 63 vuo-
den ikdd, ja se on 0,3 % varhennuskuukautta kohden. Jos eldke alkaa
ennen 60 vuoden ikd6, varhennusvdhennys on aina 10,9 %. vdhennys
tulee voimaan asteittain niin, ettd tdiysi varhennusvdhennys tehdadn vasta
1.12. 2OO3 ja sen jdlkeen alkaviin eldkkeisiin.
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Eldkkeen tarkistam i nen

EliikkeitEi tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)

Elikkeen maksaminen

Eldikkeet maksetaan 12 kertaa vuodessa. Ne muutetaan vanhuuseldk-
keiksi, kun vakuutettu tdyttdd 65 vuotta. Ansioty6kyvyttomyyseldkkeen
maksaminen tdytend edellyttdd, etteivdt eldkeldisen ty6tulot ylitai 630
markkaa kuukaudessa (uusissa osavaltioissa 530 markkaa). Jos ne ylittti-
vdt tdmdn miidriin, maksetaan eldke ammatillisen ty6kyvyttomyyseldk-
keen s uu ru isena. Amm atill isen tydkyvyttdmyyseldkkeen tul orajat rii ppuvat
puolestaan siitd, maksetaanko eldke tdytend vaiosaeldkkeend. Ansiotu-
loja koskevat rajoitukset koskevat vasta vuoden 2001 alusta ldhtien niitd,
joiden ty6kyvyttomyyseldke on alkanut ennen vuotta 1996.

3.1.9 Perhe-eldke

Oikeus eldkkeeseen

Perhe-eldkettd voidaan maksaa leskeneldkkeend mies- tai naisleskelle
sekd lapseneldkkeend edunjdttdjdn huollettavana olleelle lapselle. Ele-
kettd voidaan maksaa my6s entiselle aviopuolisolle, jos edunjdttEijEi on
ollut velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua ja avioero on tapahtunut
ennen 1.7.1977. Tdmdn jdlkeen eronneella entiselld aviopuolisolla voi olla
oikeus kasvatuseldkkeeseen (ks. jiiljempainQ.

Eldkkeen saaminen edellyttdd, ettd edunjdtttijti oli eldkkeensaaja tai ettd
hdn oli tEiyttiinyt viiden vuoden yleisen odotusajan. Vakuutusmaksukausi-
en lisdksi tdhdn aikaan luetaan korvaava aika. Odotusaika katsotaan en-
nalta tdytetyksi samoin edellytyksin kuin ty6kyvytt6myyseldkkeessd (ks.
3.1.8).

TEiysi leskeneldke eli ns. suuri leskeneldke @rosse Witwen-Atr/itwerrente)
maksetaan, jos edunsaaja on tiiytteinyt 45 vuotta tai on tyokyvytdn tai hEl-
nelld on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Muussa tapauksessa mak-
setaan ns. pieni leskeneldke (kleineWitwen-Al/itwerrente). Puolison omat
tu lot pi enentdvdt el6kkeen m dd rdd jiilj em piinii selvitettdv6ll6 tavall a.

Lapseneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jos edunjrittdjd oli
tdiyttElnyt yleisen odotusajan. Jos lapsi opiskelee tdysipdivEiisesti tai on
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tydkyvytdn, voidaan eldkettd maksaa kunnes lapsi tiiyttdid 27vuotta. 1g
vuotta tdyttdneen eldkeoikeuteen vaikuttavat myos hdnen omat tulonsa
(ks. elaikkeen mddrdytyminen).

Eldkkeen mddrdytyminen

Ensimmdisten kolmen kuukauden ajan edunjtittdjiin kuolemasta molem-
mat leskeneldkkeet maksetaan edunjEittaijain tdyden eldkkeen suuruisena
tai sen ansiotydkyvyttdmyyseldkkeen suuruisena, johon edunjaitt:ijeil[i
kuollessaan olisi ollut oikeus. Tdmdn jdlkeen suuri leskeneldke on 60 yoja
pieni leskeneldke 25 o/o eduriritttijiin eldkkeestd (tai ansiotyOkyvytt6-
myyseldkeoikeudesta).

Jos lesken omat nettotulot ylittdvet 1 251,96 markkaa (1.7.99-30.6.99)
kuukaudessa (3824 FIM), vdhennetddn leskeneldkkeestd 40 %ylitteestd.
Rajamddrda korotetaan 266,84 markkaa (811 FIM) jokaisesta lapseneldk-
keeseen oikeutetusta lapsesta, jota leski hoitaa. Uusissa osavaltioissa
markkamddrdt ovat hieman matalammat. Tuloksi katsotaan omat ansio-
tu lot ja sosi aal ivakuutusetur.det.

Lapseneldke on 10 % leskeneldkkeen eldkeperusteesta, jos toinen van-
hemmista on kuollut )a 20 o/o, jos lapsi on tdysorpo. Eldkkeeseen makse-
taan lisdksi lapsikorotus. Jos 18 vuotta tdyttdneen eldkkeensaajan muut
tulot ylittdvat 838,64 markkaa kuukaudessa (2549 FIM), vdhennetddn eld-
kettd samoin kuin leskeneldkettd.

LeskenelSke ja lapseneldkkeet eivdt yhteensd voi ylittdd edunjeitt€ijdn
eldkkeen tai eldkeoikeuden mHrdd.

El?ikkeen tarkistam i nen

Eldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.5)

Eldkkeen maksaminen

oikeus leskeneldkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Les-
kelle maksetaan tiilloin kahden vuoden eldkettd vastaava kertakorvaus.
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Kasvatuselike

Entiselle aviopuolisolle voidaan maksaa ns. kasvatusel6kett6 (Erziehungs-
rente) entisen puolison kuoleman jdlkeen, jos avioero on tapahtunut
1.7.1977 jdlkeen. Eldkettd voidaan maksaa, jos edunsaaja hoitaa omaa tai
entisen aviopuolison alaikdistd lasta eikd ole avioitunut uudelleen. Edun-
saajan on tdytynyt entisen puolison kuollessa olla vakuutettuna viiden
vuoden yleinen odotusaika. Tdmd odotusaika voidaan ttiyttdd my6s silld
eldkeoikeudella, jonka entinen puoliso on avioeron yhteydessd luovuttanut
(ks. 3.1.s)"

Kasvatuseldke ei ole varsinainen perhe-eliike, silld se maksetaan edun-
saajan omasta vakuutuksesta ja mddr-iytyy omien vakuutusaikojen ja
karttuneen eldkkeen perusteella. El€ike mddrdtidn kuten ansioty6kyvytto-
myyseldke, mutta omat tulot vaikuttavat maksettavan eldkkeen mddrddn
kuten leskeneldkkeessd (ks. kohdat 3.1.8 ja 3.1.9). Mtiiir:iyksid on tdltd
osin muutettu vuoden 1992 eltikeuudistuksen yhteydessd.

3.1.1 0 Vapaaehtoinen vakuutus

Kaikki Saksassa asuvat 16 vuotta tdyttdneet, jotka eivdt ole pakollisesti
vakuutettuja, voivat liittydi lakisddteiseen vakuutukseen vapaaehtoisesti.
Saksan kansalaiset voivat kuulua vakuutukseen vapaaehtoisesti myos
ulkomailla asuessaan. Muiden maiden kansalaiset voivat kuulua Saksan
vakuutukseen vapaaehtoisesti sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Va-
paaehtoiseen vakuutukseen ei voi kuulua endd vanhuusel6kkeell*rllessa.
Vapaaehtoisen vakuutuksen etuudet eivdt ole yhtd kattavia kuin pakollisen
vakuutuksen. Vapaaehtoinen vakuutusmaksuaika ei esim. yksinddn anna
oikeutta tydkyvyttomyyseldkkeeseen eikd naisille ja ty6ttdmille maksetta-
viin varhennettuihin vanhuuseldkkeisiin (ks. kohdat 3.1.6 ja 3.1.8). Muuten
etuudet ovat samat.

Vakuutusmaksu on sama kuin pakollisessa vakuutuksessa, mutta vakuu-
tettu maksaa koko maksun itse. Vakuutettu voi mddrdttyjen tulorajojen
puitteissa valita tulotason, josta maksu peritddn ja eldke karttuu.

Pakollisen vakuutuksen puuttuvia vakuutusmaksuja voi joissakin tapauk-
sissa maksaa vapaaehtoisesti jiilkikiiteen ja tiiyttiiti ndin vakuutushisto-
riassa olevia aukkoja. TdmA on mahdollista esimerkiksi silloin, kun opiske-
luaika ylittdEi pakollisessa vakuutuksessa mukaan luettavan kolmen vuo-
den enimmdisajan (ks. 3.1.4).

459



20 Saksa

Aikaisemmin on ollut mahdollista maksaa pakollisen tai vapaaehtoisen
vakuutuksen ohella vapaaehtoisia lisdmaksuja ja korottaa ndin tulevan
eldkkeen tasoa. Tdtd mahdollisuutta rajoitettiin vuoden 1992 eldkeuudis-
tuksen yhteydessd niin, ettd vain ne, jotka uudistuksen tullessa voimaan
maksoivat jo maksuja tai olivat tdyttdneet 50 vuotta, voivat edelleen jatkaa
vapaaehtoista lis6vakuutusta. Vuoden 1998 alusta mahdollisuus vapaa-
ehtoisten lisdmaksujen maksamiseen poistui kokonaan.

3.2 Yrittiijien eldketu rva

Suurin osa itsendisistii yritt6jistd ei kuulu pakollisesti lakisddteiseen sosi-
aalivakuutukseen. HeillEi on kuitenkin mahdollisuus liittyd jdrjestelmddn
vapaaehtoisesti kuten muillakin Saksassa asuvilla (ks. 3.1.10).

Pakollisesti lakisddteiseen vakuutukseen kuuluvat taiteilijat sekd freelan-
cer toimittajat ja kirjailijat, joiden sairausvakuutus- ja elSketurvasta on
sdddetty erilliselld vuonna 1983 voimaan tulleella lailla. Laissa ei ole eld-
ke-etuuksia koskevia erityisiS mddrdyksid, vaan lain mukaan vakuutetut
ovat oikeutettuja ty6ntekijoiden ja toimihenkildiden eldkejdrjestelmdstd
myonnettdviin etuuksiin. Etuudet maksaa Liittotasavallan toimihenkiloiden
vakuutuslaitos (BfA). Erityinen Taiteilijoiden sosiaaliturvakassa (Kunstler-
sozialkasse, KSK) Wilhelmshavenissa pridttdai vakuutukseen kuulumises-
ta ja huolehtii vakuutusmaksujen kerddmisest6. Maksut ovat samat kuin
tyontekij6ille ja toimihenkiloille. Ty6nantajan osuus rahoitetaan erityiselld
maksulla, jota maksavat taiteilijoita ja kirjailijoita sekd toimittajia ty6llisttivrit
yhteisdt. My6s valtio osallistuu rahoitukseen.

Useilla ns. vapaiden ammattien harjoittajilla on omia pakollisia eldkejdr-
jestelmid. Niitd hoitavat yleensd sekii ammatillisesti ettd alueellisesti raja-
tut eldkelaitokset. omia eldkejdrjestelmi6 on mm. lddkdreill6, hammasldd-
kdreilld, eldinlddkdreilld, apteekkareilla, arkkitehdeilld, notaareilla ja laki-
miehilli.

Vapaiden ammattien harjoittajien jdrjestelmiin kuuluvat usein sekd itsendi-
sesti ammattia harjoittavat ettd toisen palveluksessa olevat, jos heiddt on
vapautettu ty6ntekij6iden ja toimihenkiloiden sosiaalivakuutuksesta. Jdr-
jestelmist6 maksetaan vanhuus-, ty6kyvytt6myys- )a perhe-el6kkeitd.
Etuuksien taso vaihtelee jdrjestelmdstd toiseen. Etuudet rahoitetaan yksin-
omaan vakuutettujen maksuilla ja niille saadulla tuotolla. Maksutaso on
ldhelld tyontekij6iden ja toimihenkil6iden vakuutusmaksutasoa. Vakuutetut
voivat usein tietyissd rajoissa itse pddttdidi maksun suuruudesta.
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Maanviljelijdilld on ollut oma eldkejdrjestelmd vuodesta 1957 (Altershilfe
fur Landwirte). Vakuutettuja ovat maatalousyrittEijEit ja tilalla tyoskentelevdt
perheenjdsenet. Jdrjestelmdstd mydnnetd6n vanhuuseldkkeitd, varhen-
nettuja vanhuuseldkkeitd sekd leskeneldkkeitd. Eldkkeet karttuvat vakuu-
tusvuosien mukaan siten, ettti 15 vakuutusvuotta oikeuttaa perusmddrdn
suuruiseen ddkkeeseen ja jokainen vakuutusvuosi kasvattaa eldkettd 3
prosentilla perusmddrdstd. Eldkettd karttuu enintddn 33 vuodelta. Eldkkeet
rahoitetaan tasasuuruisin vakuutusmaksuin sekd valtion tuella.

4 Lisdeldketurua

Yleisti

Tyonantajakohtaiset lisdelEikejiirjestelyt ovat Saksassa yleisid. Ne kattavat
arviolta puolet yksityisen sektorin ty6ntekij6istd. Julkisen sektorin ty6nte-
kijoilla on lisdksi omat lisdelEikejtirjestelmiinsd, joita tdssd ei tarkastella
ldhemmin. Lisdeldketurva on Saksassa tyypillisesti yksittdisen tyonantajan
jdrjestEim€iii. Joitakin ty6markkinasopimuksiin perustuvia jdrjestelmidkin
on, mutta koko lisdeldketurvaa ajatellen niiden merkitys on vdhdinen.

Tyonantajakohtainen lisdeldketurva on yleisimmin tydnantajan eldke-
sddntoon perustuva suora eldkelupaus, jonka rahastointi toteutetaan yri-
tyksen kirjanpidollisin varauksin. Arviolta 54 prosentille ty6ntekij6istEi lis€i-
eldketurva on jdrjestetty tdlld tavoin. Yleisesti eldketurvaa jdrjestetddn
myos avustuskassoissa (Unterstutzungskassen) ja eldkekassoissa (Pen-
sionskassen). Pienet ja keskisuuret yritykset ovat etenkin aiemmin jdrjes-
tdneet lisdeldketurvaa avustuskassoissa, jotka eivdt takaa jdsenille laillista
oikeutta eldkkeeseen ja ovat siten periaatteessa olleet ty6nantajaa vd-
hemmiin sitovia kuin eldkekassat. Eldkekassat ovat yleensd suurten yri-
tysten ja yritysryhmien perustamia vakuutusvalvonnan alaisia vakuu-
tusyrityksid. Vakuutusyhti6std otetulla eldkevakuutuksella lisdeldketurvaa
on jdrjestetty noin 14 prosentille tydntekijdistd. Usein tydnantajat myos
yhdistdvdt edelld mainittuja jdrjestdmistapoja siten, ettd esim. van-
huuseldketurva on j6rjestetty eri tavalla kuin tyokyvyttomyys- ja perhe-
eldketurva.

Avustuskassojen vastuille ja kirjanpidollisiin varauksiin perustuville eldke-
vastuille on otettava luottovakuutus vuonna 1974 perustetusta eldkeva-
kuutusyhdistyksestd (Pensions-Sicherungs-Verein, PSVaG).
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Lisdeldkejdrjestelmdt ovat useimmiten etuusperusteisia. Maksuperusteis-
ten jdrjestelmien suosio on jonkin verran kasvanut viime vuosina, mutta ne
ovat edelleen harvinaisia.

Etuudet

Eldkejrirjestelmdin pddsemiseksi edellytetddn usein 20 - 30 vuoden ik6d
ja eldkeoikeuden saamiseksi vuodesta viiteen vuoteen jatkunuttaty6suh-
detta.

Tavallinen vanhuuseldkeikd on 65 vuotta. Vuonna 1gT4 annetun lisdeldk-
keitd koskevan lain mukaan tydntekijeille tulee myOntdd tyonantajakohtai-
nen lisdeldke varhennettuna, jos hdnelld on oikeus varhennettuun eldk-
keeseen lakisddteisestd eldkejdrjestelmdstd. Varhennettu eldke voidaan
kuitenkin mydntdd vdhennettynd.

Eldkkeen laskentatapoja on useita. Kansainvdlisissd ja muissa suurissa
yrityksissd tavallinen laskutapa on se, ettd eldkettd karttuu jokaiselta tyos-
kentelyvuodelta 0,2 - 0,6 % loppupalkasta lakisddteisen eldkkeen ansio-
kattoon asti ja tdmdn ylittdvailtai osalta 1 - 2 o/o. Pisin karttumisaika on ta-
vallisesti 40 vuotta.

Tyokyvyttdmyyseldkkeend maksetaan tavallisesti se vanhuuseldke, johon
tyontekijdlld olisi ollut oikeus joko S5-vuotiaana, 60-vuotiaana tai normaa-
lissa eldkeidssd, jos tyosuhde olisi jatkunut yhdenjaksoisesti.

Leskeneldkkeend maksetaan usein 60 % edelld mainitusta tyokyvytto-
myyseldkkeen mddrdstd ja lapsen eldkkeend vastaavasti 10 % lasta koh-
den (tdysorvolle 20 o/o). Tydlainsddddnn6n mulean leskeneldke on mak-
settava samoin edellytyksin mies- ja naisleskelle.

Vapaakirjaoikeuden tulee lain mukaan syntyd viimeistddn, kun tyOntekijd
on kuulunut jdrjestelmddn 10 vuotta. Tavallisesti vapaakirjaoikeus syntyy
asteittain siten, ett6 se on t6ysi kymmenen vakuutusvuoden jdlkeen. Alle
viiden vuoden tyosuhteesta vapaakirjaoikeutta ei yleensd synny. Tyon-
antajan on silloin kuitenkin maksettava tydntekijdn maksuosuudet takaisin
(korolla tai ilman). Kun kyseessii on eldkevakuutus voidaan eldkeoikeus
siirtdd uuden ty6nantajan jirjestelm6dn.

Eliikkeitii tulee tarkistaa vdhintddn kolmen vuoden vdlein. Korkeimman
tydtuomioistuimen pddtoksen mukaan tarkistuksen on vastattava vdhin-
tddn hintatason muutosta tai aktiivijdsenten nettoansioiden nousua, jos se
on matalampi. Jos yrityksen taloudellinen tilanne on huono, voi tarkistus
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olla edelld mainittuja pienempi. Tdllainen matalampi tarkistus tulee kuiten-
kin hyvittditi, kun yrityksen taloudellinen tilanne paranee.

Vuoden 1999 alusta yrityseldkkeitir koskeva laki muuttui niin, ettd eldk-
keitd ei endd tarvitse tarkistaa kolmen vuoden vdlein edelld mainitulla ta-
valla, jos eldkkeitd tarkistetaan yhdelld prosentilla vuosittain. Tdmi tarkis-
tus on tehtdvi yrityksen taloudellisesta tilasta riippumatta. Vakuutusyhti-
6issd ja eldkekassoissa jdrjestetyissd lisdeldkkeissd riittdd, ett6 maksussa
olevia el6kkeitd korotetaan niille saadulla voitolla.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tydntekijdiden osallistuminen lisdeldketurvan rahoittamiseen riippuu va-
kuutuksen jdrjestdmistavasta. Vakuutusyhti6issd ja eldkekassoissa jdr-
jestetyn lisdeldketurvan kustannuksista osa voidaan perid tydntekijoiltii.
Avustuskassoissa ja kirjanpidollisin varauksin jdrjestetyssd lisdeldketur-
vassa tydntekijdmaksut on kielletty laissa. Yleinen kdytdnto on, ettd tyon-
antajat kustantavat lisdeldkkeet yksin.

Myds vakuutusmaksujen verotus riippuu lisdeldketurvan jdrjestdmista-
vasta. Tydnantaja voi pddsddntoisesti vdhentdd maksut verotuksessa.
Avustuskassoissa ja kirjanpidollisin varauksin jiirjestettyii turvaa koskevat
kuitenkin tietyt rajoitukset. Vakuutusyhtioihin ja eldkekassoihin maksetut
ty6nantajamaksut luetaan tyontekijdn verotettavaksi tuloksi. Tyontekijii ei
voi vdhentdd mydskddn omia maksujaan veptuksessa.

Vakuutusyhti6ssd jdrjestetystd eldkevakuutuksesta ja eldkekassasta mak-
settavia eldrkkeitii verotetaan kuten lakisddteisid eldkkeitd (ks. 3.1.3) Ne
ovat siten suurimmaksi osaksi verotonta tuloa. Avustuskassasta ja suo-
raan yrityksestd maksettavia eldkkeitd verotetaan kuten ansiotuloja, mutta
eldkkeestd my6nnetddn e rityisid vdhennyksi d.

5 Tytissfi tai eldkkeelld toisessa maassa

Lakisiiteinen el 6keturva

Saksan kansallisen lainsAdddnndn mukaan lakisddteiset eldkkeet mak-
setaan ulkomaille ilman rajoituksia, kun ulkomailla oleskelu on tilapdistd.
Tilapdiseksi katsotaan yleensd ulkomailla oleskelu, joka kestdd enintddn
vuoden. Jos oleskelu on pitempiaikaista, maksetaan muille kuin Saksan
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kansalaisille tai heihin rinnastettaville eldkkeestd vain 7O o/o. Eldkkeestd
vdhennetdiin t€illoin sen rahoittamiseen kdytetty laskennallinen valtion-
osuus. Alentuneen tyokyvyn perusteella my6nnettdvien eldkkeiden mak-
samiseen liittyy usein viel6 niiden mydntdmisperusteista johtuvia erityisid
rajoituksia. Vanhuus- ja perhe-eldkkeet voidaan my6s my6ntdd ulkomaille
edelld mainituin rajoituksin. Sen sijaan tyokyvytt6myyseldkkeen myontd-
minen, vaikka onkin periaatteessa mahdollista, on kdytdnndssd useinvai-
keaa.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 1408/71 merkitsevdt usein poik-
keamista edelld mainituista kansallisista sddd6ksistd. Lakisddteiseen va-
kuutukseen kuulumisesta, vakuutusaikojen hyv6ksilukemisesta, eldk-
keiden mddrdytymisestd ja elEikkeiden maksamisesta toiseen maahan
ovat Suomen ja Saksan vdlilld voimassa EU-asetuks en 1408171ja sen toi-
meenpanoasetuksen 574172 mddrdykset" Suomen ja Saksan vdlilld on
myds kahdenvdlinen sosiaaliturvasopimus.

Lisieldketurva

Ulkomaille tdihin ldhtevd voi lain mukaan pysya saksalaisen tydnantajansa
kirjanpidollisiin varauksiin perustuvassa eldkejdrjestelyssd, mutta kiiytdn-
ndssd se on erittdin harvinaista. Avustuskassassa tai eldkekassassa
karttunut vapaakirjaoikeus sdilyy myos ulkomaille muuton jdlkeen. El€ike-
oikeuden siirtdminen ulkomaiseen eldkejdrjestelm6Sn ei sen sijaan yleen-
si ole mahdollista.

Vakuutusyhtiodn tai eldkekassaan maksetut vakuutusmaksut voidaan vd-
hentdd verotuksessa vain, jos yhtio tai kassa toimii Saksassa. Siten esim.
Suomesta otetun yksityisen eldkevakuutuksen vakuutusmaksuja ei voi
vdhentdd Saksan verotuksessa. Lisdeldkej6rjestelyihin liittyvd luottovakuu-
tus kattaa niinikddn ainoastaan Saksassa tyoskentelevien ty6ntekijdiden
eldkeoikeudet.

Sosiaaliturvasopimukset ja EU-asetus 14o$l71 eivdt koske ty6nantaja-
kohtaista I isdeldketurvaa.

6 Vireilld olevia uudistuksia
[VIaan talousvaikeuksien vuoksi eldkejdrjestelmd on viime vuosien aikana
ajautunut odotettua nopeammin maksuvaikeuksiin. Korkea ty6tt6myys on
lisdnnyt erilaisten varhaiseldkkeiden suosiota, ja niiden m66rd on kasva-
nut jyrkdsti. TEimii on samanaikaisesti sekd pienentdnyt maksutuloa ettd
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kasvattanut eldkemenoa. Lisdksi uusien osavaltioiden liittdmisestd eldke-
jdrj estelm id n on a iheutu nut ylimddrdisiii siirtym tikauden kustannuksi a.

Toimenpideohje! ma talouskasvun ja ty6ll isyyden edistimiseksi

Maan hallitus ja ty6markkinaosapuolet pddsivdt vuoden 1996 alussa so-
puun laajan toimenpideohjelman tarpeellisuudesta talouskasvun ja tyolli-
syyden edistdm iseksi. Ohjelman keskeisid kohtia ovat verotusjdrjestelmdn
uudistami nen ja sosiaalivakuutusmaksutason alentaminen sosiaalimenoja
leikkaamalla. Tavoitteena on pudottaa sosiaalivakuutusmaksujen yhteis-
mddrd nykyisestd yli 43 prosentista alle 40 prosenttiin.

Eldketurvan osalta tdmd merkitsi sitd, ettd vuoden 1992 eldkeuudistuksen
yhteydessd pddtettyjii varhaiseldkkeiden ikdrajojen korotuksia aikaistettiin
ja siirtymdkausia lyhennettiin. Myds eldkkeen karttumista opiskeluvuosilta
vAhennettiin. Tdmd muutos on osa laajempaa pyrkimystd kustantaa va-
kuutusm aksuil la vai n tyOnteosta karttu nutta e ldketurvaa.

Talouskasvun ja tydllisyyden edistdmistd koskevan toimenpideohjelman
osana sdddettiin kesdlld '1996 laki asteittaisen elSkkeellesiirtymisen edis-
tdmisestd. Sen mukaan 55 vuotta tEiyttiinyt tyontekijii ja ty6nantaja voivat
sopia tydntekijiin siirtymisestd osa-aikaty6hdn (ty6ajan lyhennys 50 %).
Ty6voimaviranomainen maksaa menetetyistd ansioista korvausta, joka
yhdessd osa-aikatydstd saatavan palkan kanssavastaa keskim ddrin 7O o/o

ty6ntekijdn aikaisemmista nettoansioista. Tydnantajan tulee palkata va-
pautuvan ty6n tekijdksi tydtdn ty6nhakija tai koulutuksesta ty6markkinoille
tuleva tai uudelleenkoulutuksessa ollut tyOntekijd.

Elikereformi 1999

Talouskasvun ja ty6llisyyden edistdmistd koskevasta toimenpide-
ohjelmasta sovittaessa pddtettiin selvittdd myds eldkevakuutuksen laa-
jempaa uudistustarvetta. Hallitus asetti tdtd varten komitean kesdlld 1996.
Komitea jtitti mietintdnsd tammikuussa 1997. Komitean ehdotusten poh-
jalta annettu esitys eldkeuudistusta koskevaksi laiksi (Rentenreformgesetz
1999) hyvdksyttiin parlamentissa lopullisesti joulukuussa 1997, ja sen oli
tarkoitus tulla pddosin vcimaan vuoden 1999 alusta.

SyksyllEi 1998 valtaan noussut uusi hallitus paieitti kuitenkin siirtdd lain
voimaantuloa niin, ettd uudistukset, joiden oli tarkoitus tulla voimaan
vuonna 1999, tulevat voimaan vasta vuonna 2001. Myohemmin voimaan
tulevat uudistukset siirtyvdt vastaavasti. Lykk€iyst€i koskevassa laissa
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(Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998) todetaan myds, ettd uudistukset
tulevat voimaan mainittuina mydhempind ajankohtina, jos ei sitd ennen ole
lailla toisin p€iEitetty. Uudistusten toteutuminen jdd siten jossain mdirin
avoimeksi.

Uudistuksessa kaikkien lakisddteisten eldkkeiden tasoa leikataan. Tdmd
toteutetaan siten, ettd eldkkeen laskukaavan keskeisen arvon, ns. voimas-
sa olevan eldkearvon (der aktuelle Rentenwert) vuosittaisessa tarkistuk-
sessa otetaan vuoden 2001 alusta huomioon 65 vuotta tdyttdneiden odo-
tettavissa olevan elinidn kasvua kuvaava kerroin. Voimassa oleva eld-
kearvo vaikuttaa sekd alkavien eldkkeiden tasoon ettd eldkkeiden tarkis-
tuksiin.

Demografisen kertoimen vaikutusta eldketarkistuksiin on laissa rajattu niin,
ettei se saa johtaa eldkkeitii pienentdviin tarkistuksiin eikd 45 vuoden
ajalta karttunut nettoeldke saa laskea alle 64 prosenttiin keskimddrdisistd
nettoansioista. Tdhdn tasoon eldkkeiden on kuitenkin arvioitu laskevan
vuoteen 2030 mennessd nykyisestd 69 prosentin korvaavuustasosta.

Eldkeuudistuksessa muutetaan my6s tydkyvyttdmyyseldkkeitd. Ndistii
muutoksista on kerrottu kohdassa 3. 1 .8. Ty6kyvyttomyyseldkkeisiin tehtd-
vd varhennusvdhennys tulee vaikuttamaan my6s perhe-eldkkeisiin. Vii-
hennyksid kompensoidaan kuitenkin silld, ettd ns. tulevaa aikaa otetaan
vastaisuudessa huomioon pidemmdltd ajalta ty6kyvyttdmyys- ja perhe-
eldkkeitd laskettaessa.

Uudistuksen yhteydessd mahdollisuuksia siirtyti varhennetulle vanhuus-
eldkkeelle tiukennetaan edelleen. Ndistd muutoksista on kerrottu kohdas-
sa 3.1 .6.

Leikkausten vastapainoksi elSkkeen karttumista lastenhoitoajalta paran-
netaan niin, ettd heindkuusta 2000 alkaen eldkettd karttuu keskituloisen
vakuutetun palkan mukaan jommallekummalle lapsen vanhemmista lap-
sen kolmen ensimmdisen elinvuoden ajalta (ks. 3.1.5). Lapsen hoidosta
karttuu eldkettd myos vanhemmalle, joka on ansiotydssd. Valtio maksaa
vakuutusmaksut ndin karttu neista eldkeoikeuksista.

Lisdeldketurvan kehittfr minen

Eldkekomitea katsoi mietinn6ssddn, ettd lakisddteisen eldketurvan ohella
tulee edistdd rahastoivien tydnantajakohtaisten eldkejdrjestelmien perus-
tamista ja parantaa niiden toimintaedellytyksiii. My6s t6ysin yksildllisten
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eldkevakuutusten ottamista tulee komitean mukaan edistdd. Viime vuosi-
na Saksassa on ollut ndhtdvissd pdinvastainen suuntaus: tydnantajien
kiinnostus lisieldketurvan jdrjestdmiseen on vAhentynyt. Jdrjestelmid on
suljettu uusilta ty6ntekijoiltd tai kokonaan lakkautettu.

Saksassa onkin keskusteltu lisdeldkkeitd koskevan lains6dddnn6n muut-
tamisesta niin, ettd se suosisi eldkkeiden rahastointia yritysten ulkopuo-
lella. Nykyisinhdn yleisin tapa jdrjestiid listieldketurvaa on yrityksen kirjan-
pidollisiin varauksiin perustuva eldkelupaus. Yhtend vaihtoehtona on ajettu
anglosaksisen mallin mukaisten eldkekassojen perustamista myos Sak-
saan. Saksan pankkiyhdistys teki tdtd koskevan esityksen jo vuonna 1996.
Eldkeala on kuitenkin laajasti vastustanut sitd.

Vaihtoehtona anglosaksisen mallin mukaisille eldkekassoille on esitetty
avustuskassoja ja eldkekassoja koskevan lainsddddnn6n muuttamista
niin, ettd se sallisi riittdvdn rahastoinnin, ty6ntekijdmaksut my6s avustus-
kassoihin ja eldkekassojen vapaamman sijoitustoiminnan, mikd mahdol-
listaisi erityisesti osakesijoittamisen lisidmisen.

Kaikissa vaihtoehdoissa halutaan siirtyd vakuutusmaksujen verottami-
sesta eldkkeiden verottamiseen, kun painopiste nyt on pdinvastainen. Val-
tiovarainministeri6 on toistaiseksi ilmoittanut pit6vdnsii ennenaikaisena
tdmdn suuntaisten muutosten tekoa, koska muutos saattaisi lyhyellti aika-
v€ililld merkitd huomattavaa verotulojen vdhenem istd.
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I Yleistd

Valuuttakurssi: 1 frangi (CHF) = 3,610 FIM (keskikurssi heindkuu 1998)

Sveitsissd on lakisddteinen yleinen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutus sekd
yleinen tydkyvytt6myysvakuutus, jotka kattavat kaikki maassa asuvat.
Eldkkeet rakentuvat kahdesta osasta siten, ettd niihin sisdltyy aina kiinted
kansaneldkettd muistuttava osa ja lisdksi tydtulojen mukaan midrdytyvd
ansiosidonnainen osa. Samaan eldkkeeseen sisdltyy siten sekd vd-
himmdisturva ettd yleensd my6s tyoeldketurva. Oikeus eldkkeeseen edel-
lyttdd vakuutusmaksujen maksamista mddrdtyltd vdhimmiisajalta, mutta
se ei tee koko eldkkeestd tydntekoon sidottua silld vakuutusmaksut peri-
tddn kaikilta maassa asuvilta riippumatta siitd, onko ty6ssd vai ei.

Ty6nantajakohtaiset lisdeldkkeet on Sveitsissd sdddetty pakollisiksi vuon-
na 1985 annetulla lailla. Laki on puitelaki, jossa mddrdtddn ty6nantaja-
kohtaisen eldketurvan vdhimmdistaso. Ty6nantaja voi vapaaehtoisesti
jdrjestiiEi tdmdn vdhimmdistason ylittdvidi lisdeldketurvaa. Vapaaehtoista
lisieldketurvaa on j€irjestetty ldhes kaikkien Sveitsissd toimivien kansain-
vdlisten yritysten tydntekij6ille, mutta usein myds kotimaisissa yrityksissi
tydskenteleville"

Palkansaajien eldketurva rakentuu siten kolmen ns. pilarin varaan, jotka
ovat lakisddteisten yleisten elikevakuutusten antama turva, tyonantaja-
kohtainen lisdeldketurva ja mahdollinen yksilOllinen, vapaaehtoinen lisd-
eliketurva. Yrittdjien eldketurva on yleisten eldkevakuutusten ja mahdol-
lisen yksi16llisen, vapaaehtoisen lisdeldketurvan varassa. Kaikille maassa
asuville on taattu lakisddteisten yleisten elikevakuutusten antama vdhim-
mdisturva. Jos tdmd ei yksittdistapauksissa anna riittdvdd toimeentuloa,
maksetaan tuloharkintaisia tdydennyseldkkeitS.

2 Vihimmiiselfrketurua
Vdhimmdiseldketurva perustuu pddsddnt6isesti lakisddteisten yleisten
eldkevakuutusten antamaan turvaan (ks. 3.1).

Jos eldkevakuutusten antama vdhimmdisturva ei yksittdisissd tapauksissa
ole riittdvd tai siihen ei ole oikeutta, maksetaan tarveharkintaisia tdyden-
nyseldkkeitd (Ergdnzungsleistungen). Liittoneuvoston mddrdyksen mu-
kaan lakisditeisten eldkkeiden tulee taata vdhimmdistoimeentulo. Jos
vakuutusmaksuihin perustuvat eldkkeet eivdt sitd anna, tulee eldkkeisiin
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maksaa tuloharkintaista tdydennystd" Ndiden tdydennyseldkkeiden yksi-
tyiskohdista pddttdminen on jiitetty kantonien harkintaan.

Joissakin tapauksissa voidaan maksaa my6s yleistd toimeentulotukea.
Yleisestd toimeentulotuesta ei kuitenkaan ole kansallisen tason lainsdd-
ddntdd. Myds sitd koskevat mddrdykset vaihtelevat siten eri kantoneissa.
Useimmat kantonit ovat jdttdneet vastuun yleisestd toimentulotuesta kun-
nille, joten tuen saaminen ja sen ehdot voivat vaihdella myds kunnittain.

3 Tycieldketurva

3.1 Yleinen vanhuus-, perhe- ja tydkyvyttomyyseleke-turva

Vanhuus- ja perhe-eldkkeet sekd tydkyvyttdmyyseldkkeet kuuluvat Sveit-
sissd kahteen eri vakuutukseen. Ndistd vanhempi on yleinen vanhuus- ja
perhe-eldkevakuutus (Alters- und Hinterlassenen-Versicherung, AHV).
Siitd on sdddetty yleisessd vanhuus- ja perhe-eldkelaissa, joka tuli voi-
maan vuonna 1948. Lakia uudistettiin merkittdvdsti viimeksi vuoden 1997
alusta. Ty6kyvytt6myyseldkkeet ovat osa yleistd tydkyvytt6myysvakuu-
tusta (lnvaliden-Versicherung, lV), jota koskeva laki tuli voimaan vuoden
1960 alusta. Siihen tehtiin muutoksia viimeksi vuonna 1997. Vakuutusten
kattavuus, hallinto ja etuuksien mddrdytyminen ovat kuitenkin pitkailti yh-
teneviisid, ja ne muodostavat siksi kiintedn kokonaisuuden.

3.1.1 Hallinto

Vanhuus- ja perhe-eldkevakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat valtion,
kantonien ja ammattiliittojen korvauskassat (Ausgleichskassen). Valtion
kassoja on kaksi. Niistd toinen on valtion virkamiesten kassa ja toinen
ulkomailla asuvien sveitsiliisten ja vapaaehtoisesti vakuutukseen liittynei-
den kassa. Kassat kerddvdt vakuutusmaksut sekd my6ntdvit ja maksavat
eldkkeet. Kassoilla on yhteinen keskuslaitos (Zentrale Ausgleichsstelle,
ZAS), joka pitiiii rekisterid vakuutetuista ja eldkkeensaajista sekd huolehtii
kaikkien jdsenkassojen keskindisestd tulojen ja menojen tasaamisesta.
Koko jdrjestelmdn yleisvalvonnasta vastaa liittovaltion sosiaalivakuutusvi-
rasto (Bundesamt fUr Sozialversicherung, BSV), joka on sisdministeri6n
alainen.

Tydkyvyttdmyysvakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat kantonien lV-
toimistot (lV-Stellen) ja paikalliset tV{oimistot yhteisty6ssi avustuskasso-
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jen kanssa. Avustuskassat kerddvdt my6s tyokyvyttdmyysvakuutusmak-
sut.

3.1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkkeet rahoitetaan va-
kuutettujen ja tyonantajien vakuutusmaksuilla sekd kantonien maksuilla ja
valtionavustuksilla. Lisdksi rahoitukseen kdytetddn vanhuus- ja perhe-
eldkevakuutuksen tasoitusrahaston korkotuottoja.

Palkansaajan vanhuus- ja perhe-eldkevakuutusmaksu on 4,2 % palkasta
vuonna 1998 ja tydnantajan maksu samoin 4,2 o/o, yhteensd 8,4 o/o. Ty6-
kyvyttdmyysvakuutusmaksu on yhteensd 1,4 o/o palkasta, tydntekijd mak-
saa 0,7 % ja tydnantaja samoin 0,7 %. Vakuutusmaksut peritddn koko
palkasta ilman yldtulorajaa"

Yrittdjien vanhuus- ja perhe-eldkevakuutusmaksu on 7,8 % yrittdjdn vuo-
situlosta. Jos vuositulo on alle 47 800 frangia (n. 172 600 FIM) pienenee
vakuutusmaksu prosentti asteittain. Ty6kyvyttdmyysvakuutusmaksu on 1,4
o/o.

Tydeldmdn ulkopuolella olevilta peritidn vakuutusmaksu 20 vuoden idn
tiiyttdmistii seuraavan vuoden alusta alkaen. Vakuutusmaksun suuruus
mddrdytyy tulojen ja omaisuuden yhteenlasketun arvon mukaan. Tuloiksi
luetaan mm. eldkkeet ja sairausajan pdiv5raha. Vuonna 1998 vanhuus- ja
perhe-eldkevakuutusmaksu on vdhintddn 324 frangia (n. 1 170 FIM) ja
enintddn 8 400 frangia (n. 30 320 FIM) vuodessa ja tydkyvyttdmyysvakuu-
tusmaksu vdhintddn 54 frangia (n. 190 FIM) ja enintddn 1 400 frangia
(noin 5 050 FIM). Vdhimmdismaksu peritddn esim. opiskelijoilta, joilla ei
ole omaisuutta. Vuodesta 1997 ldhtien my6s tydttdmiltd on alettu perid
ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkevakuutusmaksua.

Myds el6keliisiltd peritddn vakuutusmaksuja, mikiili he ansaitsevat
enemmdn kuin 16 800 frangia vuodessa (n. 60 650 FIM) tydnantajaa koh-
den.

Vakuutusmaksuja ei aikaisemmin peritty kotirouvilta eikd ty6eldmin ulko-
puolella olevilta naisleskiltA. Lainsddddnt6d muutettiin vuoden 1997 alusta
ldhtien siten, ettd vakuutusmaksut peritddn nyt kaikilta. Kotirouvien maksut
katsotaan kuitenkin maksetuiksi, jos puoliso kdy tydssd ja hdn on maksa-
nut vdhintddn kaksinkertaisen minimivakuutusmaksun. Sama sddnt6 pi-
tee mikdli aviopuolisoista nainen ktiy tydssii ja mies on ty6eldmdn ulko-
puolella.
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3.1.3 Verotus

TyOnantaja voi vdhentdd lakisddteisten eldkevakuutusten vakuutusmaksut
sekd valtion ettd kantonien verotuksessa. Vakuutetun vakuutusmaksut
eivit ole verotettavaa tuloa.

Maksussa olevat eldkkeet ovat verotettavaa tuloa valtion ja kantonien ve-
rotuksessa. Joissakin kantoneissa verotettava osuus kuitenkin vaihtelee
80 - 100 prosentin vdlilld. Vuoteen 2001 mennessd tulee koko elSke ole-
maan verotettavaa tuloa kaikissa kantoneissa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusmaksujen perintd ja vakuutus alkaa ansioty6ssi olevilla 17 ike-
vuoden tdyttdmistd seuraavan vuoden alusta. Tyoeldmdn ulkopuolella
olevilta vakuutusmaksuja aletaan perid ja vakuutus alkaa 20 ikdvuoden
tdyttdmistd seuraavan vuoden alusta.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen edellyttdd, ettd vakuutusmaksuja on mak-
settu vdhintddn vuoden ajalta. Ulkomaalaisen on tdytynyt maksaa maksut
vdhintddn 10 vuoden ajalta, jos maiden vdlilld ei ole sosiaaliturvasopi-
musta. Suomen ja Sveitsin vdlillti tdllainen sopimus on. Elikkeen maksa-
minen ei edellytd ty6nteon lopettamista.

Miesten eldkeikd on 65 vuotta. Naisten eldkeikd on nykyisin 62 vuotta,
mutta se nousee asteittain vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2001 naisten
eldkeiki nostetaan 63 vuoteen ja vuonna 2005 edelleen 64 vuoteen. Eld-
keidn nosto koskee vuonna 1939 ja sen jdlkeen syntyneitd naisia.

Eldkkeen mfr iriytyminen

Elake muodostuu tasasuuruisesta osasta, ansiosidonnaisesta osasta ja
mahdollisista korotuksista. Kotirouville ja naisleskille voitiin aikaisemmin
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maksaa eldkettd puolison maksamien maksujen perusteella. Tdmd mah-
dollisuus on poistettu vuoden 1997 alusta ldhtien.

Eldkkeen perusteena kdytetddn ansioiden keskiarvoa koko siltd ajalta,
jolta vakuutusmaksuja olisi ollut mahdollista maksaa. Vuosiansion vdhim-
mdismdirdnd kdytetddn vihimmdisvakuutusmaksua. Edelld mainittua
keskiansiota korotetaan vakuutetun jirjestelmidn tulovuodesta riippuvalla
kertoimella. Kerrointaulukko tarkistetaan vuosittain hintojen ja palkkojen
muutoksen keskiarvon perusteella. Vuonna 1998 eldkkeen perusteena
oleva keskiansio voi kuitenkin olla enintddn 71 640 frangia (noin 258 600
FrM).

Jos eldkkeen perusteena oleva keskiansio on vuonna 1998 enintdtin 35 820
frangia (n. 129 300 FIM), on eldkkeen tasasuuruinen osa 8 836 frangia (noin
31 900 FIM) vuodessa ja ansiosidonnainen osa 26 % keskiansioista. Jos
keskiansio on yli 35 820 frangia, on tasasuuruinen osa 12 418 frangia (n.
44 800 FIM) ja ansiosidonnainen osa 16 % keskiansioista (kuva 1).

KUVA 1: Yleisen vanhuuseldkkeen mddrdytyminen vuonna 1998
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Tdyden ansiosidonnaisen osan saaminen edellyttdd vakuutusmaksujen
maksamista koko alalta 20 vuoden tdyttdmisestd vanhuuseldkeikddn. Jos
vakuutusaikaa puuttuu, pienenee eldke suhteessa puuttuvaan aikaan.
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Puuttuvia vakuutusaikoja voidaan tdyttdd 17 ja 20 ikdvuoden vdlisilld va-
kuutusajoilla.

Vuoden 1997 alusta voimaantulleiden uusien sddnndsten mukaan ns.
avioparieldkkeitd ei endd my6nnetd, vaan eldke mddrdytyy ja maksetaan
kummallekin puolisolle erikseen. Eltike maksetaan, jos vakuutusaikaa on
vdhintddn vuosi tai jos tydssdkdyvd puoliso on maksanut vihintdin kak-
sinkertaisen minimivakuutusmaksun tai jos hakijalla on oikeus lastenkas-
vatus- tai hoivalisddn vdhintddn vuoden ajalta. Eldkkeen perusteena oleva
keskiansio mdirdytyy seuraavasti, jos molemmilla puolisoilla on oikeus
joko vanhuus- tai ty6kyvyttomyyseldkkeeseen: keskiansion laskennassa
otetaan huomioon kummankin omat tulot ennen avioliittoa ja yhteenlas-
ketut avioliiton aikaiset tulot, jotka jaetaan tasan puolisoiden kesken. MyOs
lapsista ja muista huollettavista maksettavat lisdt puolitetaan.

Eldke lasketaan edelli mainitulla tavalla myds avioeron yhteydessd ja
leskeksi jiitineillii. Jos vaan toisella puolisoista on oikeus eldkkeeseen,
mdirdytyy eldke yksinomaan eldkkeenhakijan omien tulojen perusteella.
Puolisoiden yhteenlasketut eldkkeet eivit kuitenkaan saa ylittdd 150 o/o

vanhuuseldkkeen enim miiismddrdstd.

Eldkkeeseen maksetaan korotusta huollettavasta alle 18-vuotiaasta lap-
sesta tai alle 2S-vuotiaasta, jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti. Korotus on
40 % eldkkeestd jokaisesta lapsesta. Molempien vanhempien yhteenlas-
ketut lapsikorotukset eivit kuitenkaan saa ylittiiti 60 % vanhuuseldkkeen
enimmdismidrdst6.

Jokaisesta lastenkasvatusvuodesta, jona vakuutettu on hoitanut yhtd tai
useampaa alle 16-vuotiasta lasta, maksetaan eldkkeen perusteena ole-
vaan palkkaan kasvatuslisdd. Edellytyksend on, ettd vakuutettu kuului
vanhuuseliikevakuutukseen. Lisdi maksetaan ainoastaan toiselle van-
hemmista ja se jaetaan tasan aviopuolisoiden kesken, jos molemmilla
puolisoilla on oikeus vanhuuseldkkeeseen. Lastenkasvatuslisd on kolme
kertaa minimivanhuuseldkkeen suuruinen, tdlld hetkelld n. 35 000 frangia
(n. 126 400 FIM) vuodessa. Lisd korottaa elikettd korkeintaan eldkkeen
enimmdismidrddn asti.

Jatkuvan avun tarpeessa olevaa, samassa taloudessa asuvaa ldhisuku-
laista hoitavalle omaiselle voidaan eldkkeen perusteena olevaan palkkaan
maksaa hoivalisdd. Hoivalisd on samoin kuin lastenkasvatuslisd kolme
kertaa vuosittaisen vdhimmdisvanhuuseldkkeen suuruinen, tdlld hetkelld
n. 35 000 frangia. Hoivalisd voi korottaa eldkettd korkeintaan eldkkeen
enimmdismddrddn asti.
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Jos vakuutetulla on oikeus sekd lapsenkasvatus- ettd hoivalisddn,
maksetaan eldkkeeseen lastenkasvatuslisd.

Toisen henkil6n jatkuvan avun tarpeessa oleva vanhus voi saada
vanhuuseldkkeeseen avuttomuuslisdd, joka riippuu avun tarpeen mdd-
rdstd. Korkein maksettava lisd on 80 o/o yksindisen eldkkeensaajan vd-
himmdiseldkkeen mddrdstd.

TAULUKKO 1. Tdyden lakisidteisen vanhuuseldkkeen vdhimmAis- ja
enimmdismddrdt 1.1.1 998 (CHF/vuosi)

Tasaosa
(cHF)

Ansiosidonnainen
osa (CHF)

Yhteensd
(cHF)

Eldke enintddn

Eldkkeen ottamista voidaan lykiitai yleisestd eldkeidstd 1 - 5 vuotta.
Korotuksen saamiseksi lykkdysajan tdytyy olla vdhintdiin vuosi. Lykkdys-
korotus voi olla enimmillddn 31,5 % eldkkeestd.

Eldke voidaan my6s ottaa varhennettuna 1-2 vuotta ennen eldkeikdd,
jolloin se pienenee pysyvdsti. Miehet voivat tiillii hetkelld siirtyd varhen-
netulle eldkkeelle 64-vuotiaana, vuonna 2001 ikiiraja alenee 63 vuoteen.
Varhennusvdhennys on miehilld 6,8 % elikkeestd vuodessa. Myos naiset
voivat tulevaisuudessa ottaa vanhuuseldkkeen varhennettuna 62 vuoden
idsti ldhtien, kun eldkeikdd on korotettu vuonna 2001. Varhennusvdhen-
nys on ennen vuotta 1948 syntyneilld naisilla 3,4 % eldkkeestd vuodessa,
tdtd nuoremmilla naisilla 6,8 % vuodessa.

ElSkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan tavallisesti kerran kahdessa vuodessa indeksilld,
joka saadaan laskemalla palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutosten
keskiarvo. Eldkkeitti voidaan kuitenkin tarkistaa my6s ennen kuin kaksi
vuotta on kulunut edellisestd tarkistuksesta, jos hinnat ovat nousseet yli
8 prosenttia. Vastaavasti, jos hintojen nousu kahden vuoden aikana on
ollut alle 5 prosenttia, voidaan tarkistusta siirtdii. Viimeksi eldkkeitd tar-
kistettiin 1.1.1997 alkaen.
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Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kerran kuukaudessa

3.1.6 Perhe-eldke

Perhe-eldkettd maksetaan leskeneldkkeend ja lapseneldkkeend.
LeskenelSkettd voidaan maksaa sekd nais- ettd miesleskelle. Mieslesket
saivat oikeuden leskeneldkkeeseen vuoden 1997 alusta. Leskeneldkettii
voidaan midrdtyin edellytyksin maksaa my6s entiselle puolisolle.

Oikeus eldkkeeseen

Edunjdttdijdn on tdytynyt maksaa vakuutusmaksut vdhintddn vuoden
ajalta. Ulkomaalaisen on tdytynyt maksaa vakuutusmaksut vdhintddn 10
vuoden ajalta, jos maiden vdlilld ei ole sosiaaliturvasopimusta.

Leskeneldkkeeseen on oikeutettu naisleski, jolla on puolison kuollessa
huollettava, alle 18-vuotias lapsi tai joka on tEiyttdnyt 45 vuotta ja ollut
avioliitossa edunjdttiijdn kanssa vihintddn viisi vuotta. Miesleskelle eld-
ketti voidaan maksaa ainoastaan mikdli hdnelld on huollettava, alle 1g-
vuotias lapsi. Eldkettd voidaan maksaa myds eronneelle puolisolle, mikiili
yllimainitut ehdot tdyttyvdt ja avioliitto oli kestdnyt vdhintddn kymmenen
vuotta.

Lapseneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle isdn tai 6idin
kuoleman jdlkeen. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet maksetaan
kaksi lapseneldkettd. Jos lapsi opiskelee tdysipdivdisesti, maksetaan eld-
kettd kunnes lapsi tdyttdii 25 vuotta.

Eldkkeen mdfr rdytyminen

Jos edunjdttaijii ei kuollessaan ollut eldkkeelli, on leskeneliike 80 % siitEi
vanhuuseldkkeestd, johon edunjdtteijdlld olisi ollut oikeus mukaan lukien
tuleva aika eldkeikddn asti. Jos edunjdttiijd oli eldkkeelld, on leskenelike
80 % edunjdttEijdn vanhuuseldkkeestd.

Vuonna '1998 tdyteen vakuutusaikaan perustuva leskeneldke on vdhintdin
9 552 frangia (n. 34 480 FtM) vuodessa ja enintddn 19 104 frangia (n.
68 970 FtM).
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Eronneen puolison eldke lasketaan samoin kuin leskeneldke. Saman
edunjdttdjin jdlkeen voidaan siis maksaa useita tiysid leskeneldkkeitd,
silld elSkettd ei tarvitse jakaa lesken ja entisten puolisoiden kesken.

Lapseneldke on lasta kohden 40 prosenttia edunjdttajan eldkkeestd tai
eldkeoikeudesta laskettuna samalla tavoin kuin leskeneldkkeessd. Jos
lapsen molemmat vanhemmat ovat kuolleet, maksetaan kummankin
edunjiittiijdn jdlkeen erillinen elike. Kahden edunjdittiijiin yhteenlaskettu
eldke ei kuitenkaan voi ylittdd 60 % vanhuuseldkkeen enimmdismddrdstd.

Lapseneldkkeen vdhimmdismddrd vuonna 1998 on 4 776 frangia (n.
17 240 FIM) vuodessa, kun eldke on 40 olo ja 7 164 frangia (n. 25 860
FIM), kun eldke on 60 %" Eliikkeen enimmdismddrdt ovat vastaavasti
9 552 frangia (n. 34 480 FIM) ja 14328 frangia (n. 51 720 FIM) vuodessa.

Elikkeen tarkistaminen

Leskeneldkkeitd ja lapseneldkkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuselik-
keitii (ks.3.1.5).

E!Skkeen maksaminen

Leskeneldke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Lesken vanhuus- ja
ty6kyvyttdmyyseldke mddrdytyy samalla tavalla kuin vanhuuseldke (ks.
3.1.5). Lesken vanhuus- ja tydkyvyttdmyyseldkkeeseen maksetaan lisd6,
joka on 20 o/o eldkkeestd. Jos leski tdyttdd samanaikaisesti sekd vanhuus-
tai tydkyvytt6myyseldkkeen mydntdmisehdot ja leskeneldkkeen my6ntd-
misehdot, maksetaan e16kkeistd suurempi.

3.1 .7 Ty6kyvyttdmyyseldke

Oikeus elfikkeeseen

Eldke voidaan mydntdd 18-vuotta tdyttdneelle vakuutetulle. Eldkkeen
saaminen edellyttdd, ettd vakuutusmaksuja on maksettu vdhintdin vuo-
den ajan. Vakuutukseen tulee kuulua tydkyvytt6mdksi tulon hetkelld. Ul-
komaalaiselta edellytetddn 10 vuoden maksuja, jos maiden vdlilld ei ole
sosiaaliturvasopimusta. Tydkyvyn tulee olla alentunut vdhintddn 4Q o/o pil-
kdaikaisen sairauden tai vamman seurauksena. Kun on kyse sairaudesta,
edellytet€idn yleensd, ettd tydkyvyttdmyys on jatkunut vdhintddn vuoden.
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Kuntouttamismahdollisuudet tulee selvittdd aina ennen e16kkeen
my6ntdmistd. Kuntoutusetuudet ja palvelut my6nnetddn ty6ky-
vytt6myysvaku utu ksesta samoi n kuin eldkkeet.

Eldkkeen miiriytyminen

Eldkkeen perusteena on se vanhuuseldke, johon vakuutetulla olisi ollut oi-
keus, jos hdn olisi jatkanut tyontekoa vanhuuseldkeikddn asti. Ndin laske-
tusta eldkkeestd maksetaan 100 olo, jos ty6kyvytt6myys on pysyvd ja tay-
dellinen. Edellytyksend on, ettii tydkyky on alentunut vihintddn 2/3. Jos
ty6kyvytt6myys on osittainen ja tydkyky on alentunut 50 - 66,5 %, makse-
taan 50 % edelld mainitusta tdydestd eldkkeestd. Jos ty6kyvyttdmyys on
alle 50 %0, mutta kuitenkin vdhintddn 40 o/o, maksetaan 25 o/o tdydestd
eldkkeestd.

Alle 4S-vuotiaana tydkyvyttdmdksi tulleen eldkkeen perusteena olevia tu-
loja korotetaan idstd riippuvalla kertoimella. Tarkoituksena on korvata sitd
ansiotason nousua, joka oletettavasti olisi tapahtunut, jos henkilo ei olisi
tullut tyokyvytt6miksi. Eldkkeen perusteena olevia ansioita korotetaan
18 - 22-vuotiaalle 100 o/o ja korotus laskee asteittain niin, ettd 39 - 44-
vuotiaalle se on endii 5 o/o.

Eldkkeeseen maksetaan korotusta puolisosta ja lapsista. Puolisokorotus
on 30 % eldkkeestii ja lapsikorotus on 40 % elikkeestd kustakin lapsesta.

Jos eldkkeensaaja on toisen henkil6n jatkuvan avun tarpeessa, makse-
taan eldkkeeseen avuttomuuslisdd. Lisd on 80 o/o, 50 o/o tai 20 o/o van-
huuseldkkeen vihimmdismddrdstii avun tarpeen mddrdstd riippuen.

Eldkkeen tarkistaminen

Elikkeitd tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd (ks. 3.1.S)

E16kkeen maksaminen

Eldkettii maksetaan korkeintaan eldkeiin saavuttamiseen asti. sen
jdlkeen maksetaan vanhuuseldketti.
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3.1 .8 Vapaaehtoinen vakuutus

Koska kaikki maassa asuvat kuuluvat lakisddteiseen yleiseen vanhuus- ja
perhe-eldkevakuutukseen ja yleiseen ty6kyvytt6myysvakuutukseen, kos-
kee vapaaehtoinen vakuutus ldhinnd ulkomailla asuvia sveitsildisii. Heilld
on mahdollisuus kuulua ndihin vakuutuksiin vapaaehtoisesti (ks. 5).

3.2 Pakollinen lisieliketurva

Yleisti

Pakollista lisdeldketurvaa koskeva laki (Bundesgesetz Uber die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, BVG) tuli voimaan vuonna
1985. Laki on puitelaki, joka mddrdi ty6nantajan jiirjestiimiin lisdeldketur-
van vdhimmdisehdot. Tydnantajat voivat edelleen vapaasti jdrjestdd lain
edellyttdmdd vdhimmdistasoa parempaa eldketurvaa.

Tydnantajakohtaiset lisdeldkejdrjestelmit ovat Sveitsissd olleet yleisid
vuosikymmenien ajan. Jo ennen BVG -lain voimaantuloa jdrjestelmiin
kuului arviolta kaksi kolmasosaa palkansaajista. Vuonna 1985 toiminnas-
sa olleiden jdrjestelmien osalta laki merkitsi siten usein ainoastaan joitakin
jdrjestelmdn tarkistuksia. Osa lisiieliikejdrjestelmistd kuitenkin lakkautettiin
tai jiitettiin vapaaehtoista lisiturvaa antaviksi jdrjestelmiksi ja niiden tilalle
perustettiin uusi BVG -lain edellytykset tdyttdvii jdrjestelmd.

Lisdeldketurvan kattavuus

Lisdeldkejdrjestelmddn kuuluminen on BVG -lain mukaan pakollista kai-
kille 17 vuotta tdyttdneille palkansaajille, joiden vuosiansiot vuonna 1998
ylittivdt 23 880 frangia (n. 86 200 FIM) eli yksindisen eldkkeensaajan
enimmdiseldkkeen mddrdn yleisissd eldkevakuutuksissa. Lisdeldketurvan
tulee kattaa ansiot vdhintddn 71 640 frangin (n. 258 620 FIM)vuosituloihin
asti. Alle kolmen kuukauden mddrdaikaiset ty6suhteet eivdt kuitenkaan
kuuluu vakuutukseen. My6s tydtt6miit on tietyin erityisehdoin vakuutettu
tydkyvytt6myyden ja kuoleman varalta.

Lain mukaan alle 17-Z4-vuoliaille on jdrjestettdvii tyokyvyttomyys- ja per-
he-elSketurva. Vanh uuseldkettd tulee karttu a 24 vuolla tdyttd nei I le.

Liittoneuvosto voi ammattijdrjestdn hakemuksesta mddrdti lisdeliikejdrjes-
telmddn liittymisen pakolliseksi myds kaikille ammattijdrjestddn kuuluville
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itsendisille ammatinharjoittajille" Muuten pakollinen lisdeldketurva ei koske
yritteijia.

Hallinto

Tydnantajan tulee vakuuttaa ty6ntekijdnsd jossain BVG -lain mukaista
lisdeldketurvaa hoitavassa eldkelaitoksessa tai tydnantaja voi perustaa
oman laitoksen tydntekijdittensi eldketurvaa hoitamaan. Yleisempdd on,
ettd ty6nantaja on jdrjestdnyt eldketurvan itse. Eldkelaitosten tulee kuiten-
kin olla tydnantajasta riippumattomia, itsendisid sddtiditd, keskindisid yhti-
6iti tai julkisoikeudellisia laitoksia. Niiden tulee rekisterdityd kantonien
viranomaisten yllipitdmddn pakollista lisdeldketurvaa hoitavien laitosten
rekisteriin. Kantonien viranomaiset valvovat jdrjestelmien toimintaa. TyOn-
tekijoillii ja tydnantajilla tulee olla laitosten hallinnossa yhtd suuri edustus.

Ammattijdrjestdt ovat perustaneet yhteisen korvaavan laitoksen (Die Auf-
fangeinrichtung), jossa voidaan vakuuttaa vapaaehtoisesti jdrjestelmddn
liittyvdt sekd toisaalta jdrjestid pakkovakuutuksia sellaisille ty6ntekijdille,
joita ei ole vakuutettu muussa elSkelaitoksessa. Laitos tarjoaa my6s vaih-
toehdon paikallisille eldkelaitoksille.

Eldkelaitoksia on nykyisin yli 6000 ja niihin kuuluu yhteensd noin kolme
miljoonaa vakuutettua.

Rahoitus

Liseieliikejiirjestelmdt ovat rahastoivia. Eldkkeet kustannetaan rahas-
toiduilla ty6nantaja- ja ty6ntekijdmaksuilla ja rahastoille saadulla tuotolla.
Eldkelaitos voi kantaa itse eldkevastuunsa, jos siihen kuuluu vdhintddn
100 tydntekijaa" Jos tydntekij6itd on vdhemmdn tulee eldkevastuu va-
kuuttaa vakuutusyhtidssd. Laitoksen tulee mddrdajoin esittdd liittovaltion
hyvdksymdn asiantuntijan laatima selvitys laitoksen taloudellisesta tilasta
ja maksujen ja etuuksien lainmukaisuudesta.

Jdrjestelmilld on yhteinen takuurahasto, jolla varmistetaan niiden maksu-
kykyisyys. Takuurahastosta maksetaan hyvitystd sellaisille laitoksille, jois-
sa vakuutettujen ikdrakenne on epdedullinen. Takuurahastoa ylldpidetddn
eldkelaitosten maksuilla.

BVG -lain mukaan tyonantajan eldkemaksuosuuden tulee olla vihintddn
yhtd suuri kuin ty6ntekijin, mutta se voi olla my6s suurempi. Tavallista on,
ettd tydnantajan maksuosuus on 60 % ja ty6ntekijrin 40 % koko maksusta.
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Eldkemaksut peritddn ns. yhteensovitetusta palkasta, joka vuonna 1998
on enintddn 47 760 frangia vuodessa (n. 172 410 FIM) ja vdhintddn 2 985
frangia (n. 10 780 FIM) (ks. kohta Vanhuuseldke). Vanhuuseldkettd kar-
tuttava eldkemaksu on ty6nantajalta ja tydntekijdltd yhteensd 7, 10, 15 tai
18 % maksun perusteena olevasta palkasta ty6ntekijdn idstd ja sukupuo-
lesta riippuen (ks kohta Vanhuuseldke). TyOkyvyttdmyys- ja perhe-
eldkkeiden rahoittamiseen peritddn lisdksi vdhintddn 2,0 o/o eldkemaksujen
perusteena olevasta palkasta. Takuurahaston yllipitoon, jirjestelmdn
voimaantulovaiheessa maksettaviin vdhimmdiseldkkeisiin, etuuksien in-
deksitarkistusten rahoittamiseen ja jdrjestelmien hallinnollisiin kuluihin
peritddn lisiksi miehiltd 1,5 o/o ja naisilta 1,3 o/o maksu perusteena olevasta
palkasta.

Verotus

Tydnantajan ja ty6ntekijdn el6kemaksut ovat kokonaan viihen nyskelpoisia
sekd liittovaltion ettd kantonien verotuksessa. Maksussa olevat eldkkeet
ovat verotettavaa tuloa sekd liittovaltion ettd kantonien tuloverotuksessa.
Verotusta koskevat mddrdykset vaihtelevat eri kantoneissa.

Vanhuuseldke

Vanhuuseldkeikd on sama kuin yleisessd vanhuus- ja perhe-
eldkevakuutuksessa, miehilld 65 ja naisilla 62 vuotta. Eldkkeen ottaminen
varhennettuna voi jdrjestelmdstd riippuen olla mahdollista, mutta laissa ei
ole sitd koskevia mddrdyksid.

Eldkkeet ovat maksuperusteisia" Vdhimmdismaksujen taso on mddritelty
siten, ettti pakollisen lisdelikkeen on yhdessi yleisen vanhuuseldkkeen
kanssa ajateltu antavan noin 60 7o:n suuruisen eldkkeen aikaisemmasta
palkasta. Eldkkeen suuruus riippuu maksettujen eldkemaksujen mddrdsti
ja niille maksetusta korosta. Maksettavan koron tulee olla vdhintdin 4 %.
Eldkemaksun suuruus riippuu vakuutetun iiistii ja sukupuolesta seuraa-
vasti:

Miehen ikd Naisen ikd Eldkemaksuprosentti

25-34
35-44
45-54
55-65

25-31
32-41
42-51
52 -62

7
10
15
18
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ElSkemaksut peritddn enintddn 71 460 frangin suuruisista vuosituloista
vuonna 1998. Vuosituloista vdhennetddn ns. yhteensovitusmiiilrii, joka on
tdyden AHV-vuosieldkkeen enimmdismddrdn suuruinen eli 23 880 frangia
vuonna 1998. Jos niin saatu yhteensovitettu palkka on pienempi kuin 1/8
yhteensovitusmiiiirdstd, korotetaan sitd tdhdn mdirddn. Vuonna 1998
pienin yhteensovitettu palkka on siten 2 985 frangia (n. 10 780 FIM) vuo-
dessa ja suurin mahdollinen 47 760 frangia (n. 172 410 FIM).

Kunkin vuoden lopussa edellisen vuoden eldkesddst6ihin lisdtddn niille
maksettava vuotuinen korko (tiillii hetkelld vdhintdiin 4 o/o) ja kuluneen
vuoden eldkemaksut. Eldkkeelle siirryttdessd koko ty6historian aikaiset
sidstdt ja korot eli elikepdioma muutetaan vanhuuseldkkeeksi, johon
liittyy 60 %:n leskenelSke. VuosielSke on 7.2 % karttuneesta elikepdd-
omasta. Huollettavista lapsista maksetaan lisdd, joka on 20 % eldkkeestd
lasta kohden. Jos tydntekijd tulee ty6kyvytt6mdksi ennen vanhuuseld-
keikdd, jatketaan eldkemaksujen maksamista viimeisten ansioiden perus-
teella yleiseen eldkeikddn asti.

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen BVG -lain muutoksen jdlkeen karttu-
neeseen vanhuuseldkkeeseen syntyy vdlitt6mdsti tdysi vapaakirjaoikeus.
Kun tyontekijdn tydsuhde yrityksessd ja eldkevakuutus eldkelaitoksessa
pdattyy, siirretidn karttunut elSkeoikeus tydntekijdn uuden tyonantajan
eldkelaitokseen tai suljetulle pankkitilille tai silld ostetaan erityinen vakuu-
tus vakuutusyhtiOstd. Vapaakirja ei siten jdd entisen tydnantajan eldkelai-
tokseen. Jos eldkeoikeutta on karttunut alle vuoden ajalta, se voidaan
korvata tydntekijiille kdteissuorituksena. Karttunut eldkeoikeus voidaan
hakemuksesta maksaa kdteissuorituksena my6s pysyvdsti ulkomaille
m uuttaval le sekd yksityisyrittdjdksi si i rtyvdlle tydntekijdl le.

Avioerossa tuomioistuin voi mddrdtd osan avioliiton aikana karttuneesta
eldkepddomasta toisen puolison hyviksi, jolloin se tulee siirtdd puolison
eldkejdrjestelmddn tai jdrjestdi vapaakirjaoikeus muulla tavoin.

Osaa karttuneesta eldkesddst6std voidaan kdyttdd oman asunnon han-
kintaan otetun lainan takuuna. Osa eldkesddst6std voidaan my6s nostaa
kdteisend asunnon hankkimista varten. Asunnon hankintaan kdytettdvd
osa voi olla 50 vuoden ikddn mennessd karttuneen eldkepddoman suurui-
nen tai 50 % koko karttuneesta eldkepidomasta, jos tydntekijd on yli 50-
vuotias ja tdmd osuus on suurempi.
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Tytikyvytt<imyyse ld ke

Tydkyvytt6myyseldke mydnnetddn, jos ty$kyky on alentunut vdhintddn 50
%. Tydkyvyn alentumista arvioidaan samoin kriteerein kuin yleisessd ty6-
kyvytt6myysvakuutuksessa (ks. 3.1.7). Jos tyokyky on alentunut vShintd6n
2/3 maksetaan tdysi eldke, muuten eldke on 50 % tdydestd eldkkeestd.

Tiiysi ty$kyvyttdmyyseldke on sen vanhuuseldkkeen suuruinen, joka
tydntekijiille olisi maksettu, jos hdn olisijatkanut tydntekoa vanhuuseldke-
ikddn asti. Tulevan ajan eldke mddrdtddn niiden eldkemaksujen perus-
teella, jotka ty6ntekijdstd maksettiin hdnen tydkyvyttdmdksi tullessaan.
Tdlle summalle ei lasketa oletettua korkoa. Eldkettii korotetaan 20 o/o io-
kaisesta huollettavasta lapsesta.

Perhe-elike

Leskeneldkettd maksetaan naisleskelle, jolla on huollettavia lapsia taijoka
on tdyttdnyt 45 vuotta ja ollut naimisissa edunjiittijiin kanssa vdhintdin
viisi vuotta. Lapseneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle
25-vuotiaalle, jos lapsi opiskelee kokopdivdtoimisesti. Edunjiittdj#in on
tiiytynyt kuollessaan olla vakuutettu tai eldkkeelld.

Leskeneldke on 60 % edunjdttiijtin tydkyvyttdmyyseldkkeen mddrdstd, jos
edunjdttdjd ei vield ollut vanhuuseldkkeella ja 60 7o vanhuuseldkkeestd,
jos edunjdtt#ijii oli vanhuuseldkkeen saaja. Jos oikeutta leskeneldkkee-
seen ei ole, maksetaan leskelle eldkkeen sijasta kolmen vuoden les-
keneldkettd vastaava kertakorvaus.

Lapseneldke on 20 % lasta kohden edunjtittdjdn tydkyvyttdmyyseldkkeen
tai vanhuuseldkkeen mddrdstd.

Leskeneldke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton

Eldkkeiden tarkistaminen

El6kelaitoksen tulee tarkistaa maksussa olevia vanhuuseldkkeitd hintojen
kehitystii vastaavasti, jos laitoksen taloudellinen tilanne sen sallii. Tydky-
vytt6myyseliikkeitd ja perhe-eliikkeitd tulee tarkistaa kolmen vuoden ku-
luttua eldkkeen alkamisesta elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti.
Sen jdlkeen eldkkeitd tulee tarkistaa kahden vuoden vdlein vanhuuselii-
keikddn asti.
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3.3 Yrittiijien eldketu rva

Yrittajdt kuuluvat yleiseen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutukseen sekd
yleiseen tyOkyvytt6myysvakuutukseen samoin kuin muut maassa asuvat.
Sen sijaan pakollinen lisdeliketurva (BVG) koskee yrittajiai vain, jos he
ku uluvat am mattijdrjest66n, jonka jdsenil le lisdeldketurva on pakol linen.

3.4 Mahdollisuus siirtyd varhennetulle eldkkeelle

Vuoden 1997 alusta ldhtien on yleisessd vanhuus- ja perhe-eldkevakuu-
tuksessa ollut mahdollisuus siirtyd varhennetulle vanhuusel6kkeelle.
Eldkkeeseen tehdddn tdllOin varhennusvdhennys. Miehet voivat siirtyd
varhennetulle vanhuuseldkkeelle 63-vuotiaina ja naiset eldkeiin noston
jdlkeen vuodesta 2001 ldhtien 62-vuotiaina. Varhennusvdhennys on
miehilld 6,8 o/o vuodessa ja naisilla eldkeidn asteittaisesta nostamisesta
johtuen 3,4 o/o vuodessa ennen vuotta 1948 syntyneilld ja tdmdn jdlkeen
syntyneilld 6,8 o/o vuodessa.

Pakolliseen lisdeliketurvaan voi myds liittyti mahdollisuus siirtyd varhen-
netulle, vdhennetylle eldkkeelle. Tdtd mahdollisuutta ei ole sddnnelty ikii-
rajoin.

4 Lis6eldketurva

Tydnantajien jdrjestdmd vapaaehtoinen lis6eldketurva m uodostaa yleensd
yhtendisen kokonaisuuden pakollisen lisdeldketurvan kanssa, koska
useimmilla ty6nantajilla oli vapaaehtoinen lisdelikejdrjestelmd olemassa
jo ennen kuin pakollista vdhimmdistasoa koskeva BVG -laki tuli voimaan
vuonna 1985. Lain tultua voimaan jdrjestelmiai uudistettiin tarvittaessa
vastaamaan sen mddrdyksid. Usein vapaaehtoisesti jdrjestetty turva antoi
kuitenkin vaadittua vdhimmdistasoa paremmat etuudet.

BVG -miidrdyksid parempia etuuksia antoivat erityisesti etuusperusteiset
jdrjestelmdt, jotka sen vuoksi ovat voineet jatkaa toimintaansa vaikka BVG
-lain vdhimmiisetuudet on mdiritelty maksuperusteiselle jdrjestelmdlle.

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldke mddrdytyy yleensd eld-
kettd edeltdvdn vuoden tai kolmen viimeisen vuoden keskipalkan mukaan.
Eldkettd karttuu 1,5 - 2 % palvelusvuotta kohden ja se yhteensovitetaan
yleisen vanhuuseldkkeen kanssa. TyOntekijdt osallistuvat yleensd lisdeld-
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keturvan rahoitukseen myds etuusperusteisissa jdrjestelmissd" Maksut
ovat 4 - 5 % eldkkeeseen oikeuttavasta palkasta.

Maksuperusteisten jdrjestelmien eldkkeet vastaavat useammin vain BVG -
lain mukaisia vdhimmdisetuuksia.

Koska vapaaehtoinen lisdeldketurva on yleensd osa pakollista lisdel5ke-
turvajdrjestelmdd sitd koskevat samat mddrdykset, joista on kerrottu
edelld luvussa 3.2" Vapaakirjaoikeuden syntymistd koskevat mddrdykset
koskevat vuoden 1995 alusta lukien myds vapaaehtoisia lisdeldkkeitd.

Eliikkeitti tarkistetaan hintaindeksin muutosten mukaisesti, tavallisesti
kuitenkin vain2 - 3 vuoden vdlein.

5 TycissS tai el5kkeelli toisessa maassa

Kansallisen lainsddddnn6n mukaan Sveitsin kansalainen voi kuulua ylei-
seen vanhuus- ja perhe-elSkevakuutukseen sekd ty6kyvyttdmyysvakuu-
tukseen kuuden vuoden ajan, jos hdn tydskentelee ulkomailla sveitsildisen
yrityksen ldhettdmdnd. Vuoden 1997 tulleen uuden sddnndksen mukaan
my6s muiden maiden kansalaiset voivat vapaaehtoisesti kuulua vakuutuk-
seen, jos he tydskentelevdt ulkomailla sveitsildisen yrityksen palvelukses-
sa edellyttden, ettd he ovat kuuluneet vakuutukseen Sveitsissd vdhintddn
viisi vuotta. Ulkomailla asuva Sveitsin kansalainen voi my6s kuulua va-
paaehtoisesti Sveitsin yleiseen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutukseen
sekd tydkyvyttdmyysvaku utu kseen.

Sveitsissd asuva ulkomaalainen pddsee yleiseen vanhuus- ja perhe-
eldke- sekd tydkyvyttdmyysvakuutukseen 10 vuoden odotusajan jdlkeen,
jos maiden vdlilld ei ole sosiaaliturvasopimusta. Sosiaaliturvasopimuksen
perusteella ulkomaalainen yleensd rinnastetaan Sveitsin kansalaiseen.

Sveitsin kansallisen lainsidddnn6n mukaan yleisen vanhuus- ja perhe-
elike- seki ty6kyvyttdmyysvakuutuksen etuudet my6nnetddn ja makse-
taan Sveitsin kansalaiselle my6s ulkomaille. Sen sijaan ulkomaan kansa-
laiselle etuudet voidaan my6ntdd ja maksaa vain sosiaaliturvasopimuksen
perusteella. Muiden kuin sopimusmaiden kansalaisille voidaan maksetut
vakuutusmaksut maksaa hakemuksesta takaisin, jos maksuja on maksettu
vdhintddn vuoden ajan eikd oikeutta etuuteen synny.

Suomen ja Sveitsin vdlilld on voimassa sosiaaliturvasopimus, joka koskee
lakisddteiseen vakuutukseen kuulumista, vakuutusaikojen hyvdksilukemis-
ta, eldkkeiden mddrdytymistd ja eliikkeiden maksamista toiseen maahan.
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Sopimusta ollaan parhaillaan uusimassa. Sopimus merkitsee usein poik-
keamista edelld mainituista kansallisen lainsddddnn6n midrdyksistd. So-
pimus ei koske Sveitsin pakollista lisdeldketurvaa, josta on kerrottu luvus-
sa 3.2.

Pakollinen lisdeldkevakuutus koskee my6s Sveitsissd tyoskenteleviS ul-
komaalaisia. Sveitsissd tilapdisesti ty6skentelevdt ulkomaalaiset voidaan
kuitenkin hakemuksesta vapauttaa pakollisesta vakuutuksesta, jos heilld
on riittdvd vakuutusturva kotimaassaan. Jos pakolliseen lisdeldkevakuu-
tukseen kuulunut ulkomaalainen muuttaa pois maasta, maksetaan hinelle
karttun utta eldkeoikeutta vastaava kdteiskorvaus.

6 Vireillii olevia uudistuksia
Yleisen vanhuus- ja perhe-eldkevakuutuksen sekd yleisen tydkyvyttO-
myysvakuutuksen kymmenes laaja uudistus on toteutettu kahdessa vai-
heessa. Ensimmiinen vaihe tuli voimaan vuoden 1993 alusta ja toinen
vaihe toteutettiin vuonna 1997.

Uudistuksen toisessa vaiheessa naisten elikeikid nostetaan nykyisestd
62 vuodesta 64 vuoteen siten, etti vuoden 2001 alusta eldkeikd nousee
63 vuoteen ja vuoden 2005 alusta 64 vuoteen" Uudistuksen jdlkeen ylei-
sen vanhuuseldkkeen voi ottaa varhennettuna aikaisintaan 63-vuotiaana,
mutta elike pienenee 6,8 o/o varhennusvuotta kohti. Muutos on tarkoitus
toteuttaa kahdessa vaiheessa niin, ettd vuonna 1996 eldkkeelle voi jaada
64-vuotiaana ja vuonna 2000 jo 63-vuotiaana"

Seuraavaa yleisen vanhuuseldkejdrjestelmdn tarkistusta on suunniteltu
vuodeksi 2003. Seuraavassa tarkistuksessa on tarkoitus keskittyd eldk-
keiden rahoitukseen ja naisten ja miesten vdliseen tasa-arvoon. Aikomuk-
sena on kdsitelld mm. naisten eldkeidn nostamista 65:een vuoteen 2009
mennessd, naisten ja miesten erilaisia leskenelikkeen myOntdmisedelly-
tyksid sekd mahdollisuutta siirtyd joustavasti eldkkeelle ikdvuosien 62 ja
65 vdlillii. Eldkkeiden rahoitukseen liittyen pohditaan uusia keinoja rahoit-
taa sosiaaliturvaa. Keskusteluissa on noussut esille mm. mahdollisuus
korottaa arvonlisiiveroa ja kdyttdii verosta tietty korvamerkitty osuus elSk-
keiden rahoitukseen.

Pakollisen lisieldkejdrjestelmdn ensimmiinen tarkistus on suunniteltu
pidettdvdksi 2000-luvun alussa. Tdmdnhetkisten ehdotusten mukaan uu-
distuksessa kdsiteltdisiin ainakin lakisddteisten eldkkeiden yhteensovitus-
ta, osa-aikaty6ntekijdiden puutteellista eldketurvaa, karttuneiden sddst6jen
muuntamista jatkuvaksi eldkkeeksi ja indeksiturvaa. Karttuneen eldkepd6-
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oman jatkuvaksi eldkkeeksi muuttamisessa kiytettyd kerrointa suunnitel-
laan alennettavaksi vuodesta 2004 ltihtien. Vanhuuselikettd taas alkaisi
karttua jo 22 ikdvuodesta ldhtien, eikd vasta 24-vuoden ikdisend kuten
nykyisin.
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I Yleistd

Valuuttakurssi: 1 kruunu (DKK) = 0,798 FIM (keskikurssi heinikuu 1998)

Tanskassa on kansaneliikejiirjestelmd, joka kattaa kaikki maassa asuvat.
Jdrjestelmdstd maksetaan vanhuuselikkeitd ja ennenaikaiselikkeitd. En-
nenaikaiseltikettd maksetaan eri muodoissa ty6kyvytt6myyden ja sosiaa-
listen syiden kuten leskeksi jddmisen perusteella.

Palkansaajat kuuluvat lisdksi ty6markkinajdrjest6jen perustamaan maksu-
perusteiseen lisdeldkejirjestelmddn (ATP), jota koskeva laki annettiin
vuonna 1964. Jdrjestelmd on pakollinen kaikille palkansaajille, mutta yk-
sinomaan yrittiijinti toimineita se ei kata. Vakuutusmaksut ja eldkkeet eivdt
ole ansiosidonnaisia, vaan eldkettd karttuu tasasuuruinen kruunumidrd
kultakin vakuutusvuodelta. ATP-eltikkeind my6nnetddn vanhuus- ja perhe-
eldkkeitd, mutta ei ty6kyvyttdmyyseldkkeitd. ATP-jirjestelmddn kuuluu
noin neljd miljoonaa vakuutettua.

Ylld mainitun lakisditeisen eldketurvan lisdksi ty6markkinasopimuksiin
perustuvat lisiieldkejdrjestelmdt ovat laajentuneet erityisesti viime vuosina
niin, ettd ne kattavat nykyisin n. 65 % kaikista palkansaajista. Jo eldkkeel-
li olevista kuitenkin vasta n. 15-18 o/o saa eldkettd ndistdjdrjestelmistd.
Jdrjestelmistd maksettavat etuudet ja eldkeidt vaihtelevat. Suurin osa jdr-
jestelmistd on maksuperusteisia. Joillakin yrityksillS on tydntekijdilleen
my6s omia lisdeliikejiirjestelyji, jotka korvaavat tydmarkkinasopimuksiin
perustuvan listieltikejtirjestelmdn tai tiydentdvdt sitd.

2 Vdhimmdiseldketurua

2.1 Kansanelikejdrjestelmd

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Tanskassa jo
vuonna 1891 ja tydkyvyttdmyyseldkkeitd koskeva laki vuonna 1921. Laki-
en perusteella my6nnettiin ldhinnd avustusluonteisia tuloharkintaisia eldk-
keitd. Ensimmdinen kansanvakuutusta koskeva laki annettiin vuonna
1956. Nykyinen laki on vuodelta 1984, jolloin erillinen ty6kyvyttdmyyseldke
ja leskeneldke lakkautettiin ja tilalle tuli yhtendinen ennenaikaiseldke.
Kansaneldkejdrjestelmdssd kaikki rekister6idyt parisuhteet rinnastetaan
avioliittoon.
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2.1.1 Hallinto

Tanskassa lakisditeisen sosiaaliturvan ja siten my6s kansaneldkejdrjes-
telmdn hallinto on pitktilti hajautettu kunnille ja lddneille (statsamt). Ne
hoitavat eldkkeiden my6ntimisen ja maksamisen. Ennenaikaiseldkkeiden
myOntdm isestd pddttdvdt kuntien eldketoim istot. Kansaneldkejdrjestel mdn
ylimmdstd valvonnasta, koordinoinnista ja suunnittelusta vastaa sosiaali-
ministerid. Sen alaisuudessa toimii erillinen Sosiaaliturvatoimisto (Direkto-
ratet for Social Sikring og Bistand), joka vastaa ulkomaanyhteyksistd, ul-
komaille maksettavista eldkkeistd ja sosiaaliturvasopimusasioista.

2.1.2 Rahoitus

KansanelSkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmddn. Eldkkeet rahoite-
taan valtion ja kuntien verovaroin. Vuodesta 1994 ldhtien on ty6ttdmyys-
vakuutukseen liittyvdn varhaiseldkkeen (ks. 3.2.2), muiden tydttdmyys-
etuuksien ja sairausvakuutusetuuksien rahoittamiseksi peritty tydntekijd-
maksua, mutta kansaneldkkeitd ei rahoiteta ndilld maksutuloilla. Vuodesta
1997 ldhtien myds ty6nantajalta on alettu perid maksua. Vuonna 1998
ty6ntekijdn maksu oli I % bruttopalkasta ja ty6nantajan maksu 0,6 o/o.

Vanhuuselikkeet rahoitetaan kokonaan valtion verovaroin samoin kuin
kaikki 60 vuotta tdyttdneille maksettavat elSkkeet. Alle 60-vuotiaille mak-
settavien ennenaikaiselSkkeiden kustannuksista valtio korvaa kunnille
50 %, muilta osin eldkkeet rahoitetaan kuntien verovaroin.

2.1.3 Verotus

Kansaneldkkeiden verotusta muutettiin vuonna 1994. Elakkeet tulivat ve-
ronalaisiksi samalla, kun niiden tasoa korotettiin. Erityiset eldkevdhennyk-
set poistettiin, joten eldkeldisid verotetaan nykyisin samoin kuin muita tu-
lonsaajia. Vanhuus- ja ennenaikaiseldkkeisiin tuloharkinnan perusteella
maksettavat henkil6kohtaiset lisdt ovat kuitenkin edelleen verotonta tuloa
samoin kuin ennenaikaiseldkkeen osista tydkyvyttdmyysosa ja varhaiseld-
keosa sekd avustuslisd ja hoitolisd (ks.2.1.5 ja 2.1.6).

2.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on asumisaika Tanskassa. Vdhimmdisvakuutusaikoja las-
kettaessa otetaan huomioon 15:n ja 67 ikdvuoden vdlinen asumisaika.
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2.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus elfrkkeeseen

Kansaneldkkeen saamiseksi Tanskan kansalaisen ja kansalaiseen rin-
nastettavan on tdytynyt asua maassa vdhintddn kolme vuotta 15:n ja 67
ikdvuoden v€ilillii. Ulkomaan kansalaiselta edellytetddn vdhintddn 10 vuo-
den asumisaikaa, joista viisi vuotta vdlittdmdsti ennen eldkkeenalkamista.
Tdyden eldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla 40 vuotta 15:n ja 67
ikdvuoden vdlilld.

Vanhuuseldke my6nnetddn 67 vuotta tdyttdneelle. Eldkettii ei myonnetd
varhennettuna, mutta muita mahdollisuuksia siirtyii varhennetulle eldk-
keelle on selvitetty luvussa 3.2.

Elikkeen my6ntdminen on riippuvainen hakijan muista tuloista (ks. eliik-
keen mddrdytyminen).

Eldkkeen mddrdytyminen

Vanhuuseldke muodostuu perusosasta (grundbelob) ja eldkelisdstd
(pensionstillag) sekd yksindiselle eldkeliiselle vuosina 1994 - 1999 mak-
settavasta erityisestd eldkelisdstd (serligt pensionstillag). Perusosa ja
eldkelisd ovat tuloharkintaisia, sen sijaan erityinen eldkelisd maksetaan
ilman tuloharkintaa siihen oikeutetuille. Eldkkeeseen voidaan lisdksi mak-
saa tarveharkintaisia lisid.

TAULUKKO 1. Vanhuuseldkkeen enimmdismidrdt 1.1.1998

Eldkkeen osat DKI(

vuosi

46 812

39 576
20 568

6 828

93 216
67 380

DKl(/

kuukausi

3 298
1 714

569

7 768
5 615

FIM/

vuosi

31 580
16 410

5 450

74 390
53 770

FIM/

3 110

kuukausi

Perusosa (tuloharkinta)
Elakelisa (tuloharkinta)
-yksindinen
-naimisissa / avoliitossa
Erityinen elSkelisd

Yhteensa
-yksiniinen
-naimisissa i avoliitossa

3 901 37 360

2 630
1 370

450

6 190
4 480
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Erityinen eldkelisd siirretddn asteittain osaksi yleistd eldkelisid ja se
poistuu kokonaan vuodesta 2000 alkaen. Sen tarkoituksena on korvata
yksindisilld eldkkeensaajilta vuoden 1994 verouudistuksessa poistettua
oikeutta kaksinkertaiseen henkilOkohtaiseen vdhennykseen. Tdmd vdhen-
nys on ollut suhteessa suurempi kuin eldkeldispariskunnan korotettu hen-
kil6kohtainen vdhennys, joka sekin poistettiin uudistuksessa.

Kansaneldkkeen perusosaa vdhentdvind otetaan huomioon ainoastaan
tydtulot. Eldketulot, korkotulot tai puolison tulot eivdt vaikuta perusosan
mddrddn. Kun ty6tulot yksindiselld ovat 176 100 -254 100 kruunua vuo-
dessa vuonna 1998, pienenee eldkkeen perusosa 60 kruunua jokaista 100
kruunua kohti, jolla tulot ylittdvat 176 100 kruunua. Kun tulot ylittdvit
254 100 kruunua ei perusosaa makseta lainkaan. Naimisissa olevalla
eldkkeensaajalla tulorajat ovat vastaavasti 134 900 - 212 900 kruunua
vuodessa.

Eldkelisdd vdhentdvind otetaan huomioon eldkkeensaajan ja hdnen avio-
puolisonsa yhteenlasketut tulot" Kansaneldketti lukuun ottamatta otetaan
huomioon kaikki ty6-, eldke- ja omaisuustulot" Midrdtyn alarajan, vuonna
1998 yksindiselle 43 900 kruunua ja naimisissa olevalle 88 000 kruunua,
ylittdvdt tulot vdhentdvdt eldkelisdn mddrdd 30 kruunua ylittdvdd 100
kruunua kohden. Jos molemmat puolisot ovat eldkkeensaajia, on vdhen-
nys 15 kruunua ylitttiviid 100 kruunua kohden. Eldkelisdd ei makseta, kun
yksindisen eldkeldisen muut tulot ylittdvdt 175 880 kruunua vuodessa,
avoliitossa eldvdn 112 400 kruunua vuodessa, naimisissa olevan, kun
puolisoista vain toinen on eldkkeensaaja, 156 500 kruunua vuodessa ja
eldkeldisparin 225 100 kruunua vuodessa. Avoliitossa eldvien tulot laske-
taan siten kuin he eldisivdt yksin.

Jos asumisaikaa on vdhemmdn kuin 40 vuotta, pienennetddn eldkettd
1/40 jokaista puuttuvaa vuotta kohti.

Eldkkeeseen voidaan maksaa tarveharkinnan perusteella henki16kohtaista
lisdd tai poikkeustapauksissa erityistd henkilokohtaista lisdi, jos eldkkeen-
saajan taloudellinen tilanne on erityisen vaikea. Henkildkohtainen lisd tai
erityinen henkildkohtainen lisd voidaan maksaa kertasuorituksena tai jat-
kuvana etuutena. Tulo- ja omaisuusrajat vaihtelevat kunnittain. Nditd hen-
kilOkohtaisia lisid ei viihennetd asumisaikojen perusteella. Ne ovat vero-
tonta tuloa.
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Elikkeen tarkistaminen

Yleiset eldkkeiden mddrien tarkistukset tehdidn vuosittain vuoden alusta
lukien. Tarkistukset mddrdytyvdt tyOntekij6iden ammattiliittoon kuuluvien
ty6ntekijdiden edellisen vuoden palkkakehityksen mukaan.

Yleisten eldketarkistusten yhteydessd myds kunkin eldkkeensaajan hen-
kilOkohtaisen eldkkeen mddrd tarkistetaan tuloissa ja olosuhteissa tapah-
tuneiden muutosten mukaisesti. Liihtdkohtana arvioinnissa on se, minkd-
laiset tulot ja olosuhteet tulevat vastaisuudessa olemaan. Eldkettd voidaan
tarkistaa my6s kesken vuoden, jos eldkkeensaajan taloudellinen tilanne tai
muut eldkkeen mddrddn vaikuttavat olosuhteet muuttuvat. Eldkkeensaaja
on velvollinen ilmoittamaan tdllaisista muutoksista kunnan eldketoimistolle.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeen ottamista voidaan vapaasti mydhentdd 67 vuoden idstd, mutta
lykkdyskorotusta ei my6hennysajalta makseta. Jos eldkkeensaaja muuttaa
toiseen kuntaan, tulee eldkkeen maksamisen jatkamista hakea uuden
asuinkunnan eldketoimistosta. Eliike maksetaan 12 kertaa vuodessa. Jos
molemmat aviopuolisot ovat eldkkeensaajia, maksetaan vanhuuseldke
kolmen kuukauden ajan puolison kuolemasta leskenelikkeend.

2.1 .6 Ennenai kaiselike

Ennenaikaiseldketti maksetaan neljdnd eri suuruisena ja eri perustein
mydnnettdvind eldkkeend. Nimd eri eldkemuodot ovat korkein ennenai-
kaiseldke (hojeste fortidspension), keskimmdinen ennenaikaiseldke
(mellemste fortidspension), korotettu yleinen ennenaikaiseldke (forhojet
almindelig fortidspension) ja yleinen ennenaikaiselSke (almindelig
fortidspension). Korkein ja keskimmdinen ennenaikaiseldke voidaan
my6ntdd ainoastaan terveydentilasta johtuvan tydkyvytt6myyden perus-
teella, kun taas korotettu yleinen ja yleinen ennenaikaiseldke voidaan
mydntdd my6s sosiaalisten syiden perusteella tarveharkinnan mukaan.

Kaikkiin eri ennenaikaiseldkkeisiin voidaan rnaksaa muista tuloista riippu-
en perusosaa ja elikelisdd, joiden enimmdismddrit ovat saman suuruiset
kuin vanhuuseliikkeessd. Korkeimpaan ja keskimmdiseen tydkyvyttd-
myyseldkkeeseen kuuluu lisdksi ty6kyvytt6myysosa (invaliditetsbelob),
joka on samansuuruinen molemmissa eldkemuodoissa. Korkeimpaan ty6-
kyvytt6myyseldkkeeseen maksetaan ndiden lisdksi ansiotydkyvytt6myys-
osa (erhvervsudygtighedsbelob). Korotettu yleinen ennenaikaiseldke
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muodostuu mahdollisesta perusosasta ja eldkelisdstd sekd varhaiseldke-
osasta (fortidsbelob), kun taas yleinen ennenaikaiseldke muodostuu pel-
kdstd perusosasta ja mahdollisesta elikelisdsti. Ndiden eldkkeenosien li-
sdksi korkeimpaan ja keskimmdiseen ennenaikaiselikkeeseen voidaan
maksaa avustuslisd (bistandstillag) tai hoitolisd (plejetillag) terveydellisis-
ta syistd sekd henkildkohtainen (personlig tillag) ja erityinen henki-
l6kohtainen lisd (sarligt personligt tilleg) taloudellisen tarveharkinnan pe-
rusteella. Henkil6kohtainen ja erityinen henkil6kohtainen lisd voidaan
maksaa myds korotettuun yleiseen tai yleiseen ennenaikaiseldkkeeseen.

Eri eldkemuotojen rakenne ilmenee kuvasta 1

KUVA 1 . Ennenaikaiseldkkeen osat vuonna 1998

Korkdn
ennenaikaisddke

Keskirm6inen
ennenaikaisddke Korotettu y4einen

ennenaikaiseldke Yeinen
ennenaikaisddke

I perusosa

tr tyokyvyttomyysosa

I eldkelisd

E ansioty6lqvytt6myysosa

! erityinen eldkelisd

N varhaiseliikeosa

Oikeus eldkkeeseen

Yleinen asumisaikaedellytys ennenaikaiseldkkeen saamiseksi on sama
kuin vanhuuseldkkeessd. Tanskan kansalaiselle ja kansalaiseen rinnas-
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tettavalle kolme vuotta 15:n ja 67 ikdvuoden vdlilld ja ulkomaalaiselle 10
vuotta, joista 5 viimeistd vuotta vdlittdmdsti ennen elikkeen hakemista.
Tdyden ennenaikaiseldkkeen saamiseksi asumisaikaa tulee olla vdhintddn
neljdviidesosaa 15 vuoden tdyttdmisen ja eldkkeen alkamisen vdlisestd
ajasta.

Korkein ennenaikaiseldke myonnetddn 18 - S9-vuotiaalle vakuutetulle,
joka on pysyvdsti ldhes tdysin tydkyvytdn fyysisen tai psyykkisen sairau-
den tai vamman vuoksi.

Keskimmdinen ennenaikaiseldke my6nnetddn 60 - 66-vuotiaalle pysyvdsti
ldhes tdysin tydkyvytt6mdlle vakuutetulle tai 18 - S9-vuotiaalle vakuutetul-
le, jonka ty6kyky on pysyvdsti alentunut vdhintddn 2/3.

Korkeimpaan ja keskimmiiiseen ennenaikaiseldkkeeseen voidaan maksaa
avustuslisdi. Avustuslisid maksetaan vaikeasti ndkovammaiselle sekd
eldkkeensaajalle, joka on toisen henkildn jatkuvan avun tarpeessa. Avus-
tuslisdn sijasta maksetaan hoitolisd, jos eldkkeensaaja ei tule lainkaan
toimeen ilman toisen henkil6n jatkuvaa ldsndoloa.

Korotettu yleinen ennenaikaiseldke my6nnetddn 18 - S9-vuotiaalle va-
kuutetulle, jonka tydkyky on terveydellisistd syistd pysyvdsti alentunut vd-
hintidn 50 o/o. Eliike voidaan my6ntdd my6s silloin, kun ty6kyky sekd ter-
veydelliset ettd sosiaaliset tekijdt huomioonottaen on alentunut pysyvdsti
vdhintddn 50 o/o. Tiill6in eldke on tuloharkintainen. Yksindisen eldk-
keensaajan tulot eivdt vuonna 1998 saa ylittilii 93 184 kruunua vuodessa.
Naimisissa olevan eldkkeensaajan ja hdnen puolisonsa yhteenlasketut
tulot eivdt saa ylittdd 139 776 kruunua vuodessa. Jos eldke on mydnnetty
alle S0-vuotiaalle, harkitaan eldkkeen tarve uudelleen viiden vuoden vii-
lein, kunnes eldkkeensaaja on tiiyttdnyt 50 vuotta. Sen jdlkeen eldke voi-
daan my6ntdd pysyvdsti" Eldke voidaan mydntdd myds yksinomaan sosi-
aalisten syiden perusteella 50 - S9-vuotiaalle vakuutetulle. Tdll6in sovelle-
taan samaa tuloharkintaa kuin edelld.

Yleinen ennenaikaiselike my6nnetddn 60 - 66-vuotiaalle vakuutetulle,
jonka ty6kyky on terveydellisistd syistd alentunut pysyvdsti vdhintddn
50 %. Tarveharkinnan perusteella eldke voidaan my6ntdi my6s silloin,
kun tydkyky on sekd terveydellisten ettd sosiaalisten syiden vuoksi alentu-
nut vdhintddn 50 %. Eldke voidaan lisdksi my6ntdd sosiaalisten syiden
perusteella 50-59-vuotiaalle, jonka tulot ovat pysyvdsti alentuneet. Tulo-
rajat ovat samat kuin korotetussa yleisessd ennenaikaiseldkkeessd.
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Henkildkohtaista ja erityistd henkilOkohtaista lisdd voidaan maksaa en-
nenaikaiseldkkeeseen samoin perustein kuin vanhuuseldkkeeseen (ks.
21.5).

Ennenaikaiseldke voidaan uusien, heindkuussa 1998 voimaantulleiden
sddnnOsten mukaan mydntdd vasta sen jdlkeen, kun kaikki kuntoutus- ja
aktivointitoimenpiteet hakijan saattamiseksi takaisin tydmarkkinoille on
kokeiltu.

Eldkkeen mdirdytyminen

Ennenaikaiseldkkeen eri osien enimmdismddrdt on koottu taulukkoon 2.
Erityinen eldkelisd, tydkyvyttdmyysosa, ansiotyOkyvytt6myysosa, var-
haiseldkeosa sekd avustuslisi ja hoitolisd eivdt ole tuloista riippuvaisia
vaan ne mydnnetddn enimmdismddrdn mukaisina niihin oikeutetuille. Jos
molemmat puolisot saavat ennenaikaiseldkettd, ovat enimmdismddrdt jon-
kin verran matalammat kuin yksindiselld eldkkeensaajalla.

EnnenaikaiselSkkeen perusosa on tulovdhenteinen muuten samoin kuin
vanhuuseldkkeen perusosa (ks. 2.1.5), mutta tuloina otetaan ty6tulojen
lisdksi huomioon kaikki hakijan omat ty6-, el6ke- ja omaisuustulot kansan-
eldkettd ja ATP-eliketti lukuun ottamatta. Esimerkiksi tydnantajakohtaiset
ja ty6markkinasopimuksiin perustuvat lisdeldkkeet otetaan huomioon.

Eldkelisd on tulovdhenteinen samoin kuin vanhuuseldkkeen eldkelisd (ks.
2.1.5).

Avustuslisd on 23 784 kruunua vuodessa (n. 18 980 FIM ja n. 1 580 FIM/
kk) vuonna 1998 ja hoitolisd 47 460 kruunua vuodessa (n.37 870 FIM ja
n. 3 160 FlMikk). Ne ovat verotonta tuloa.

Jos asumisaikaa on 15 vuoden ja eldketapahtuman vdlisestd ajasta
vdhemmdn kuin 4/5, pienennetidn eldkettd todellisen asumisajan ja tdy-
den eldkkeen mydntdmiseksi vaadittavan vakuutusajan suhteessa.
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TAULUKKO 2. Ennenaikaiseldkkeen enimmdismddrdt 1.4.1998, yksindi-
nen eldkkeensaaja

a............rrrrrrrrrrr.

Ennenaikaiseldkemuoto

Korkein ennenaikaiselSke

Perusosa (tuloharkinta)
Eliikelisii (tuloharkinta)
Erityinen eliikelisti
Ty<ikyvytt6myysosao
Ans iotydkyvytt6myysosa

Yhteensd2'3

Keskimmdinen ennenaikaiseldke

Perusosa (tuloharkinta)
Eliikelisii (tuloharkinta)
Erityinen eldkelisti
Tydkyvyttdmyysosao

Yhteensa2 3

Korotettu yleinen ennenaikaiseldke

Perusosa (tuloharkinta)
Eliikelis€i (tuloharkinta)
Erityinen eliikelisii
Varhaise16keosaa

Yhteensd3

Yleinen ennenaikaiseldke

Perusosa (tuloharkinta)
El6kelisd (tuloharkinta)
Erityinen eliikelisti

Yhteensd3

DKl(vuosi DKKkk FiM/vuosi FIM/kk 1

37 360
31 580

5 450
18 180
25 080

117650

37 360
31 580

5 450
18 180

92 570

37 360
31 580

5 450
I 490

83 880

3 110
2 630

450
1 510
2 090

I 790

3 110
2 630

450
1 510

7 700

3 110
2 630

450
790

6 980

37 360
31 580

5 450

3 110
2 630

450

74 390 90

1 Keskikurssi hein€ikuu 1998
] tisaXsl voidaan maksaa avustuslisdd tai hoitolisdidi terveydellisin perusteint Liseksi voidaan maksaa henkildkohtaista lisiiii ja erityistii henkildkohtaista lisdd ta-
loudellisen tarveharkinnan perusteella
4 Verotonta tuloa

6
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E16kkeen tarkistaminen

Yleiset tarkistukset ennenaikaiseldkkeisiin tehdddn samoin kuin vanhuus-
eldkkeisiin kunkin vuoden alusta tydntekij6iden ammattiliittoon kuuluvien
tydntekij6iden edellisen vuoden palkkakehityksen mukaisesti. Myds eldk-
keiden henkildkohtaisia mddrid tarkistetaan samoin kuin vanhuuseldkkeitd
(ks. 2.1.5).

Elikkeen maksaminen

Eldke maksetaan kuukausittain pddsddntdisesti elikkeen hakemista seu-
raavan kuukauden alusta. Eltike muutetaan automaattisesti vanhuuseldk-
keeksi, kun eldkkeensaaja tdyttdd 67 vuotta. Tdlldin varhaiseldkeosan,
ty6kyvytt6myysosan ja ansioty6kyvytt6myysosan maksaminen lakkaa.
Aikaisemmin mydnnetyt avustuslisd ja hoitolisd maksetaan my6s van-
huuseldkkeeseen.

3 Tycieldketurva

3.1 Palkansaajien yleinen lisfleldkejdrjestelmi

Laki tydmarkkinoiden lisaielaikejdirjestelmdstd (ATP, arbejdsmarkedets
tillegspension) annettiin vuonna 1964. Jdrjestelmd kattaa sekd julkisen
ettd yksityisen sektorin palkansaajat. Yrittiijdt voivat kuulua jdrjestelmddn
vapaaehtoisesti, jos he ovat aikaisemmin kuuluneet siihen palkkatyOn pe-
rusteella vdhintddn kolme vuotta ja maksaneet tdnd aikana tdyttdi vakuu-
tusmaksua tai jos he ovat yrittdjdtoiminnan ohessa palkkatydssd. My6s
ennenaikais-, osa-aika- ja varhaiseldkkeelld olevat voivat vapaaehtoisesti
maksaa maksuja ATP-jiirjestelmddn. Timd mahdollisuus on ollut jdrjes-
telmissd vuodesta 1996.

3.1.1 Hallinto

Jirjestelmdn hallinnosta vastaa keskitetysti Tydmarkkinoiden lisdeldke-
laitos, ATP Arbejdsmarkedets Tillagspension. Se on valtiosta riippumaton
eldkelaitos, jonka hallinnossa on tydnantaja- ja tydntekijajdrjestojen yhtd-
ldinen edustus. Jdrjestelmdn ylin valvonta kuuluu ty6ministeridlle.
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3.1.2 Rahoitus

ATP-eldkkeet ovat maksuperusteisia ja tdysin rahastoituja. Ty6nantaja
maksaa vakuutusmaksusta 213 ia ty6ntekijai 1/3. Maksut on jaettu neljddn
luokkaan tydajasta riippuen. Vakuutusmaksut ja niiden mddrdytymispe-
rusteet on koottu taulukkoon 3. Kun viikoittainen ty6aika on vdhintddn 27
tuntia tai kuukausitydaika vdhintddn 117 tuntia, maksetaan tdysi vakuutus-
maksu" Varhais-, osa-aikais- ja ennenaikaiseldkeldiset voivat maksaa va-
paaehtoista vakuutusmaksua. Maksu on tdyden kuukausimaksun suurui-
nen, josta vakuutettu maksaa 50 olo ja valtio 50 o/o. Vakuutusaikaa ovat
tydajan lisdksi myds tydttdmyys-, sairaus- ja ditiyspdivdrahakaudet sekd
aika, jona tyOntekijd on erityisessd tydmarkkinakoulutuksessa (ns. AMU-
kurssilla). Ndiden etuuskausien aikana peritddn nykyisin kaksinkertaisen
kuukausimaksun suuruisia vakuutusmaksuja. Maksusta yhden kolmas-
osan maksavat ty6ttdmyysvakuutusrahastot, yhden kolmasosan yksityiset
tyonantajat kollektiivisesti ja viimeisen kolmasosan maksaa vakuutettu
itse. Muita sosiaalietuuksia saavat vakuutetut (ks. 3.1.4) maksavat tdyteen
kuukausity6naikaan perustuvia vakuutusmaksuja. Vakuutettu itse maksaa
maksusta yhden kolmasosan ja valtio kaksi kolmasosaa.

TAULUKKO 3. ATP-eldkkeen vakuutusmaksut vuonna 1998

ATP

Kuukausitydaika,
vakuutusmaksu/ kk:

! - Viihintiidn 1 17 t
; -za-ttot
: -39-771
:-ntteggt

Viikkoty6aika,
vakuutusmaksu/ vko

- Vdhinttiiin 27 t
- 18 - 26 t
-9-17t
-Alle9t
Tilapiiistyontekijd

-maksu tuntia kohti

Tydnantajamaksu,
DKK

1.08

Ty6ntekijiimaksu,
DKK

9, 54

Yhteens6,
DKK

223,65
'149,10
74,55

0
+ 1 % ty6ntekijiin
maksua v. 1998

58,95
39,30
19,65

0

t Vuosina 1998 ja 1999 tyontekijoifta, yrittdjiltd ja muilta vakuutetuilta peritean ylimddriinen .1 Pros-entin
maksu. Se peritldn palkdsta, joita on vehennetty normaali ATP-maksu. Maksut talletetaan henkilOkoh-
taisille tileilli, jolloin ne pidetaSn erillddn muista ATP-maksuista.. Kertyneet varat korkoineen maksetaan
kertakorvauks'ena eldkkeensaajille 67 vuoden iasta lahtien, ei kuitenkaan ennen 1.1.2000. Jos eldk-
keensaaja kuolee ennen 67 ikdvuotta, varat maksetaan edunsaajille.

149,10
99,40
49,70

0

74,55
49,70
24,85

0
+ 1 % palkasta

v.19981

39,30
26,20
13,10

0

19,65
13,10
6,55

0
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Vuodesta 1988 alkaen on suurin osa niisti julkisen sektorin tydntekijdistd,
jotka kuuluvat pakolliseen toimialakohtaiseen lisdeldkejdrjestelmddn, mak-
sanut matalampaa vakuutusmaksua. Tiyteen ty6aikaan perustuva ty6n-
antajan ja ty6ntekijdn maksu on heistd yhteensi n. 1 200 kruunua vuo-
dessa. Vastaavasti karttuvan vuosittaisen eldkkeen mddrd on matalampi.
Tydntekijdryhmdt voivat kuitenkin halutessaan siirtyd maksamaan korke-
ampaa vakuutusmaksua, jolloin tuleva eldke on korkeampi.

Yrittiijait ja itsendiset ammatinharjoittajat, jotka jatkavat ATP-vakuutusta
kuuluttuaan siihen palkkatydn perusteella kolme vuotta, maksavat koko
vakuutusmaksun itse.

3.1.3 Verotus

Sekd ty6nantaja ettd ty6ntekijei voivat vdhentdd ATP-maksun verotukses-
sa. Elikkeet ovat verotettavaa tuloa samoin kuin kansaneldkkeet ja palk-
katulot. Kertasuorituksena maksettavista eldkkeisti peritddn 40 % veroa.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutettuja ovat kaikki 16 vuotta tdyttdneet palkansaajat, joiden tyOaika
on vdhintddn 9 tuntia viikossa tai 39 tuntia kuukaudessa. Vakuutus on pa-
kollinen. Vakuutusaikaa ovat tydajan lisdksi myds tydttdmyys-, sairaus- ja
ditiyspdivdrahakaudet sekd aika, jona tydntekijd on erityisessd tydmarkki-
nakoulutuksessa (ns. AMU-kurssilla). Vuodesta 1997 lihtien my6s kun-
toutus-, aktivointi- ja erilaisia koulutusetuuksia saavat ovat kuuluneet va-
kuutukseen. Muiden kuin kuntoutusetuuksien kohdalla edellytetddn, ettd
etuutta on maksettu vdhintddn kuuden kuukauden ajan. Kaikista makse-
tuista etuuksista maksetaan my6s vakuutusmaksut (ks. 3.1.2). Vapaaeh-
toisesti vakuutukseen voivat liittyd ennenaikaiseldkkeelld, varhaiseldk-
keellS tai osa-aikaeldkkeelld olevat henkil6t.

3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus eldkkeeseen

Vanhuuseldke maksetaan 67 vuotta tdyttineelle tydntekijrille. Eldkkeen
maksaminen ei edellytd tydnteon lopettamista.

506



..22 Tanska

Elikkeen mddrdytyminen

Eliike muodostuu eldkeosasta ja bonusosasta, jotka maksetaan yhtendi-
send eldkkeeni. Eldkeosan mddrd riippuu vakuutuksen alkamisajankoh-
dasta ja maksettujen vakuutusmaksujen suuruudesta. Ennen 1.1.1982 ia
sen jilkeiselti ajalta elike mddrdytyy eri tavoin. Elike mddrdytyy eri ta-
voin myds riippuen siitd, onko vakuutus alkanut vuoden sisdlld jdrjestel-
mdn voimaantulosta vai my6hemmin. Eldkkeeseen maksetaan bonusosaa
riippuen eldkevaroille saadun tuoton suuruudesta. Eldkevaroille tulee vuo-
sittain saada vdhintddn 4,5 o/o'.tr korko, bonukset maksetaan tdmdn ylitta-
vdstd korkotuotosta.

1.4.1998 jdlkeen eldkkeelle siirtyvdn 67 vuotta tdyttdneen tydntekijiin tdy-
teen kokopdivdiseen ty6uraan perustuva lisdeldke on 16 800 kruunua (n.
13 400 FIM) vuodessa. Tdysi kuukausieldke on 1 400 kruunua (n. 1 120
FIM). Niille julkisen sektorin palveluksessa oleville, joiden vakuutusmaksu
on vuodesta 1988 alkaen ollut matalampi kuin muiden vakuutettujen,
maksettiin v. 1996 tdytend eldkkeeni n. 11 232 kruunua vuodessa (ks.
3.1.2). Ndmd eldkkeiden mddrdt perustuvat jdrjestelmdn voimantulosta
johtuen enintddn 34 vuoden vakuutusaikaan, joten eldkkeiden taso tulee
nousemaan jirjestelmdn tullessa vihitellen tdysin voimaan.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia elikkeitd ei tarkisteta automaattisesti. Elikkeisiin on
kuitenkin tehty bonuskorotuksia samoin kuin karttuneisiin eldkeoikeuksiin
eldkerahastojen tuoton mukaan. Tydmarkkinoiden lisdeldkelaitos pddttdd
kustakin korotuksesta erikseen.

E!6kkeen maksaminen

Jos eldke on yli 2 300 kruunua vuodessa, se maksetaan kuukausittain.
Jos taas eldkkeen vuosimddrd on pienempi kuin 1 150 kruunua vuodessa,
maksetaan karttunut eldkeoikeus jatkuvan eldkkeen sijasta kertakor-
vauksena. Eldke, jonka mdird on pienempi kuin 2 300 kruunua mutta suu-
rempi kuin 1 150 kruunua vuodessa, maksetaan kerran vuodessa.

Eldkkeen ottamista voidaan lyktitti 70 vuoden ikdin. Eliikettii korotetaan
silloin 5 % jokaista kuutta lykkdyskuukautta kohti. Vakuutusmaksuja ei
peritd 67 ikdvuoden jdlkeen.
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3.1.6 Perhe-eldke

ATP-jdrjestelmdn perhe-eldke-etuuksia muutettiin 1.7.1992 alkaen. Kun
leskeneldke aikaisemmin maksettiin jatkuvana eldkkeend lesken tAytettyii
62 vuotta, maksetaan eldkettd vastaava etuus nyt kertakorvauksena vd-
litt6mdsti puolison kuoleman jdlkeen. Avioliiton ja edunjdttdjdn vakuutuk-
sen kestoa koskevista vdhimmdisajoista on samalla luovuttu. Edunsaajan
mahdollinen oma eldke ei endd estd leskenetuuden maksamista. Aikai-
semmin avioliiton ja edunjdttijdn vakuutuksen oli tiiytynyt kestdd vdhin-
tdin 10 vuotta ja leskeneldke oli vaihtoehtoinen oman eldkkeen kanssa.
Myds lapset saivat uudistuksessa oikeuden kertakorvauksena maksetta-
vaan etuuteen. Aikaisemmin lapseneldkkeiti ei maksettu lainkaan.

Oikeus eldkkeeseen

Leskelle maksettavaan kertakorvaukseen tai aikaisempien sddntdjen mu-
kaiseen eldkkeeseen ovat oikeutettuja sekd mies- ettd naislesket. My6s
edunjdttijdstd eronnut naisleski voi saada leskenetuuden mddrdtyin edel-
lytyksin. Yhtend edellytyksend on, ettd mies on ollut velvollinen maksa-
maan elatusapua entiselle vaimolleen. Etuuden saadakseen vaimon tulee
vahvistaa oikeutensa siihen mahdollisimman pian avioeron jdlkeen toimit-
tamalla avioeroasiakirjat Ty6markkinoiden lisdeldkelaitokseen.

Lapselle maksettavaan korvaukseen ovat oikeutettuja edunjdttdjdn alle
18-vuotiaat lapset edellyttden, ettd edunjalttdjdt oli syntynyt 1.7.1925 tai
mydhemmin ja ettd kuolemantapaus on sattunut 30.6.1992 j#ilkeen. Kerta-
korvaus maksetaan jokaiselle lapselle. Korvaus on sen vuosieldkkeen
suuruinen, johon edunjiitttijiilld olisi ollut oikeus 67 vuoden idss6.

Eldkkeen miirdytyminen

Leskenetuus mddrdytyy uusien sddnt6jen mukaan niin, ettd kertakorvaus
on 35 % edunjdttijdn eldkeoikeuden pddomitetusta arvosta. Vuonna 1998
etuus voi enimmillddn olla n. 61 000 kruunua (n. 48 700 FIM). Lisdksi voi-
daan maksaa siirtymdkauden kertakorvaus, mikdli edunjiittdjai oli syntynyt
1.7 .1925 - 30.6.1941. Korvaus riippuu edunjdttdjdn syntymdajasta ja les-
ken omasta ATP-eldkkeestd, ja se on enimmillidn n. 18 000 kruunua.

Ne, joille maksettiin vanhojen sddntojen mukaista eldkettd 1.2.19g2, saa-
vat tdtd eldkettd edelleen. Eliike on puolet edunjdttaijiin vanhuuseldk-
keestd tai eldkeoikeudesta. Jos leskelld on 67-vuotiaana oikeus omaan
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vanhuuseldkkeeseen ATP-jdrjestelmdstd, hdn voi valita joko oman eldk-
keensd tai leskeneldkkeen. Eldke lakkaa lesken avioituessa uudelleen.

Jos edunjdttdja oli syntynyt ennen 1.7.1925 ja kuoli 30.6.1992 jdlkeen,
maksetaan leskelle kertakorvaus, joka on 50 % edunjdttiijdn siihen asti
karttuneesta eldkkeestd. Eldkkeen maksaminen edellyttdd kuitenkin, ettei
lesken oma ATP-eldke ole yli puolet edunjtittiijiin eldkkeestd. Siirtymti-
kauden mddrdyksid sovelletaan my6s silloin, kun edunjettaja kuoli ennen
1.7.1992 ja leski ei ollut vield tdyttdnyt 62 vuotta. Lesken tdyttdessd 62
vuotta hdnelle maksetaan kertakorvaus, joka on puolet edunjdttdjdn eld-
keoikeuden pddomitetusta arvosta" Eldkkeeseen vaikuttaa lesken oma
ATP-eldke.

Edunjattajan lapselle maksettava korvaus on vuonna 1998 enimmillddn
noin22 000 kruunua lasta kohden.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa oleviin jatkuviin elikkeisiin tehdddn bonuskorotuksia samoin
kuin vanhuuseldkkeisiin (ks. 3.1.5).

Eldkkeen maksaminen

Tanskassa asuville eldkkeeseen oikeutetuille eldke maksetaan viranomai-
silta saatavan kuolinilmoituksen perusteella automaattisesti ilman hake-
mista.

3.2 Mahdollisuus siirtyii varhennetulle eldkkeelle

Kansaneldkejirjestelman ennenaikaiseldkettd voidaan tarveharkinnan ja
sosiaalisten syiden perusteella maksaa jatkuvan elatuksen tarpeessa ole-
valle 50 - 66-vuotiaalle (ks. 2.1.6). Ennen 67 vuoden ikdd on mahdollista
siirtyd myds osa-aikaeldkkeelle. Osa-aikaeldke voidaan mydntdd 60
vuotta tdyttdneelle erityisen, vuonna 1987 voimaan tulleen osa-aikaeldke-
lain perusteella. Laki kattaa sekd palkansaajat ettd itsendiset amma-
tinharjoittajat.

Tydtt6myyskassaan kuuluvat palkansaajat ja yrittiijdt voivat mddrdtyin
edellytyksin saada varhennetun vanhuuseldkkeen myds ty6tt6myysva-
kuutusjirjestelmdstd 60 vuotta tiiytettyidn. Eldkkeen saaminen ei edellytd
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tydttomdnd oloa. Tyott6myyskassaan kuuluminen on Tanskassa vapaa-
ehtoista.

Tydttomyysvakuutu ksesta maksettaval le varhaiseldkkeelle voi siirtyd yhtd
lailla osa-aikatydh6n yhdistetyltd osa-aikaeldkkeeltd kuin kokopdivd-
tyostdkin. Tdmd on mahdollista sekd palkansaajille ettd yrittaijille. Var-
haiseldkkeeltd osa-aikaelikelain mukaiselle eldkkeelle voi siirtyd vain pal-
kansaaja ja hdnkin vain, jos osa-aikaeldkkeen myOntdmiskriteerit tdyttyi-
vdt, kun hdn jrii varhaiseldkkeelle. My6s varhaiseldke voidaan nykyisin
mydntdd osa-aikaeldkkeend.

3.2.1 Osa-aikaeldke

Oikeus eldkkeeseen

Osa-aikaeldkettd (delpension) voidaan maksaa osa-aikaty6hon yhdistetty-
nd 60 - 66-vuotiaalle palkansaajalle ja itsendiselle yrittiijiille. Eldkkeen
mydntdminen edellyttdi, ettd edunsaaja asuu ja ty6skentelee Tanskassa
ja on tydskennellyt Tanskassa tai tanskalaisessa aluksessa vdhintddn 9
kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana. Palkansaajalta edellytetddn
lisdksi, ettd hdn on maksanut vakuutusmaksuja palkansaajien lisdelikejdr-
jestelmddn vdhintidn 10 vuodelta viimeisten 20 vuoden aikana. Tyosken-
telyaika itsendisend ammatinharjoittajana rinnastetaan tdhdn vakuutus-
maksuaikaan. Ty6nantajan ja tydntekijdn on tdytynyt tehd6 sopimus osa-
aikaeldkkeelle siirtymisestd.

Palkansaajan on lyhennettdvd tydaikaa osa-aikaeldkkeelle siirtyessddn
vdhintidn seitsemdlld tunnilla viikossa tai vdhintddn neljdsosalla keski-
mddrdisestd viikkotydajastaan viimeisten yhdeksdn kuukauden aikana.
Ty6ajan lyhennys lasketaan aina enintddn 37 viikkotydtunnista, vaikka
tydaika todellisuudessa olisi ollut tdti pitempi. Jiiljelle jddvdn keskimdd-
riiisen ty6ajan tulee olla vdhintdin 12 ja enintddn 30 tuntia viikossa. osa-
eldkkeelle siirtymisen jdlkeen jokaiseen neljdnnesvuoteen tulee sisdltyd
vdhintddn 20 tydpiiivdai.

Myds yrittdjdltd edellytetidn, ettd hdn asuu ja ty6skentelee Tanskassa ja
on ty6skennellyt ranskassa tai tanskalaisessa aluksessa vihintidn 9
kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana. Hdnen on lisdksi tdytynyt toi-
mia yrittdjdnd tai itsendisend ammatinharjoittajana Tanskassa tai tanska-
laisella aluksella 4 vuotta viimeisten 5 vuoden aikana ja hdnen on tdytynyt
tydskennelld kokopiivdisesti viimeiset 5 vuotta. Ty6tulojen on tdytynyt olla
vdhintidn 1/3 eldkkeen perusosan mddrdstd eldkkeelle siirryttiessd. Yrit-
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tdjdn tulee voida osoittaa, ettd hdn on lyhentdnyt ty6aikaansa. Keskimdd-
rdistd viikoittaista ty6aikaa tulee lyhentdd puoleen palkansaajien kokopdi-
vdtyoajasta eli 18,5 tuntiin viikossa" Yrittdjiin ei sovelleta liukuvaa ty6ajan
lyhennysmahdollisuutta kuten palkansaajiin.

Elikkeen mddriytyminen

Eliike mddrdytyy ns. perusmidrdn mukaan. Tdmd perusmidrd on 82 o/o

sairausvakuutuksen piivdrahan vuotuisesta enimmdismidrdsti, joka
vuonna 1998 on n. 140 000 kruunua. Palkansaajan vuosieldke on 1137

sairausvakuutuksen pdivdrahan enimmdismddrdstd jokaiselta tdydeltii
tunnilta, jolla keskimddrdistd viikoittaista tydaikaa alennetaan. Osa-
aikaelike on Saman suuruinen koko sen ajan, jolta eldkettd maksetaan.
Mikali keskimddrdinen ty6aika muuttuu enemmiin kuin 2 tuntia, lasketaan
eldke uudelleen.

Eldkkeensaajan henkildkohtaisen eldkkeen mddrd tarkistetaan vuosittain,
huhtikuun alusta lukien, edellisen vuoden tydajan mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldikettii maksetaan 67 vuoden vanhuuseldkeikddn asti. Eldkkeen mak-
saminen piidttyy aikaisemmin, jos ty6aikaa ja maassa asumista koskevat
my6ntdmisedellytykset eivdt endd tdyty. Eldkkeen maksaminen keskey-
tetiiiin, jos eldkkeensaaja on yhdenjaksoisesti tydttdmdnd tai sairaana yli
52 viikkoa. Eldke on veronalaista tuloa.

Hallinto ja rahoitus

Osa-aikaeldkkeiden hallinnosta vastaavat samat kunnalliset viranomaiset
kuin kansaneldkejdrjestelmdn hallinnostakin. ElSkkeet rahoitetaan valtion
varoin.

3.2.2 Tydttdmyysvaku utu ksen varhaiseldke

Tydtt6myysvakuutusjdrjestelmdstd on vuodesta 1979 alkaen maksettu
varhaiselflkkeitd (efterlon) 60 vuotta tdyttdneelle vakuutetulle. Vakuutuk-
seen voivat kuulua sekd palkansaajat ettti yrittiijtit. Eldkkeelle on mahdol-
lista siirtyd my6s osa-aikaisesti ja saada varhaiseldkettd osa-aikaeldk-
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keend. Etuudet rahoitetaan pidasiassa valtion varoin ja vakuutetuilta pe-
rittdvilld maksuilla.

Oikeus eldkkeeseen

Tydttdmyysvakuutuksen varhaiseldkettd voidaan maksaa Tanskassa asu-
valle 60 - 66-vuotiaalle tydssd tai tydttomdnd olleelle vakuutetulle. Vakuu-
tetun on ttiytynyt kuulua tydttomyyskassaan vdhintddn 20 vuotta viimeis-
ten 25 vuoden aikana. Vaadittavaa vdhimmiisvakuutusaikaa pidennettiin
vuonna 1992. Niilta, jotka eivdt ikdnsd vuoksi voi tiyttdd uutta ehtoa,
edellytetddn, ettd he ovat kuuluneet vakuutukseen yhdenjaksoisesti
31.3.1992 lukien eldkkeelle siirtymiseen astija ettd he tdyttdvdt aikaisem-
man vakuutusaikavaatimuksen, 10 vuotta vakuutusaikaa 15 viimeisen
vuoden aikana. Tdyden varhaiseldkkeen myOntdminen edellyttdd, ettd
eldkkeenhakijalla on oikeus tydttdmyyspdivdrahaan tai ettd hdn saa idk-
kiiille pitkaiaikaistydttdmille maksettavaa piivdrahaa (overgangsydelse).
Lisdksi edellytetddn, ettd hdn on kuulunut ty6ttOmyysvakuutukseen koko-
pdivdty6ntekijdnd viimeisten 10 vuoden aikana vdhintddn 5 vuotta, joista
26 viikkoa (17 viikkoa, jos osa-aikatyontekijri) vdlittdmdsti ennen eldkkeen
alkamista. Eldkkeen maksaminen edellyttid tydnteon lopettamista. Eldk-
keelle siirtymisen jdlkeen tydtd voi tehdii enintddn 200 tuntia vuodessa
ilman, ettd silld on vaikutusta eldkkeen mddrddn.

Eldkkeen mddrfrytyminen

Eldkkeen mddrd riippuu eldkeajan pituudesta. Ensimmdisen 2,5 vuoden
ajalta eldke on 90 % aikaisemmista tuloista, kuitenkin enintddn tyott6-
myyspiivdrahan enimmdismAird. Vuonna 19gB tydttdmyyspdivdrahan
enimmdismddrd on 2 690 kruunua viikossa ja 139 880 kruunua vuodessa.
2,5 vuoden aikaan luetaan mukaan joitakin ty6ttdmyyspdivdraha- ja niihin
verrattavia kausia. 2,5 vuoden tultua tdyteen eldke on enintd6n 82 %
tydttomyyspdivirahan enimmdismddrdstd. Muut tyOsuhteen perusteella
maksettavat eldkkeet pienentivdt varhaiseldkkeen mddrdd. Jos ndmd
muut eldkkeet ylittdvdt vuonna 1998 n. 240 000 kruunua vuodessa, ei var-
haiseldkettd makseta lainkaan.

ElSkkeen maksaminen

Tydttdmyysvakuutuksen varhaiseldkettd ei makseta samanaikaisesti kan-
saneldkejdrjestelmdn ennenaikaiseldkkeen kanssa. Eldke maksetaan
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kuukausittain ja se on verotettavaa tuloa. Eldkkeen mydntdd ja maksaa se
ty6tt6myyskassa, jonka jdsen elSkkeensaaja on.

4 Lisdeliketurua

Yleistfr

Tanskassa toimiala- ja ty6nantajakohtaiset eldkejdrjestelmdt ovat nykyisin
yleisid ja niiden merkitys lakisddteisen eldketurvan tdydentdjdnd tulee
edelleen kasvamaan tulevina vuosikymmenind. Vaikka eldkkeelld olevista
tydntekij6isti vasta noin 15 - 18 o/o sa? eldkettd ndistd jdrjestelmistii, kar-
tuttaa tdlld hetkelld tydsuhteessa olevista palkansaajista jo noin 65 o/o ald-
kettd niissd. Pitkalle aikavdlilli, 20-30 vuoden kuluessa n. 55 - 65 % tyon-
tekij6istii odotetaan saavan eldkettd ndistd jdrjestelmistd. Tanskassa kd-
sitteelld 'arbejdsmarkedspensionsordninger' tarkoitetaan sekd laajoja am-
matti- ja toimialakohtaisia ettd yksittdisen yrityksen perustamia lisdeldke-
jdrjestelmid. Tdssd niistd kaikista kdytetddn nimitystd tyomark-
kinasopimuksiin perustuvat eldkejdrjestelmdt. Jdrjestelmddn liittyminen on
yleensd pakollista niilli aloilla, joita sopimukset koskevat.

Vanhin ty6markkinasopimuspohjainen eldkejdrjestelmd on virkamiesten
eldkejdrjestelmd, joka tuli voimaan vuonna 1919. Se on my6s suurin ty6-
markkinasopimuksiin perustuvista jdrjestelmistd. Toisen maailmansodan
jdlkeisind vuosikymmenind jdrjestelmiit yleistyivdt erityisestijulkisen sekto-
rin pitkdn koulutuksen saaneilla toimihenkil6illd kuten lddkdreilld, arkkiteh-
deilld, juristeilla, ekonomeilla ja insinddreilld, jotka kaikki saivat lisdeldke-
jdrjestelmdn vuoteen 1961 mennessi. 60-luvulla lisdeldkejirjestelmii pe-
rustettiin erityisesti julkisella sektorilla toimiville keskiasteen koulutuksen
saaneille kuten sairaanhoitajille, kiiti16ille, laboranteille ja sosiaality6nteki-
jdille. 7O-luvulla jdrjestelmii perustettiin my6s julkisella sektorilla toimiville
vdhin koulutusta saaneille ty6ntekijdille.

Yksityisell6 sektorilla laajat toimi- tai ammattialakohtaiset eliikejiirjestelmdt
ovat kehittyneet hitaammin. Yksittiiisillfi toimialoilla eldkejdrjestelmid on
ollut jo kauan, mutta pdiosin suurimman ty6ntekijiijiirjestdn, LO:n jdsenet
ovat tulleet ty6markkinasopimuksiin perustuvien eldkejdrjestelmien piiriin
vasta vuosien 1987 - 1993 aikana. Laajojen kollektiivisten sopimusten
puuttuessa yksittdiset tydnantajat ovat jdrjestdneet lisdeldketurvaa omille
ty6ntekijdilleen tai osalle ty6ntekijdistd. Taulukkoon 4 on koottu tiedot eri-
laisten tydmarkkinasopimuksiin perustuvien eldkejdrjestelmien katta-
vuudesta.
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TAULUKKo 4. Ammatti-, toimiala- ja tyOnantajakohtaisiin etdkejdrjestet-
miin kuuluvat palkansaajat (aktiivijiisenet) vuonna 1994

Virkam iesten eldkejdrjestel md

"Van hat" kollekti iviset elaikejdrjestel mdt

Vuonna 1 989 perustetut elikejdrjestelmdt

Vuonna 1993 perustetut (a vuoden 1989 sopimuksia laa-
jentavat) eldkejdrjestelmdt

Vakuutusyhti6issd jdrjestetyt tyOnantajakohtaiset eldke-
jdrjestelmdt

Yrityskohtaiset eldkekassat

Yhteensi noin

230 000

260 000

150 000

500 000

350 000

9 000

1 500 000

Ldhde: Supplerende pensioner i Danmark - en analyse af de lovbundne og de
overenskomstaftalte supplerende pensionsordninger. ATP 1994.

Vanhempia ty6markkinasopimuksiin perustuvia eldkejdrjestelmid varten
on yleensd perustettu eldkekassa. Uudet jdrjestelmdt on sen sijaan use-
ammin hoidettu vakuutusyhti6issd. Virkamiesten eldkkeet rahoitetaan suo-
raan valtion budjettivaroista, muuten eldkevastuiden tulee olla tdysin ra-
hastoituja .

Valtaosa ty6markkinasopimuksiin perustuvista eldkejdrjestelmistd on
maksuperusteisia. Virkamiesten elikejirjestelmd ja osa yrityskohtaisista
eldkejdrjestelmistd on kuitenkin etuusperusteisia. Koska eldkejdrjestelmdt
ovat tavallisesti syntyneet ty6markkinaosapuolten pitkillisten neuvottelu-
jen tuloksena, ovat vakuutusmaksut, etuudet ja eldkeidt eri jdrjestelmissd
hyvin erilaiset. Etuudet eroavat my6s siksi, ettd jdrjestelmdt ovat tulleet
voimaan hyvin pitkdlld aikavdlilld, jotkut jdrjestelmistd ovat vasta kdynnis-
tysvaiheessa, kun osa jdrjestelmistd on ollut tdysin voimassa jo pitkdiin.
Seuraavassa on siksi kerrottu etuuksista hyvin yleiselli tasolla.

Etuudet

Jdrjestelmiin kuuluvat tavallisesti sekd kokopdivi- ettd osa-aikatyontekijtit.
Jirjestelmddn pddsemiseksi voidaan edellyttdd 25 - 30 vuoden ikdai ja
6 - 12 kk, joskus jopa 5 vuotta, jatkunutta ty6suhdetta. yliikdraja joihinkin
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jdrjestelmiin pddsemiseksi on 55 vuotta. Jdrjestelmistd maksetaan van-
huus-, ty6kyvytt6myys- ja perhe-eldkkeitd.

Vanhuuseldkeikd on tavallisesti sekd miehilld ettd naisilla sama kuin la-
kisddteisessd jdrjestelmdssd, 67 vuotta" Joistakin jdrjestelmistd mydnne-
tddn myds varhaiseldkkeitd.

Maksuperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldkkeen suuruus riippuu mak-
settujen vakuutusmaksujen mddrdstd. Maksut ovat yleensd korkeammat
jdrjestelmissd, joiden jdsenet ovat akateemisesti koulutettuja. Kokonais-
maksu on ndissd jdrjestelmissd tavallisesti 15 %. Keskiasteen koulutuksen
saaneiden eldkejdrjestelmissd vakuutusmaksu on yleensd 12 o/o, kun taas
uusissa LO-jiirjestdn ty6ntekij6iden eldkejdrjestelm issd kokonaismaksun
on tarkoitus nousta 10 - 15 vuoden sisdlld 9 %:iin. Ldht6taso on 0,9 %.
Ty6nantajan osuus maksusta on tavallisesti 2/3 ja ty6ntekijdn 113. Etuus-
perusteisissa jdrjestelmissd eldkkeen tavoitetaso on yleensd 40 vakuutus-
vuoden jdlkeen 60 - 70 % loppupalkasta yhdessd lakisddteisten eldkkei-
den kanssa.

Leskeneldke on etuusperusteisissa jdrjestelmissd tavallisesti 40 o/o edun-
jattajan palkasta. Lapseneldke on usein 10 - 25 % leskeneldkkeestd. Mak-
superusteisissa jdrjestelmissi leskeneldke mddrdytyy maksettujen va-
kuutusmaksujen mukaan, mutta maksut on usein mddritty saman tavoite-
tason mukaan kuin etuusperusteisissa jdrjestelmissd.

Tydkyvytt6myyseldkkeiden taso on yleensd korkea. Maksuperusteisissa
jdrjestelmissd se on mitoitettu 50 - 80 %:iin palkasta ty6ntekijdn idstd riip-
puen. Etuusperusteisissa jirjestelmiss#i ty6kyvytt6myyseldke on tavalli-
sesti sen vanhuuseliikkeen suuruinen, joka olisi maksettu, jos ty6suhde
olisi jatkunut normaaliin eldkeikidn"

Sopimuksiin ei yleensai liity elaikkeiden indeksitarkistusta koskevia mdd-
rdyksid. Vakuutusjdrjestelyissd tarkistuksia vastaavat maksettavat bo-
nukset.

Vapaakirjaoikeuden syntymistd koskevat mddrdykset vaihtelevat lisdeld-
keturvan jdrjestdmistavasta riippuen. Useimmissa jdrjestelmissd eldkeoi-
keus sdilyy vSlittdmdsti koko karttuneen eldkkeen osalta.

Vakuutusmaksut ja verotus

TyOntekijdt osallistuvat tavallisesti lisdeldketurvan rahoittamiseen. Maksu-
perusteisten jdrjestelmien maksuista on mainittu edelld. Tydntekijin mak-
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suosuus kokonaismaksusta on usein kolmannes eli 4 - 5 % palkasta.
Etuusperusteisiin jdrjestelmiin tyontekijdt maksavat yleensd 3 - 6 % eldk-
keeseen oikeuttavista tuloistaan.

Ty6nantajan vakuutusmaksut lisdeldkejdrjestelmiin ovat yleensd verovi-
hennyskelpoisia eikd niitd katsota ty6ntekijiin verotettavaksi tuloksi. Ulko-
maiseen yhti66n maksetut maksut eivdt ole vdhennyskelpoisia, jos yhti6llS
ei ole pysyvdd toimipaikkaa Tanskassa. TydntekijAn maksuosuudet lisd-
eldketu rvajdrjestelm iin ovat pddsddntoisesti vdhennyskelpoisia.

Maksussa olevat eldkkeet ovat veronalaista tuloa. Kertakorvauksina mak-
settavista etuuksista peritidn 40 o/o:n vero, jos vakuutusmaksut on voitu
vdhentdd verotuksessa. Jos vakuutusmaksuja ei ole voitu vihentdd, ovat
etuudet verovapaita.

5 Tyossfr tai eldkkeelld toisessa maassa

Tanskan ja Suomen vdlilld on voimassa sosiaaliturvaa koskeva EU-asetus
1408171ja sen toimeenpanoasetus 574172, joissa on mddrdyksid vakuu-
tukseen kuulumisesta ja toisen sopimusmaan vakuutusaikojen hyvdksilu-
kemisesta sekd eldkkeiden mddrdytymisestd ja maksamisesta toiseen
maahan EU- ja ETA-alueella. Asetukset koskevat ainoastaan EU- ja ETA-
maiden kansalaisia. Sen lisdksi Pohjoismaiden vdlilld on 1.1.'1994 voi-
maan tullut sosiaaliturvasopimus, jolla on merkitystd lihinnd niille Poh-
joismaissa asuville ja ty6skenteleville, joihin ei sovelleta EU-asetusten
sddnnoksid. Mainitut asetukset ja sosiaaliturvasopimus koskevat ainoas-
taan lakisddteisti eldketurvaa eli Tanskassa kansaneldkkeiti ja ATP-
eliikkeitti. Sen sijaan tydmarkkinasopimuksiin perustuviin eldkejdrjestel-
miin niitd ei sovelleta.

Kansallisen lainsddddnnon mukaan kansaneldke voidaan mydntdd Tans-
kan kansalaiselle, joka asuu pysyvdsti Tanskassa. Ulkomaan kansalai-
selle el6ke voidaan mydntdd, jos hdn on asunut maassa vihintidn 10
vuotta 15:n ja 67 ikdvuoden vdlilld, ndistd 5 vuotta vdlittdmdsti ennen
eldkkeen alkamista. Kansalaisuutta koskevaa vaatimusta ei sovelleta pa-
kolaisiin eikd EU-maiden tai sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaisiin.

Tanskan kansalaiselle, joka on asunut maassa vdhintddn 30 vuotta 15:n ja
67 ikdvuoden vdlilld, voidaan kansaneldke my6ntdi ja maksaa my6s ul-
komaille. Ennenaikaiseldkkeelld olevalle tai vanhuuseldkkeelld olevalle,
joka ei tdytd edelld mainittuja ehtoja, voidaan eldkkeen maksamista jatkaa
ulkomaille, jos eldke on my6nnetty eldkelaiisen asuessa Tanskassa. Tdmi
edellyttdd kuitenkin, ettd eldkkeensaaja on asunut maassa vdhintddn 10
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vuotta 15 vuotta tiytettyddn tai vdhintddn neljdnneksen 15 vuoden tdyttii-
misen ja eldkkeen my6ntdmisen vdlisestd ajasta. Joitakin ulkomailla oles-
kel uaikoja rinnastetaan Tanskassa asu m iseen.

Koska useimmat ty6markkinasopimuksiin perustuvat eldkejdrjestelmdt
ovat maksuperusteisia ja rahastoituja, ei ongelmia eldkeoikeuden sdilymi-
sessd ja maksamisessa ulkomaille yleensd ole. Joissakin tilanteissa eld-
keturva voidaan kuitenkin menettdd my6s maan sisdlld tyOpaikkaa vaih-
dettaessa. Tdllainen tilanne voi syntyi esim. silloin, kun alle 30-vuotias
tydntekijti vaihtaa tydpaikkaa ennen kuin on ollut yrityksen palveluksessa
viisi vuotta.

Yleensd eldkeoikeuden voi sdilyttdd entisessd eldkejdrjestelmdssi joko
vapaakirjaoikeutena tai siilyttdmdlld aktiivijdsenyyden ia maksamalla
edelleen vakuutusmaksuja. Karttuneen eldkepddoman voi my6s siirtdd uu-
den asuinmaan eldkejdrjestelmddn ja ostaa silld eldkeoikeutta uudessa
jdrjestelmdssd. Eldkepddoma voidaan myds maksaa kdteissuorituksena
jdrjestelmdstd eroavalle. Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa eli-
kepddomasta peritddn kuitenkin melko suuri vero, koska vakuutusmaksut
ovat aikanaan olleet verotuksessa vdhennyskelpoisia.

6 Vireilld olevia uudistuksia

Varhainen eldkkeellesiirtyminen on ongelma my6s Tanskassa, niin kuin
monissa muissakin maissa. Keskimddrdinen eldkkeellesiirtymisikd oli
vuonna 1997 noin 61 vuotta. Ty6tt6myysvakuutuksen varhaiseldke on jo
pitkdiin ollut pddasiallinen tydstdpoistumiskanava, ja jdrjestelmdn uudis-
taminen on tullut vdlttdmdtt6mdksi eldkekustannusten kasvun hillitsemi-
seksi. Myds jdrjestelmdn vdhittdisestd lakkauttamisesta on keskusteltu
viime aikoina. Ensi vaiheessa jdrjestelmdd kuitenkin uudistetaan, ja suun-
niteltujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.1999. Uudistus tuo
mukanaan joitaki n mu utoksia my6s kansaneldkejdrjestel mddn.

Uudistuksen ldht6kohtana on ihmisten kannustaminen ty6nteon jatkami-
seen 60 ikdvuoden jdlkeen. Pdiajatuksena on, ettd tyOnteon edellytykset
tehdddn entistd joustavammaksi ja ettd ty6nteon tulee aina olla yksildn
kannalta kannattavaa.

Ty6ntekijdiden mahdollisuus siirtyd varhaiseldkkeelle 60 vuoden iiistii liih-
tien tullaan turvaamaan ns. varhaiseliketodistuksella (efterlonsbevis), jon-
ka tydttdmyyskassa mydntdd siihen oikeutetulle 1.1.1999 ldhtien, kun
vaaditut vakuutusaika- ym. ehdot tdyttyvit (ks. 3.2.2). Tiilld halutaan vdlt-
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tdi ihmisten ryntdys varhaiselikkeelle jdrjestelmdn lakkauttamisen tai sai-
rastumisen pelossa. Varhaiseldkkeelle siirtymisen lykkddminen ikivuoden
60 jdlkeen tulee nostamaan eldkkeen mddrd6. Eldkkeen my6ntimiseksi
vaadittua vakuutusaikaa tullaan kuitenkin nostamaan.

Jos varhaiseldkkeen ottamista lykdtddn kahdella vuodella ja tyoaika niii-
den kahden vuoden aikana on ollut keskimddrin vdhintddn 30 tuntia vii-
kossa, maksetaan koko eldkkeelld oloajalta eldkettd, joka on korkeintaan
91 prosenttia tydttomyyspdivdrahan enimmdismddrdstd (eldkkeen mdd-
rdytyminen nykyisin ks. 3.2.2). Eldkkeelle siirtymisen lykkddminen kah-
della vuodella oikeuttaa lisdksi verohelpotukseen kansaneldkkeelle siirty-
misen jdlkeen. Verohelpotus mddrdytyy tehtyjen ty6tuntien mukaan. Var-
haiseldkeoikeuden kaiyttdimittd jdttdminen oikeuttaa korkeimpaan vero-
helpotukseen.

Tyonteon ja eldkkeelld olon joustavaa yhdistdmisti pyritddn helpottamaan
yhdistiimiilli varhaiseldke ja osa-aikainen varhaiseldke yhdeksi var-
haiseldkkeeksi. Ty6ntekoa koskevat tuntirajoitukset poistetaan 1a ty6nte-
kijalla on itse oikeus piidttdi, kuinka paljon hdn tyOskentelee eldkkeelld
ollessaan. Ty6tuntien mddrdd on mahdollisuus muuttaa omien tarpeiden
ja toivomusten mukaan. Tuntirajoitusten poistamisen toivotaan parantavan
eldkkeensaajan tydmarkkina-asemaa. Eldke mddrdytyy tehtyjen viikko-
tydtuntien mukaan.

Kansaneliikejdrjestel m istd maksettavan van hu useldkkeen ikirajaa tu llaan
alentamaan 65 vuoteen niilli henkildilli, jotka tiyttdvdt 60 vuotta 1 .7.1999
tai sen jdlkeen. Eldkkeen perusosaa tullaan pienentdmddn nykyistd vd-
hemmdn, jos tydtulot ylittdviit sallitun tulorajan. My6s tydtulorajaa tullaan
korottomaan. Ndiden toimenpiteiden toivotaan my6s osaltaan kannusta-
van eldkeldisid tydntekoon. Elikei5n alentamisen seurauksena oikeus
ty6ttdmyyspdivdrahaan ja tydttdmyysvakuutuksen varhaiseldkkeeseen
pidttyy, kun edunsaaja taiyttiiai 65 vuotta.

Tanskassa on jo muutaman vuoden ajan ollut suunniteltu ennenaikaiseld-
keuudistusta. Pddtdksid uudistuksen voimaansaattamisesta ei kuitenkaan
ole vield tehty. Uudistusta suunnitellut komitea on ehdottanut mm. ettd
eldkkeitd ei myonnettdisi endd alle SO-vuotiaille muun syyn kuin tdyden
tyOkyvyttomyyden perusteella. syynd tdhdn on alle S5-vuotiaiden ennen-
aikaiseldkeldisten mddrdn nopea kasvu 1980-luvun puolivdlin jdlkeen.
Ty6kyvyttomyyttii tultaisiin arvioimaan suhteessa jaljella olevaan ty6ky-
kyyn ja kaikkeen tydh6n, ei ainoastaan suhteessa aikaisempaan ty6h6n.

vuoden 1998 aikana ennenaikaiseldkkeen mydntdmisehtoja on kuitenkinjo tiukennettu kuntoutustoimenpiteiden painotuksen kautta. Ennenai-
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kaiseldkettd ei endd mydnnetd ennen kuin kaikki kuntoutus- ja ty6llistei-
mistoimenpiteet hakijan saattamiseksi takaisin tydmarkkinoille on kdyty
liipi.

Osoitteita
SosiaaliministeriO: Socialministeriet, Holmens Kanal 22, DK-1060
Ksbenhavn.
Faksi:+45-33 93 25 18, puhelin: +45-33 92 93 00.

Kansainvdliset asiat: Den Sociale Sikringsstyrelse, Landemerket 1'1,
DK- 1119 Kobenhavn K.
Faksi: +45- 33 91 56 54, puhelin: +45-33 95 50 00.

Tydm inisteriO: Arbejdsm inisteriet, Holmens Kanal 20,
DK-1060 Kobenhavn K. Puhelin: + 45 33 92 59 00.

Tydmarkkinoiden lisdeldkelaitos: ATP, Arbejdsmarkedets Tillagspension,
ATP-huset, Kongens Vange 8, DK-3400 Hillerod.
Faksi:+45-4820 48 00, puhelin: +45-4820 4820.
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Benefits Report Europe & USA 1998 (1998): Watson Wyatt Data Services
Europe, Brussels.
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osoitteessa: www.am.dUnyheder/sidstenyt/tilbaget. htm
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I Yleistd

Valuuttakurssi. 1 dollari (NZD) = 2,854 FIM

Uudessa-Seelannissa on lakisddteinen asumisperusteinen vdhimmdiseld-
kejdrjestelmd, jota kutsutaan tdssd kansaneldkejdrjestelmdksi sa moin ku i n
Australian vdhimmdiselikejdrjestelmdd, jota se monessa suhteessa
muistuttaa. Jdrjestelmistd maksetaan tuloharkintaisia vanhuus-, tydky-
vyttOmyys- ja leskeneldkkeitd, joilla on tasasuuruinen enimmdismddrd.
Varsinaisten eldkkeiden lisdksi maksetaan monia tarveharkintaisia etuuk-
sia. Eldketurvan ja muun toimeentuloturvan raja ei ole yhtd selvd kuin
useimmissa Euroopan maissa. Lakisddteistd tai muuta pakollista tydeld-
kejdrjestelmdd Uudessa-Seelannissa ei ole.

Uuden-Seelannin talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka on muuttunut perus-
teellisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lakisddteistd sosi-
aaliturvaa, joka aikaisemmin oli hyvin kattava, on supistettu ja sen mydtd
my6s kansaneldkkeiden tasoa on madallettu. Samanaikaisesti tydnantaji-
en vapaaehtoisesti jdrjestdmdn lisdeldketurvan ja yksilollisten eldkejdrjes-
telyjen edullinen verotuskohtelu on poistettu ja eldkesddstdminen on saa-
tettu samaan asemaan muun sddstdmisen kanssa. Kun aikaisemmin lisd-
eldkemaksut olivat verovdhennyskelpoisia ja eldkkeistd perittiin vero, on
kdytdntd nyt pdinvastainen, lisdeldkemaksuja ei pidsdintdisesti voi vd-
hentdd verotuksessa, mutta maksettavat lisdeldkkeet ovat aikanaan ylei-
sessd tuloverotuksessa verotonta tuloa.

Verouudistuksen seurauksena tydnantajien kiinnostus lisdel6keturvan
jdrjestdmiseen ndyttdd jossain mddrin vdhentyneen. Uudistus on my6s
entisestddn lisdnnyt sellaisten eldkejdrjestelyjen suosiota, joissa varsinai-
sen eldkkeen sijasta maksetaan kertakorvauksia. Raja eldketurvan ja
muun pitkdaikaisen sddstdmisen vdlilld on kaventunut ja tietoja vapaaeh-
toisen tydnantajakohtaisen tai yksildllisen lisieldketurvan kattavuudesta
on vaikeampi saada. Kokonaiskuvan saamista tydnantajakohtaisista eld-
kejdrjestelmistd vaikeuttaa osaltaan my6s se, ettd tydnantajat voivat oman
lisiieliikejtirjestelmin perustamisen sijasta maksaa osan tydntekijiin yksi-
ldllisesti jdrjestdmdn lisdeldketurvan vakuutusmaksusta ja osallistua tdlli
tavoin lisdelSketurvan jdrjestdmiseen.
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2 VHhimmiisel5keturva

2. 1 Kansanelikejdrjestelmd

Ensimmdinen vanhuuseldkkeitd koskeva laki annettiin Uudessa-
seelannissa jo vuonna 1898, leskeneldkkeitd koskeva laki vuonna 1911 ja
tydkyvyttomyyseldkkeitd koskeva laki vuonna 1936. Etuudet ovat aina
olleet asumisperusteisia. Eldketurvaa koskevaa lainsdddintdd on uudis-
tettu useita kertoja. Alunpitden tuloharkintainen vanhuuseldke muutettiin
ensin yleiseksi kansaneldkkeeksi, joka myOnnettiin ilman tuloharkintaa,
kunnes se vuonna 1985 muutettiin jdlleen verotuksen kautta tulohar-
kintaiseksi.

2.1.1 Hallinto

Kansaneldkkeiden hallinnosta vastaa sosiaaliministerion (Department of
social welfare) toimeentulotukitoimisto (New Zealand lncome support
Service, NZISS) ja sen aluetoimistot (District Office).

2.1.2 Rahoitus

Eldkkeet samoin kuin muut sosiaaliturvaetuudet rahoitetaan yleisistd vero-
varoista. Sitd osaa veroista, jolla kunkin vuoden maksussa olevat eldkkeet
rahoitetaan kutsutaan elAkeveroksi (Retirement Tax).

2.1.3 Verotus

Vanhuuseldkkeend maksettavan kansaneldkkeen tuloharkinta toteutetaan
verotuksen kautta. Eldkkeestd peritddn tulovero samoin kuin muista tu-
loista. Yleisen tuloveron lisdksi ty6-, lisdeliike- ja omaisuustulojen perus-
teella mddrdtddn ylimddrdinen vero, joka on 25 % siitii bruttotulosta, joka
yksindiselld eldkkeensaajalla ylittdia 10 296 dollaria vuodessa ja puolisoilla
15 444 dollaria. Lisdeldketuloista otetaan huomioon vain so o/o, kun mui-
den tulojen mddrdd arvioidaan. Ylimddrdinen vero voi olla enimmillddn
kyseiselle eldkkeensaajalle maksettavan nettovanhuuseldkkeen suurui-
nen. Vanhuuseldkkeend maksettava kansaneldke on siten verotuksen
kautta kokonaan tulovAhenteinen.
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Tyokyvytt6myyseldkkeistd ja leskille maksettavista etuuksista peritddn
tulovero samoin kuin muista tuloista. Ylimddrdistd veroa muiden tulojen
perusteella ei mddrdtd, koska muut tulot otetaan huomioon jo eldkettd
mddrdttdess6.

2.'1.4 Vakuutusaika

Kansaneldkkeitd maksetaan maassa asumisen perusteella. Eldkkeiden
saamiseksi edellytetddn yleensd mddrittyjen asumisaikojen tdyttdmisti,
mutta kdsitetti vakuutus ei kiiytetd. Asumiseen Uudessa-Seelannissa
rinnastetaan joitakin ulkomailla oleskeluaikoja kuten ammattiharjoittelu ja
sellainen ty6skentelyaika, jolta ty6tuloa verotetaan Uudessa-Seelannissa.

2.1.5 Vanhuuseldke

Vanhuuseldke on nimeltddn 'New Zealand Superannuation'. Ennen vuotta
1994 se oli 'National Superannuation'.

Oikeus eldkkeeseen

Oikeus vanhuuseldkkeeseen edellyttid, ettd hakija asuu Uudessa-
Seelannissa ja on asunut maassa vdhintdin 10 vuotta 20 ikdvuoden tdyt-
tdmisen jdlkeen. Vaaditusta asumisajasta 5 vuotta tulee olla 50 ikdvuoden
tdyttdmisen jilkeen.

Yleinen vanhuuseldkeiki on tiilld hetkelld noin 62 vuotta sekd miehilld etti
naisilla" EldkeikEiti nostetaan asteittain niin, ettd se on 65 vuotta vuonna
2001" Eldkeikd nousee kolmen kuukauden vdlein 13 viikolla, joten tarkka
eldkeikd riippuu syntymdajasta kolmen kuukauden tarkkuudella.

Eldikeikdrajan nostamisen johdosta voidaan siirtymikauden aikana mak-
saa tilapdistd vanhuuseldkettd (TransitionalRetirement Benefit) niille, joille
elakeidn nousu muuten aiheuttaisi taloudellisia vaikeuksia. Tilapdistd eli-
kettd voidaan maksaa 60 vuotta tdyttdneelle. Eliikettti maksetaan enintddn
kolmen vuoden ajan.

Eldkkeen mddrdytyminen

Vanhuuseldke on tasasuuruinen. Se on kuitenkin tulovdhenteinen vero-
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tuksen kautta (ks. 2.1.3) YksinEiisen eldkkeensaajan bruttoeldke on (v.
1997 tasolla) 227,68 dollaria viikossa (n. 2 600 FIM/kk). Tdysin yksin asu-
van eldke on vdhin korkeampi, 249,50 dollaria viikossa (n. 2 850 FIM/kk).
Naimisissa tai avoliitossa olevan eldke, jos molemmat puolisot ovat eldk-
keensaajia, on molemmille 184,33 dollaria viikossa (n.2100 FIM/kk). Jos
puolisolla ei ole oikeutta eldkkeeseen, voi eldkkeeseen oikeutettu puoliso
valita kahdesta vaihtoehdosta: 1) Molemmille puolisoille maksetaan naimi-
sissa olevan eldkkeensaajan eldkkeen suuruinen eldke, jolloin molempien
puolisoiden tulot vaikuttavat maksettavan eldkkeen mddrddn. Tuloharkinta
tehdddn eldkettd mddrittdessd eikd verotuksen yhteydessd niin kuin mui-
den eldkkeiden osalta. 2) Puolisolle ei makseta elflkettd, jolloin eldke ei
ole suoraan tuloharkintainen. Verotuksessa eldkeldisen omat tulot voivat
vaikuttaa eldkkeen midrddn.

siirtymdkauden tilapdinen vanhuuseldke on jonkin verran matalampi kuin
varsinainen vanhuuseldke.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan kerran vuodessa, huhtikuun alusta kuluttajahintojen
muutoksen mukaan.

Eldkkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kahden viikon vdlein. Eldkettai ei makseta takautu-
vasti. Eldkkeestd peritddn paitsi normaali vero myos mahdollinen muiden
tulojen perusteella mddrdtty ylimddrdinen vero ennen eldkkeen maksamis-
ta.

2.1 .6 Tydkyvyttomyyseldke

Oikeus eldkkeeseen

Tydkyvytt6myyseldkkeeseen (lnvalids Benefit) on oikeus 16 vuotta tiiyttd-
neelld ty6kyvytt6mdlld tai tdysin sokealla, joka asuu Uudessa-Seelannissa
ja on asunut maassa vdhintddn 10 vuotta. Tydkyvyttdmyysasteen tulee
olla vdhintddn 75 %. Eldke on tuloharkintainen. Eldkkeen lisdksi tydkyvyt-
t6mdlld voi olla oikeus useisiin muihin avustuksiin, kuten lddkekuluavus-
tukseen, matkakuluavustukseen ja ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutu-
vien kulujen korvauksiin.
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Eldkkeen mdirdytyminen

Tdyden tydkyvyttdmyyseldkkeen nettomidrd on (v. 1997) 18 vuotta tdyt-
tdneelle yksindiselle elSkkeensaajalle 178,11 dollaria viikossa (n. 2 030
FIM/kk). Alle 18-vuotiaalle maksetaan hieman matalampaa eldkettd. Yk-
sinhuoltajalle maksetaan lasten lukumddrdn mukaan korotettua eldkettd.
Naimisissa olevan eldkkeensaajan tdysi eldke on 296,86 dollaria viikossa
(n. 3 390 FIM/kk). Eldkettd pienentdvdt sekd omat ettd puolison tulot.

Muut tulot pienentdvdt eldkettd 0,30 dollaria jokaista dollaria kohti, jolla
bruttotulot, naimisissa tai avoliitossa olevilla yhteenlasketut tulot, ylittiivdt
2 600 dollaria vuodessa. Siltd osin kuin tulot ovat yli 4 160 dollaria, piene-
nee eldke 0,70 dollaria yhtii ylittivtid dollaria kohti. Jos perheessd on
huollettavia lapsia, on alempi tuloraja 3 120 dollaria.

Eldkkeen tarkistaminen

Eldkkeitd tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan kerran
vuodessa, huhtikuun alusta lukien.

Eldkkeen maksaminen

Eliike maksetaan kahden viikon vdlein. Eldke muutetaan vanhuuseldk-
keeksi, kun eldkeikd tiiyttyy. Elikeldinen voi olla ulkomailla neljd viikkoa
ilman, ettd eldkkeen maksaminen katkeaa. Ulkomaanmatkasta tulee kui-
tenkin ilmoittaa aluetoimistolle.

2.1.7 Perhe-eldke

Leskeneldkettd maksetaan mdirdtyin edellytyksin naisleskelle. Miesleski,
jolla on huollettavia lapsia, voi olla oikeutettu yksinhuoltajan avustukseen
(Domestic Purposes Benefit for Sole Parents). Molemmat etuudet ovat
tuloharkintaisia. Tdysorvon lapsen hoitajalle voidaan maksaa orvoneldket-
td (Orphans Benefit). Eldke riippuu kuolinpesdn varallisuudesta.

Oikeus elSkkeeseen

Leskeneldkettd voidaan maksaa Uudessa-Seelannissa asuvalle avio- tai
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avoliitossa olleelle naisleskelle, jos jokin seuraavista ehdoista tiiyttyy: 1)
leskelld on huollettavanaan alaikdinen lapsi, 2) avio- tai avoliitto oli kestd-
nyt 15 vuotta ja pariskunnalla on yhteisid lapsia, 3) avio- tai avoliitto ja
lasten yksinhuoltajuus miehen kuoleman jdlkeen on yhteensd kestdnyt 15
vuotta, vaikka lapset eivdt endd ole huollettavia, 4) leski oli miehen kuol-
lessa tiyttiinyt 50 vuotta ja avioliitto oli kestinyt vdhintddn 5 vuotta, 5)
leski oli miehen kuollessa tdyttEinyt 40 vuotta, avioliitto oli kestdnyt 10
vuotta ja leski on eldketti hakiessaan tEiyttdnyt 50 vuotta.

Jos leskelld ei ole huollettavanaan lapsia, tulee edellisten ehtojen lisdksi
toisen seuraavista asumisaikaedellytyksistii tdyttyti: 1) sekd leski ettd puo-
liso ovat asuneet uudessa-seelannissa kolme viimeistd vuotta ennen
puolison kuolemaa tai 2) sekd leski etti puoliso asuivat maassa puolison
kuollessa ja lisdksi 5 vuotta jossain eldmdns6 vaiheessa.

Yksinhuoltajan avustusta voidaan maksaa alle 18-vuotiaan lapsen yksin-
huoltajalle. Edellytyksend on, ettd hakija ei ole avo- tai avioliitossa. Etuus
on tuloharkintainen.

Orvoneldkettd maksetaan alle 18-vuotiaan tdysorvon pddasialliselle hoi-
tajalle. Lihtokohtana tulee olla, etti lapsi on hoidossa vdhintddn 12 kuu-
kautta. Jommankumman asumisaikaedellytyksen tulee tdyttyi: 1 ) hoitajan
on tdytynyt asua maassa vdhintddn vuoden ajan tai 2) lapsen tiiytyy olla
Uuden-Seelannin kansalainen ja asua maassa.

Elikkeen miirdytyminen

Leskeneldkkeen nettomddrd naiselle, jolla ei ole huollettavia lapsia, on (v.
1997 tasolla) 148,43 dollaria viikossa (n. 1 690 FIM/kk). Jos huollettavia
lapsia on yksi, on nettoelike 198,31 dollaria viikossa (n. 2 260 FIM/kk).
Jos huollettavia lapsia on kaksi tai useampia, on nettoeldke 216,34 dolla-
ria viikossa (n.2 470 FlMikk). Lisdksi voidaan maksaa lapsilisdd, joka se-
kin on Uudessa-seelannissa tuloharkintainen. Sen nettomidrd on 42 dol-
laria viikossa ensimmdisestd lapsesta ja 27 dollaria jokaisesta seuraa-
vasta. Etuuksista on vdhennetty verot sellaisen henkil6n verotuksen mu-
kaan, jolla ei ole merkittivid muita tuloja. Muut tulot vdhentdvdt leskeneld-
kettii ja lapsilisid samoin kuin tyOkyvyttOmyyseldkkeessi (ks. 2.1.6).

Yksinhuoltajan avustus on saman suuruinen kuin leskeneldke.

orvoneldke on verotonta tuloa. Sen mddrd on (v. 1997 tasolla) 64,31 -
94,06 dollaria viikossa (n. 730 - 1 070 FtM/kk) tapsen idstd riippuen. Kun
lapsi on alle 4-vuotias maksetaan matalinta eldkettd ja korkeinta, kun lapsi

530



23 Uusi-Seelanti

on tdyttdnyt 14 vuotta. Kuolinpesin varallisuuden mddrd voi vaikuttaa
maksettavan etuuden suuruuteen.

Eldkkeen tarkistaminen

Etuuksia tarkistetaan kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan kerran
vuodessa, huhtikuun alusta lukien.

ElSkkeen maksaminen

Etuudet maksetaan kahden viikon vAlein. Leskeneldkkeen maksaminen
lakkaa, jos eldkkeensaaja avioituu tai muuttaa avoliittoon. Eldkettd mak-
setaan enintddn vanhuuseldkeikddn asti.

3 Tycieldketurva

Uudessa-Seelannissa ei ole lakis5dteistdi eikii muutakaan pakollista ty6-
eldkejdirjestelmdd. Tydnantajakohtaisista eldkejdrjestelmistd on kerrottu
luvussa 4.

4 Lisdeldketurva

Yleistd

Tydnantajakohtaiset listieldkejdrjestelmdt ovat olleet Uudessa-
Seelannissa melko yleisid. Niiden lisdksi Uudessa-Seelannissa on joitakin
keskindisid avustuskassoja, mutta ty6markkinasopimuksiin perustuvia kol-
lektiivisia jdrjestelmid on vdhdn. Vuonna 1994 rekisterdityihin lisdeldkejdr-
jestelmiin kuului yli 600 000 ty6ntekijdd. Lisdksi itsendisillii yrittiijilld on
henkildkohtaisia lisdelaikejtirjestelyjd. Vuosien 1990-94 aikana lisdelSke-
jdrjestelmien mddrd on vdhentynyt yli kolmanneksella, niihin kuuluvien
ty6ntekij6iden midrd on kuitenkin lisddntynyt samana aikana noin 20 o/o.

Uuden-Seelannin lisiieliikejdrjestelmien liiton (Association of
Superannuation Funds of New Zealand) vuonna 1993 tekemdn otantatut-
kimuksen mukaan lisdeldikejiirjestelmistd 59 o/o maksoi varsinaisen van-
huuselikkeen sijasta kertakorvauksia. Saman liiton vuonna 1994 teke-
mdn otantatutkimuksen mukaan 55 % jdrjestelmistd oli maksuperusteisia

531



23 Uusi-Seelanti

ja 45 % etuusperusteisia. Maksuperusteisten jdrjestelmien keskimddrii-
nen jdsenmAdrd oli nelinkertainen verrattuna etuusperusteisten jdrjestel-
mien jdsenmddrddn. Maksuperusteisten jirjestelmien suosio ndyttddkin
jatkuvasti lisd6ntyneen.

Etuudet

Tavallisin vanhuuseldkeikd lisdeldkejdrjestelmissd on 65 vuotta. Mahdolli-
suus siirtyd varhennetulle eldkkeelle on hyvin yleinen. Varhaiseldkkeelle
voi tavallisimmin siirtyii 50 vuoden idstd.

Etuusperusteisissa jdrjestelmissd vanhuuseldke on yleensd 1 - 1,5 pro-
senttia eldkkeen perusteena olevasta palkasta palvelusvuotta kohden.
Eldkkeen perusteena on usein kolmen viimeisen vuoden keskipalkka.

Tydkyvyttdmyyseldke ja leskeneldke maksetaan yleensd kertakorvaukse-
na. Kertakorvaus voi olla esim. 3 - 5 kertaa vuosipalkan suuruinen tai 10 -
15 % vuosipalkasta palvelusvuotta kohden. Orvoneldkkeet ovat harvinai-
sia.

Tydntekijiille syntyy yleensd asteittain tydsuhteen jatkuessa oikeus va-
kuutusmaksusta karttuneeseen etuuteen. Koko karttuneeseen etuuteen
tydntekijilld on kuitenkin usein oikeus vasta 10 vuoden jdsenyyden jiil-
keen. Tyonantajalla ei ole velvollisuutta siiilyttdii eldkeoikeutta vapaa-
kirjana jdrjestelmdssd eikd se my6skddn ole yleinen kdytdnt6. Tavallisesti
karttunut etuus maksetaan tydntekijdlle timdn vaihtaessa ty6paikkaa.
Eldkkeitd tarkistetaan harkin nanvaraisesti.

Vakuutusmaksut ja verotus

Tydntekijdt osallistuvat yleensd eldkkeiden rahoitukseen. Etuusperustei-
sissa jdrjestelmissd ty6ntekijiimaksut ovat 2 - 5 o/o palkasta. Ty6nantaja-
maksut vaihtelevat alle 5 %:sta yli 10 %:iin palkasta. Maksuperusteisissa
jdrjestelmissd ty6ntekijdn maksuosuus on usein 5 % palkasta. Ty6nantaji-
en maksu on otantatutkimusten mukaan keskimidrinSo/o.

Tydnantaja voi vdhentdi maksut verotuksessaan, mutta maksetusta mak-
susta peritdin 33 %:n ennakkovero. Tydnantajamaksuja ei sen jiilkeen
enid katsota tydntekijdlle verotettavaksi tuloksi. Myds elikerahastojen
sijoitustuotoista peritddn 33 7o:n vero" Tydntekijd ei voi vdhentdd eldke-
maksujaan verotuksessa. Maksussa olevat eldkkeet ovat verotonta tuloa.
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5 Tycissfl tai eldkkeelli toisessa maassa

Sosiaaliturvasopimusneuvottelut Uuden-Seelannin kanssa on kiynnistet-
ty, mutta tietoa sopimuksen syntymisestd tai voimaantulosta ei vield ole.

Kansallisen lainsddddnnOn mukaan vanhuuseldkkeend maksettavasta
kansaneldkkeestd puolet voidaan maksaa pysyvdsti ulkomailla asuvalle,
jos el6ke on my6nnetty Uudessa-Seelannissa asumisaikana. Muita luvus-
sa 2 mainittuja elSkkeitd ja etuuksia ei my6nnetd eikd makseta ulkomaille,
jos kyseisen maan kanssa ei ole sopimusta eldkkeen maksamisesta.

6 Vireill6 olevia uudistuksia

Vuoden 1996 alusta tuli voimaan kansalaisten perusoikeuksia koskevan
lain muutos, joka kieltdiii kaiken syrjinnin lisdeldkejiirjestelmissd. Jdrjes-
telmien tulee kohdella miehid ja naisia samalla tavoin. My6skddn sivii-
lisddtyyn perustuvaa syrjintdd ei saa olla, mm. leskeneldkkeet tulee
my6ntdi samoin perustein naimisissa ja avoliitossa olleille. Les-
keneldkettd ei my6skddn saa lakkauttaa uuden avio- tai avoliiton solmimi-
sen vuoksi.

Vuoden 1997 syyskuussa Uudessa Seelannissa pidettiin kansanddnestys,
jossa ddnestettiin lakisddteisen, pakollisen tydelaikejdrjestelmin perusta-
misesta. Uuden jdrjestelmdn oli tarkoitus tulevaisuudessa korvata nykyi-
nen vdhimmdiseldkejdrjestelmi, jonka rahoituksen kestdvyydestd ollaan
huolissaan. Uuden jdrjestelmdn rahoitus oli tarkoitus jiirjestdii tydnantajan
ja tydntekijdn vakuutusmaksuin. Kansanddnestyksessd kuitenkin n. 90 %
ddnestdjistd (ddnestysprosentti oli n. 80) ddnesti jdrjestelmdn perusta-
mista vastaan, ja lakialoite kaatui. Ainestyksen jdlkeen tehdyssd kysely-
tutkimuksessa ilmeni, etti suurin osa ehdotusta vastaan ddnestdneistd
eivdt kannattaneet jdrjestel mdn pakol I isuutta.

Osoitteita

Sosiaaliministerid. Department of Social Welfare
Corporate Office, Private Bag 21, Wellington 1, NEW ZEALAND
faksi: + 64 4 4727627, puhelin: +64 4 4727666.
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Sosiaaliministeri6n toimeentulotukitoimisto:
New Zealand lncome Support Service, (NZISS)
8th Floor Bowen State Building, Bowen Street. P.O.Box 12-136, Welling-
ton, NEW ZEALAND
faksi: + 64 4 472 2608, puhelin: + 64 4 471 6300.
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24 Yhdysvallat

1 Yleistd

Valuuttakurssi: 1 dollari (USD) = 5,4948 FIM (keskikurssitammikuu 1998)

Yhdysvalloissa on lakisddteinen, yleinen tydeliikejdrjestelmd, jota kutsu-
taan mydnnettdvien etuuksien mukaan OASDI -jdrjestelmdksi (Old Age,
Survivors and Disability lnsurance Program). Jdrjestelmi perustettiin
vuonna 1935, ja siitd my6nnetddn vanhuus- ja ty6kyvytt6myyseldkkeitd
sekd perhe-eldkkeitd. Siihen kuuluvat ldhes kaikki yksityisen sektorin pal-
kansaajat ja yrittdjdt sekd suurin osa julkisen sektorin ty6ntekij6istd.

Rautatieldisilld ja useilla liittovaltion, osavaltioiden ia kuntien palve-
luksessa olevilla on omat eldkejdrjestelmdnsd, jotka joko korvaavat tai tdy-
dentdvdt yleistd tydeliikejiirjestelmdd. Tavallisempaa on, ettd tydntekijdt
kuuluvat myos yleiseen tydelSkejdrjestelmddn ja saavat erityisjdrjestel-
mdstd lisdturvaa.

Yhdysvalloissa ei ole asumisperusteista kansaneldkejdrjestelmdd, mutta
ne joilla ei ole oikeutta ty6eldkkeeseen tai joiden tyoeldke ei anna riittdvdd
toimentuloa, voivat saada tulo- ja varallisuusharkintaista toimeentulo-
avustusta.

Hieman yli puolet yksityisen sektorin tydntekij6istd kuuluu yleisen tydeld-
kejdrjestelmdn lisdksi ty6nantajakohtaisiin tai ty6markkinasopimuksiin pe-
rustuviin lisdeldkejdrjestelmiin.

2 Vdhimmdiseldketurva

Yhdysvalloissa pysyvisti asuvilla ty6kyvyttdmilld, sokeilla ja 65 vuotta
tdyttdneilld henkilOilld, joiden toimeentulo ei muuten ole riittdvd, on sosiaa-
liturvalain mukaan oikeus toimeentuloavustukseen (Supplemental Security
lncome,SSl). SS|-jarjestelmi kattaa koko liittovaltion ja takaa yhtendisen
vdhimmdistoimeentulotason kaikille maassa asuville. Etuudet rahoitetaan
yleisistd verovaroista. Osavaltiot voivat maksaa avustukseen osaval-
tiokohtaisia lisid.

Avustus on tulo- ja varallisuusharkintainen. Vuonna 1998 liittovaltion mak-
sama tdysi avustus oli yksindiselle 494 dollaria (n.2 710 FIM) kuukaudes-
sa ja naimisissa olevalle 741 dollaria (n. 4 070 FIM) kuukaudessa. Avus-
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tuksen mddrdd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen
mukaan.

ssl -jarjestelmdn avustuksien mydntdmisestd ja maksamisesta vastaavat
samat sosiaalihallinnon viranomaiset (Social Security Administration,
SSA) kuin ty6eldkkeistdkin. Avustus maksetaan kuukausittain.

3 Tycieldketurva

3.1 Yleinen ty6eldkejdrjestelmfr

OASDI -jdrjestelmdstd maksettavat etuudet perustuvat sosiaaliturvalakiin
(Social Security Act), joka annettiin vuonna 1935. Lakia on sen jdlkeen
muutettu useita kertoja. Vuonna 1983 paidtettiin eldkeidn nostamisesta 67
vuoteen asteittain vuodesta 2000 alkaen.

3.1.1 Hallinto

OASDI -jdrjestelmdn ja vdhimmdistoimeentuloturvaa antavan SSI-
jdrjestelmin hallinnosta vastaa Sosiaaliturvan keskushallinto (Social Se-
curity Administration, ssA). ssA oli aikaisemmin terveys- ja sosiaaliminis-
teri6n osa, mutta kevddstd 1995 alkaen se on toiminut suoraan presiden-
tin alaisuudessa itseniisend virastona. sen ylimpind johtajana toimii pre-
sidentin nimedmd komissaari (comissioner), joka nimitetddn kuuden vuo-
den mddrdajaksi. OASDI - ja sSl -jdrjestelmien hallinnon hoitamisen lisdk-
si ssA avustaa erdiden muiden sosiaalietuuksien hallinnossa. sSA:n pai-
kallishallinnosta vastaavat keskus-, alue- ja piiritoimistot.

Valtion verovirasto kerdd vakuutusmaksut veron ennakonpiddtyksen yh-
teydessd. Valtiovarainministerid (Treasury Department) maksaa eldkkeet
ja huolehtii jdrjestelmdn rahastoista.

3.1.2 Rahoitus

Eldkkeiden rahoitus perustuu jakojdrjestelmidn. Rahoitukseen osallistuvat
tydnantajat, tydntekijit ja valtio. Kaksi erillistd rahastoa, vanhuus- ja per-
he-eldkerahasto sekd tydkyvyttdmyyseldkerahasto toimivat puskurirahas-
toina, joissa on muutaman kuukauden eldkemenoa vastaavat varat. Ve-
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rotuksen yhteydessd perittdvdt vakuutusmaksut ja valtion osuudet siirre-
tddn ndihin rahastoihin.

Eldkevakuutusmaksua peritddn seki tydnantajalta ettd ty6ntekijafta 6,2 o/o

vakuutusmaksukaton alle jddvdstd palkasta, yhteensii 12,4 o/o (vuonna
1998). Yrittdijiin vakuutusmaksu on 12,4 o/o vakuutusmaksukaton alle jiiti-
vdstd yritttijdtulosta. Yrittiijdtulosta vdhennetddn ensin se maksuosuus,
joka tydnantajan olisi siitd tdytynyt maksaa, jos kyseessd olisi ollut palkka-
tulo. Vakuutusmaksu perit66n ndin vihennetystd tulosta. Vakuutusmaksu-
ja ei peritd eikd mydskddn eldkettd kartu siitd osasta tuloa, joka ylittid 68
400 dollaria (n. 376 000 FIM) vuodessa (v. 1998). Vakuutusmaksukattoa
tarkistetaan vuosittain keskiansioiden muutoksen mukaisesti.

3.1.3 Verotus

Ty6nantaja voi vdhentdd vakuutusmaksut yrityksen verotuksessa, eikd
niitd lueta ty6ntekijiin verotettavaksi tuloksi. Ty6ntekijd ei voi vdhentdd
maksuja verotuksessa.

Maksussa olevat lakisddteiset vanhuus-, tyOkyvytt6myys- ia perhe-
elikkeet ovat osittain verotettavaa tuloa, jos puolet eldkkeestd yhdessd
eldkkeensaajan muiden tulojen kanssa ylittiiti tietyn vuosittaisen perus-
mdirin. Jos tulot ja puolet eldkkeestd yhteensd ylittiiviit yksindiselld hen-
kil6lla 25 000 dollaria vuodessa, on korkeintaan puolet eldkkeestd verotet-
tavaa tuloa. Jos tulot ja puolet eldkkeestd ylittdvtit 34 000 dollaria, on kor-
keintaan 85 % elAkkeestd verotettavaa. Avioparilla, joihin sovelletaan yh-
teisverotusta, alempi tuloraja on 32 000 dollaria ja ylempi 44 000 dollaria.

3.1.4 Vakuutusaika

Vakuutusaikaa on sellainen tydskentelyaika, jolta maksetaan vakuutus-
maksuja. Vakuutusaika karttuu vakuutusvuosineljdnneksind. Yksi vakuu-
tusvuosineljdnnes ansaitaan 700 dollarin tuloilla (vuonna 1998) riippu-
matta siitd, onko todellinen tydskentelyaika kestdnyt vuosineljdnneksen.
Kalenterivuoden aikana voi karttua enintidn neljd ttillaista maksunel-
jdnnestd. Niistd kiytetddn nimed 'credit'. Tulorajaa yhden vakuutusmak-
suneljdnneksen ansaitsemiseksi tarkistetaan vuosittain keskipalkkojen
muutoksen mukaan.
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3.1.5 Vanhuuseldke

Oikeus elikkeeseen

oikeus vanhuuseldkkeeseen on henkildlld, joka on maksanut vakuutus-
maksuja vdhintddn 40 vakuutusmaksuneljdnnekseltd. Koska kalenterivuo-
den aikana voi ansaita enintddn neljd vakuutusmaksuneljdnnestd, ty6s-
kentelyd tdytyy olla vdhintddn kymmenen vuoden aikana. Ennen vuotta
1929 syntyneet saavat eldkkeen kuitenkin lyhyemmAn vakuutusmaksu-
ajan perusteella.

Yleinen vanhuuseldkeikd on nykyisin 65 vuotta sekd miehilld ettd naisilla,
mutta se nousee asteittain 67 vuoteen vuosien 2000 - 2022 aikana siten,
etti ikdluokissa 1938 - 1942 eldkeikii nousee 2 kuikailuokka, vuosina
1943-1954 syntyneiden eldkeikd on 66 vuotta, ikdluokissa 1g5s-1959 eldi-
keikd nousee jdlleen 2 kUikdluokka ja on 1.2.1960 ja sen jdlkeen synty-
neilld 67 vuotta.

Eldke voidaan ottaa varhennettuna 62 vuoden idstd, mutta sen md6rd
vdhenee silloin pysyvdsti 1/180:lla (0,56 %) jokaista varhennuskuukautta
kohden. Kun eldkeikdd nostetaan asteittain, sdilyy mahdollisuus siirtyd
eldkkeelle 62 -vuotiaana, mutta eldkettd vdhennetddn edelld mainittua
enemmdn.

Eldkettii voidaan myds lykdtti 70 vuoden ikddn, jolloin siihen maksetaan
lykkdyskorotus jokaiselta lykkiiyskuukaudelta. Korotus on 5,5 % lykktiys-
vuotta kohden niilld, jotka tdyttdvtit 65 vuotta vuosina 1gg8-gg.

Vanhuuseldke on tuloharkintainen 70 vuoden ikddn asti. Huomioon ote-
taan ty6tulot, mutta ei eldketuloja.

Vanhuuseldkkeelld olevan tydntekijdn puolisolle maksetaan puolison eld-
kettai 65 vuoden idsta l6htien, jos hdnelld ei ole oikeutta omaan vanhuus-
tai tydkyvytt6myyseldkkeeseen, joka on vdhintddn s0 % puolison eldk-
keestd. Eldke voidaan my6ntdd myds varhennettuna samoin kuin varsinai-
nen vanhuuseldke 62 vuoden ikdiselle, mutta eldkkeen mddrd pienenee
silloin pysyvdsti. Puolisolla on kuitenkin idstd riippumatta oikeus eldkkee-
seen, jos hdn hoitaa alle 1O-vuotiasta lasta (lapsi voi olla minkd ikiinen
tahansa, jos hdn on vammautunut ennen kuin oli tiiyttdnyt 22 vuotta).
Myds eronneelle puolisolle voidaan maksaa puolison eldkettd, jos avioliitto
kesti vdhintiitin 10 vuotta. Eronneelle puolisolle eldke mydnnetddn aikai-
sintaan 62 vuoden idst6.
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Eldkkeelld olevan tydntekijdn alle 18-vuotiaalle (alle 19-vuotiaalle, jos
koululainen; ei ikdrajaa mikdli lapsi on vammautunut ennen kuin hdn tdytti
22 vuotta) lapselle maksetaan lapsen eldkettd.

Elikkeen midriytyminen

Eldke mtidrdytyy 21 ikivuoden tdyttdmistd seuraavan kalenterivuoden ja
62 ikdvuoden tdyttdmistd edeltdvdn kalenterivuoden vdlisend neljdnkym-
menen vuoden aikana ansaittujen tulojen perusteella. Huomioon otetaan
tulot enintddn vakuutusmaksukattoon asti (ks. 3.1.2). Mukaan luetaan
myds sellaiset kalenterivuodet, joina tuloja ei ole. Vuosista jdtetddn pois
viisi ansioiltaan huonointa ja jaljelle jddneiden 35:n vuoden ansioista las-
ketaan keskimddrdinen kuukausitulo. Eldke on tulojen kasvaessa aleneva
prosentti keskimddrdisestd kuukausitulosta. Vuonna 1998 enimmdiseldke
65-vuotiaana eldkkeelle jddvdlld henkildlld, jonka ansiot ovat koko ty6his-
torian ajan olleet vdhintddn vakuutusmaksukaton suuruiset oli I 342 dolla-
ria (n. 7 370 FIM) kuukaudessa.

Eldke lasketaan seuraavasti

1. Lasketaan vuodet 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavan kalenterivuoden
alusta (aikaisintaan vuodesta 1951) 62 ikdvuoden tdyttdmistd edeltdvddn
kalenterivuoteen asti (tdmd vuosi mukaan lukien). Vuosien lukumddristd
vdhennetddn viisi vuotta, jolloin saadaan ns. laskentavuosien lukumddrd.

2. Selvitetddn tulot kaikilta vuosilta 21 ikdvuoden tdyttdmistii seuraavan
kalenterivuoden alusta (aikaisintaan vuodesta 1951) elakkeen my6nti-
mistd edeltdvddn vuoteen asti.

3. Jokaisen vuoden tulot siihen vuoteen asti, jona eldkkeensaaja tdytti 60
vuotta (se mukaan lukien) tarkistetaan ty6ntekijdiden keskiansioiden ke-
hitystd seuraavalla indeksilld.

4. Tarkasteltavista vuosista poistetaan niin monta huonotuloisinta, ettd jdl-
jelle jaa laskentavuosien lukumdArdd vastaava mddrA vuosia (yleensd 35
vuotta). Ndiden vuosien tuloista lasketaan vuositulojen keskiarvo, joka jae-
taan kahdellatoista ja saadaan henkildn keskimddrdiset indeksilld tar-
kistetut kuukausiansiot (AlME, Average lndexed Monthly Earnings).

5. Eldkkeen perusmddrd eli PIA (Primary lnsurance Amount), joka elin-
kustannusindeksilld tarkistettuna vastaa kuukausieldkkeen mddrdd on
(vuoden 1998 tulorajoilla): 90% keskimddrdisistd kuukausiansioista (Al-
ME) 477 dollariin asti lisdttynd 32 prosenlilla 477 ja 2 875 dollarin vdlille
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jddvistd keskimidrdisistd kuukausiansioista lisdttynd 15 prosentilla tdmdn
ylittdvistd, mutta vakuutusmaksukaton alle jddvisti kuukausiansioista.
Raja-arvoja tarkistetaan vuosittain ty6ntekijdiden keskiansioiden (National
Average Wage) muutoksen mukaan.

6. Eldkkeen perusmddrdd, PIA:ta tarkistetaan elinkustannusindeksilld
eldkkeen alkamisvuoden tasoon vuodelta, jona henkild tziytti 62 vuotta ja
sen jdlkeisiltd vuosilta. 65 vuoden idssd maksettava eldke on siten PIA
el i nkustannusindeksilld tarkistettuna.

65 - 69-vuotiaan eldkkeensaajan muut kuin eldketulot pienentdvdt eldket-
td, jos ne ovat yli 14 500 dollaria (n. 79 700 FIM) vuodessa (vuonna 1998).
Tulorajaa ollaan korottamassa asteittain siten, ettd se vuoteen 2002 men-
nessti on 30 000 dollaria. ElSke pienenee yhden dollarin jokaista kolmea
dollaria kohden, jolla tulot ylitttiviit tulorajan Alle 65-vuotiaat voivat ansaitaI 120 dollaria vuodessa ilman, ettd eldke pienenee. Tdmin ylittdvistd tu-
loista eldkettd pienennetddn yhdellti dollarilla kahta ylittEivdd dollaria kohti.

Puolison el6ke ja lapsen eldke ovat 50 % tyOntekijin eldkkeen perusmdd-
rdstd (PlA:sta).

Yhden tydntekijdn vakuutuksen perusteella maksettavilla etuuksilla on
katto. Vuonna 1998 oma eldke, puolison eldke ja lapsen eldke voivat yh-
dessd olla enintddn 2 322 dollaria, jos eldkkeensaajalla on korkein mah-
dollinen el6kkeen perusmdira (PlA).

Elfr kkeen tarkistaminen

Maksussa olevia elikkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan. Jos puskurirahastoina toimivien vanhuus- ja perhe-
eldkerahastojen varat alittavat mddrdtyn rajan, tarkistetaan eldkkeitd kes-
kipalkkojen nousun mukaan, jos se on pienempi kuin kuluttajahintaindek-
sin muutos.

Elikkeen maksaminen

Eldkkeet maksetaan kuukausittain 12 kertaa vuodessa. Ennen 70 ikdvuo-
den tdyttdmistd maksettavat eldkkeet riippuvat muista tuloista siten kuin
kohdassa eldkkeen mddrdytyminen on kerrottu.
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3. 1 .6 Tydkyvyttdmyyseldke

Oikeus elikkeeseen

Ty6kyvytt6myyseldkkeeseen on oikeus henkilOlld, joka on 'tiysin vakuu-
tettu' (fully insured) eli jolla on yhtd paljon vakuutusmaksuneljdnneksid
(credit) kuin on vuosia 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavasta vuodesta
tydkyvyttdmdksi tulemiseen. Lisdksi maksuneljdnneksid tulee olla 20 ty6-
kyvyttdmyyden alkamisen ja sitd vdlitt6mdsti edeltdvien 40 kalenteri-
vuosineljdnneksen aikana. Tdmd merkitsee kdytdnndssd yleensd ty6s-
kentelyd viitend vuotena viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Alle 31-vuotiaana tydkyvyttdmdksi tulevalta edellytetd5n, ettd hdnelld on
vakuutusmaksuneljdnneksid puolet siitd kalenterivuosineljdnneksien mid-
rdstd, joka on kulunut 21 vuoden tdyttdmisestd tydkyvytt6myyden alkami-
seen, kuitenkin vdhintidn kuusi maksuneljdnnestS.

Ty6kyvytt6mdksi katsotaan henkil6, joka ei lddketieteellisin perustein ky-
kene mihinkddn riittdvdn toimeentulon antavaan ty6hdn. Riittdvdksi toi-
meentuloksi on nykyisin katsottu yli 300 dollarin kuukausitulot. Ty6kyvyt-
t6myyden tulee jatkua arviolta vdhintddn vuoden ajan. Ty6kyvyttdmyyden
jatkumista kontrolloidaan mddrdajoin.

E16kkeen miir6ytyminen

Eldke mddrdytyy periaatteessa samoin kuin vanhuuseldke (ks. 3.1.5).
Eldkkeen perusmddra (PlA) lasketaan niiden tulojen perusteella, jotka
ty6ntekijdlld on ollut 21 ikdvuoden tdyttdmistd seuraavan kalenterivuoden
alusta tydkyvyttOmyyden alkamiseen asti. Laskentavuosia mddrdttdessd
voidaan vdhentdd viisi vuotta, jos henkil6 on 47 vuotta tdyttdnyt, tdtd nuo-
remmilla vdhennysvuosien mdird vAhenee idn mydtd niin, ettd alle 27 -
vuotiaalta vuosia ei voida vdhentdd lainkaan. 27 - 31-vuotiailla vdhennys-
vuosien mddri on yksi, 32 - 36-vuotiailla kaksi,37 - 41-vuotiailla kolme ja
42 - 46-vuotiailla neljd.

Tydkyvytt6myyseldkkeelld olevan tydntekijdn puolisolle ja lapsille voidaan
maksaa puolison eldkettd ja lapsen eldkettd samoin kuin vanhuuselik-
keelld olevan puolisolle ja lapsille (ks. 3.1.5).
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E16kkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen mukaan tai keskipalkkojen muutoksen mukaan, jos se on ma-
talampi ja puskurirahastojen tila niin edellyttdd (ks. 3.1 .5).

Eldkkeen maksaminen

Eldikettd aletaan maksaa vasta, kun tydkyvyttdmyys on jatkunut vihintddn
viisi kuukautta. Eldkettd maksetaan niin kauan kuin ty6kyvyttdmyys jatkuu,
kuitenkin enintddn 65 vuoden ikddn, jolloin eldke muutetaan vanhuuseldk-
keeksi.

3.1.7 Perhe-e!flke

Perhe-eldkettd voidaan maksaa mies- ja naisleskelle, edunjdttdljiin lapselle
ja edunjdtttijiistd taloudellisesti riippuvaiselle vanhemmalle tai entiselle
puolisolle. Eldkkeensaajan muut kuin eldketulot vdhentdvdt eldkkeen m6i-
rdd, jos eldkkeensaaja on alle 70-vuotias. Muut tulot eivdt vaikuta eldk-
keen midrddn, jos eldkkeen myontdmiseen on vaikuttanut lesken ty6ky-
vytt6myys.

Oikeus elikkeeseen

Perheenjdsenilld ja entisellS puolisolla on oikeus perhe-eldkkeeseen, jos
edunjdttijd oli kuollessaan 'tdysin vakuutettu' (fully insured) eli hdnellii oli
vakuutusmaksuneljinneksid yhtd monta kuin on vuosia 21 ikdvuoden
tdyttdmistd seuraavasta vuodesta eldketapahtumaan. Edunjtittzijiin idstd
riippuen vakuutusmaksuneljdnneksid tulee olla vdhintddn kuusi ja enin-
tddn neljikymmentd. Jos edunsaajalla on huollettavia lapsia, riittdd, ettd
edunjdttdjdlld on vdhintddn kuusi vakuutusmaksuneljdnnestd kuolemaan-
sa edeltdneiden kolmen vuoden ajalta.

Leskeneldkettd maksetaan:

60 vuotta tAyttdneelle leskellea

a

a

50 vuotta tdyttdneelle ty6kyvytt6mdlle leskelle ja ty6kyvyttdmdlle enti-
selle puolisolle

lesken idstd riippumatta, jos hdnelld on huollettavanaan edunjiittdjdn
alle 1G-vuotias tai alle 22-vuotiaana vammautunut lapsi
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62 vuotta tdyttdneelle entiselle puolisolle, jonka kanssa edunjdttdjd oli
naimisissa vdhintidn 10 vuotta

edunjdttdjdistd taloudellisesti riippuvaiselle 62 vuotta tdyttdneelle van-
hemmalle.

Lapsen eldkettd maksetaan edunjittdjdn alle 18-vuotiaalle lapselle, alle
22-vuotiadle koulua kdyvdlle tai tdysipdivdisesti opiskelevalle lapselle ja
idstd riippumatta lapselle, joka on tullut tydkyvyttdmdksi alle 22-vuotiaana.

Jos edunsaajalla on oikeus omaan eldkkeeseen OASD|-jdrjestelmdstd,
edellytt#id perhe-eldkkeen maksaminen, ettd el6ke on pienempi kuin
edunjdttdjdn eldke.

Elikkeen mddrflytyminen

65 vuotta tdyttdneen lesken perhe-eldke on sen edunjaittdjdn vanhuus-
eldkkeen perusmddran (PlA) suuruinen, johon edunjdttiijtilld olisi kuolles-
saan ollut oikeus tai jota hdnelle maksettiin. 60 - 64-vuotiaalle leskelle
eldke my6nnetddn pysyvdsti vdhennettynd. Vdhennys on 0,475 % jokaista
kuukautta kohden, jolla eldke alkaa ennen kuin edunsaaja on ttiyttiinyt 65
vuotta. Alle 60-vuotiaalle ty6kyvyttdmdlle leskelle maksettavaa eldketti
vdhennetddn 60 vuoden idstd maksettavan eldkkeen tasoon. Lasta huol-
tavan alle 60 -vuotiaan lesken eldke on 75 % edunjiittiijrin elaikkeen perus-
mddrdstd.

Lapsen eldke on 75 % edunjdttdjin eldkkeen perusmddrdstd. Se voidaan
maksaa leskeneldkkeen lisdksi.

EdunjAttajan vanhemmalle maksettava eldke on tavallisesti 82,5 % edun-
jattajan eldkkeen perusmddrdsti tai molemmille vanhemmille yhteensd
150 o/o.

Yhden edunjdttdjdn jdlkeen maksettavat etuudet voivat yhteensd olla
enintddn saman suuruiset kuin vanhuuseldkkeen, puolisoeldkkeen ja lap-
sen eldkkeen yhteenlaskettu enimmdismddirdi (ks. 3.1.5). Kun etuuksien
yhteismddrdd lasketaan, ei eronneelle puolisolle maksettavaa leskeneld-
kettd oteta huomioon.

Jos edunsaalalla on oikeus omaan eldkkeeseen OASDI -jdrjestelmdstd,
maksetaan leskeneldkkeend (oman eldkkeen lisdksi) leskeneldkkeen ja
oman eldkkeen erotus.

547



2a Yhdysvallat

Muut kuin eldketulot vdhentivdt perhe-eldkkeen mddrdd samoin kuin ne
vdhentdvit vanhuuseldkettd (ks. 3.1.5). Muut tulot eivdt kuitenkaan vai-
kuta tydkyvyttdmdlle leskelle my6nnettdvddn eldkkeeseen eivdtkd 70
vuotta tdyttdneen eldkkeensaajan eldkkeeseen. Eldkkeen maksaminen
voidaan keskeyttdd niiden kuukausien ajaksi, joina muita tuloja on, ja jat-
kaa maksamista kun muut tulot lakkaavat.

Edunsaajan leskelle maksetaan kertakorvauksena 255 dollarin suuruinen
hautausavustus. Jos lesked ei ole, maksetaan avustus perhe-eldkkeeseen
oikeutetulle lapselle.

Elikkeen tarkistaminen

Maksussa olevia eldkkeitd tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
muutoksen tai keskipalkan muutoksen mukaan samoin kuin vanhuus- ja
tydkyvytt6myyseldkkeitd.

Eldkkeen maksaminen

Leskeneldke lakkaa, jos leski avioituu uudelleen ennen 60 vuoden ikdd.
50 vuotta tdyttdneen ty6kyvyttdmdn lesken eldkettd ei kuitenkaan lak-
kauteta uuden avioliiton solmimisen vuoksi. Elikkeen maksaminen voi-
daan my6s keskeyttdd tai lopettaa, jos eldkkeensaajan muut kuin eldke-
tulot ylittdvdt midrityn tulorajan siten kuin edelld kohdassa eldkkeen mdd-
rdytyminen on kerrottu.

Leskeneldke lakkaa, kun lesken oman vanhuuseldkkeen maksaminen
alkaa, jos leskeneldke on pienempi tai yhtii suuri kuin vanhuuseldke.

3.2 Mahdollisuus siirtya varhennetulle el5kkeelle

OASDI -jdrjestelmdn vanhuuseldke voidaan ottaa varhennettuna 62 vuo-
den idstd. Eldkkeen mddrdd vdhennetdin till6in kuitenkin pysyvdsti. My6s
eldkkeensaajan puolisolle maksetaan vihennettyd puolisoeldkettd, kun
hdn on ttiyttdnyt 62 vuotta tai tiiyttd puolisoeldkettd idsti riippumatta, jos
hdn hoitaa alle 16-vuotiasta tai vammaista lasta. Muita varhennusmahdol-
lisuuksia ei lakisddteisessd eldkejdrjestelmdssd ole. Ty6nantajakohtai-
sissa eldkejdrjestelmissd erilaiset varhennetut vanhuuselikkeet ovat sen
sijaan yleisid.
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3.3 Vapaaehtoinen vakuutus

Ne osavaltioiden, kuntien ja kirkkojen palveluksessa olevat ty6ntekijdt,
jotka eivdt kuulu OASD|-jiirjestelmddn pakollisesti ty6suhteensa perus-
teella, voivat liittyd siihen vapaaehtoisesti.

4 Lisdeldketurua

Yleistd

Tydnantajakohtaiset eldkejdrjestelyt ovat yleisid etenkin keskisuurilla ja
suurilla tydnantajilla. Pienty6nantajat jdrjestdvdit lisdeldketurvaa harvem-
min. Tdmd oli aikanaan yksi syy siihen, ettd ammattiliitot neuvottelivat yh-
dessd ty6nantajien kanssa lisdeldketurvan jirjestdmisestd ammattiliittoon
kuuluville ty6ntekijOille. Ensimmdiset tdllaiset ammattialakohtaiset, useam-
pia ty6nantajia kattavat jirjestelmdt perustettiin jo 1930- ja 4O-luvuilla.
Jdrjestelmien erilaisesta kattavuudesta johtuen on tavallista, ettd varsinkin
suurten ty6nantajien eri tydntekijaryhmait kuuluvat eri eldkejdrjestelmiin.

Ty6ministeridn syksylla 1995 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 78
% suurten ja keskisuurten yritysten kokopdivdty6ntekijdistd kuului tyon-
antajakohtaiseen eldkejdrjestelmiiiin vuonna 1993. Vuonna 1991 jdrjes-
telmien kattavuus oli yhtii suuri, mutta pidemmdlli aikavdlilld se ndyttdd
olevan laskusuunnassa. Vuonna 1989 jiirjestelmiin kuului 81 % kokopii-
viity6ntekijdistii ja vuonna 1985 kattavuus oli 91 olo.

Sekd etuusperusteiset ettd maksuperusteiset jdrjestelmtit ovat tavallisia.
Usein maksuperusteisella jdrjestelmdlld tdydennetddn etuusperusteisen
jdrjestelmin antamaa turvaa. Maksuperusteiset jdrjestelmdt ovat viime
vuosina yleistyneet etuusperusteisten jdrjestelmien kustannuksella.

Ty6nantajakohtaisten ja tydmarkkinasopimuksiin perustuvien lisieldkejdr-
jestelmien toiminta on hyvin valvottua ja sdddeltyd. Edullisen verokohtelun
saamiseksi niiden tulee tdyttdd verolainsddddnn6n mddrdykset. Lisdeld-
kejdrjestelmistd on sdddetty vuonna 1974 annetussa 'Employee Retire-
ment lncome Security Act' nimisessi laissa, josta kdytetddn lyhennetti
ERISA. Lainsddddnn6std vastaa veroviranomainen. LisdelSkejdrjestelmi-
en varojen kdyttdai koskevat mddrdykset kuuluvat ty6ministeridn hallin-
nonalaan.
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'Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC)' niminen vakuutuslaitos
huolehtii etuusperusteisista jdrjestelmistd karttuneiden ja maksussa olevi-
en eldkkeiden maksamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa ty6nantaja on
lakkauttanut jdrjestelmdn eikd siitd endd makseta eldkkeitd.

Tydnantajan jdrjestdmd lisdeldketurva on tavallisesti jtirjestetty vakuutus-
sopimuksin tai sditi6ssd (trust), jolloin sddtidn varojen hoito on tavallisesti
annettu vakuutusyhtiOlle, pankille tai sijoitusyhtiolle.

Etuudet

Eldke-etuuksina maksetaan vanhuuseldkkeitd ja leskeneldkkeitd. Erityiset
lapseneldkkeet ovat harvinaisia. Ty6kyvyttdmyyseldke on usein jdrjestetty
elikevakuutuksesta erillisend pitkdaikaisena ansionmenetyskorvauksena.

Sekd etuus- ettd maksuperusteisissa jdrjestelmissd voidaan edellyttdd
joko vuoden kestdnyttd tyosuhdetta tai 21 vuoden ikiiii jdrjestelmddn pdd-
semiseksi. Jos ty6ntekijalle syntyy vdlittomdsti oikeus koko karttuneeseen
eldkkeeseen, on mahdollista edellyttiiii kahden vuoden ty6suhdetta ennen
jdrjestelmddn pddsemistd.

Elikeikd on yleensd 65 vuotta. Erilaiset varhennetut eltikejiirjestelyt ovat
yleisi5. Varhennetulle eldkkeelle voi usein siirtyd 55 vuoden idstd 10
vuotta kestdneen tydsuhteen jdlkeen.

Etuusperusteisessa jdrjestelmdssd vanhuuseldke on usein 1,5 - 2,5 o/o lop-
pupalkasta kerrottuna vakuutusvuosien mddrdlld. Eldkkeen mddrdstd vd-
hennetddn tavallisesti lakisddteisestii eliikejdrjestelmdstd maksettava eld-
ke. Kokonaiseldkkeen tavoitetasoksi on usein asetettu 50 - 75 o/o eldk-
keelle jiiEimistd edeltdvistd keskiansioista 30:n tai 40:n palvelusvuodenjdl-
keen. Varhennetut eldkkeet maksetaan usein vakuutusmatemaattisesti
vdhennettyinii, mutta tavallista on my6s, ettd 62 vuoden idstd maksetaan
koko siihen mennessd karttunut vanhuuseldke ilman vdhennystd.

Leskeneldke on tavallisesti 50 o/o edunjdttdjiin eldkkeestd. Lapsen eldk-
keitd ei yleensd makseta.

Pitkdaikaisen tyokyvyttdmyyden perusteella maksettava korvaus on
yleensd 50 - 70 % palkasta yhdessd takisddteisen tydkyvyttOmyyseldk-
keen kanssa.

Maksuperusteisessa e16kevakuutuksessa vakuutusmaksut sijoitetaan ja
maksettava eldke mddriytyy vakuutusmaksuajan, maksujen suuruuden ja
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niille saadun tuoton perusteella. Eldkkeen suuruutta ei voida mddrittdd en-
nalta. Sekd ty6ntekijdt etti tydnantajat osallistuvat tavallisesti rahoituk-
seen. Tydntekijiilld on usein my6s mahdollisuus osallistua eldkemaksujen
sijoituskohteen valintaan.

Tyontekijtille syntyy oikeus karttuneeseen eldkkeeseen riippumatta ty6-
suhteen jatkumisesta joko siten, ettd viiden vuoden ty6suhteen perusteella
syntyy oikeus koko karttuneeseen eldkkeeseen, tai siten, ettd kolmen ty6-
vuoden jdlkeen on oikeus 20 prosenttiin karttuneesta elikkeestd ja pro-
senttiosuus kasvaa vuosittain kunnes se on 1OO % viimeistddn seitsemdn
ty6vuoden jdlkeen. Ty6ntekijeilld on kuitenkin aina vdlitdn oikeus omiin va-
kuutusmaksuihinsa perustuvaan eldkkeen osaan.

Maksussa olevan eldkkeen tarkistaminen perustuu ty6nantajan harkin-
taan, lakisddteistd velvoitetta siihen ei ole.

Vakuutusmaksut ja verotus

Etuusperusteiset lisdeldkejdrjestelyt kustantaa yleensd tydnantaja yksin.
Jos tydntekijafia peritddn maksu, se on tavallisesti enintddn 5 - 6 % ka-
tetusta palkasta. Maksuperusteisissa jdrjestelyissd tyonantajan vakuutus-
maksu on usein 10 % ansioista, ty6ntekijdn osuus enintddn 6 % palkasta.

Ty6nantajan lisdeldkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vdhennyskel-
poisia mdirdttyyn yldrajaan asti, jos eldkejdrjestely on veroviranomaisen
hyvdksym d. Ty6ntekijiin pakoll iset vakuutusmaksut eivdt ole vdhennyskel-
poisia. N iin sanotussa 40 1 (k)-sii?ist6eldkevakuutuksessa vakuutusmaksut
vdhennetddn kuitenkin tuloista ennen verotusta, joten ne ovat verovapaata
tuloa. Niistdkin peritddn kuitenkin sosiaaliturvamaksu. 401 (k)-vakuutukset
ovat saaneet nimensd siitd, ettd ne tdyttdvdt lisdeldkkeitd koskevan vero-
lain kohdan 401 (k) mddrdykset, jotka asettavat ndille maksuperusteisille
jdrjestelmille tiukemmat kriteerit kuin muille lisiieldkejairjestelmille, mm.
vakuutusmaksuille on sdddetty matalampi enimmdismddrd.

Vapaaehtoisia vakuutusmaksuja tyOntekijii voi vdhentdd verotuksessa
mddrdttyyn yldrajaan asti.

Maksettavat lisdeldkkeet ovat tavallisesti kokonaan verotettavaa tuloa.
Pakollisiin ty6ntekijdmaksuihin perustuviin eldkkeisiin sovelletaan kuiten-
kin verotusta koskevia erityismidrdyksid, joilla estetdin vakuutusmaksu-
jen kaksinkertainen verottaminen.
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5 Tyossd tai eldkkeelld toisessa maassa

Suomen ja Yhdysvaltojen vdlilld on sosiaaliturvasopimus, joka tuli voi-
maan 1.11.1992. Jo sitd ennen on maittemme vdlilld ollut noottien vaih-
toon perustuva eldkkeiden maksusopimus. Sosiaaliturvasopimus tdyden-
tae tata sopimusta. Sopimukset koskevat lakisddteistd eldketurvaa, mutta
eivdt tydnantajakohtaisia eldkkeital. Niissd on mddrdyksid vakuutusmak-
sujen maksamisesta, vakuutukseen kuulumisesta, toisen sopimusmaan
vakuutusaikojen hyvdksilukemisesta, elikkeiden mddrdytymisestii ja nii-
den maksamisesta toiseen sopimusmaahan.

Kansallisen lainsidddnndn mukaan OASDI -jdrjestelmddn kuuluvat myds
ulkomailla yhdysvaltalaisen ty6nantajan palveluksessa tyoskentelevdt Yh-
dysvaltain kansalaiset ja ne ulkomaalaiset, joilla on Yhdysvalloissa koti-
paikka, samoin ulkomailla ty6skentelevdit yrittdjdt, joilla on kotipaikka Yh-
dysvalloissa. Yhdysvaltalaisen yrityksen ulkomaisen tytdryhtidn tydntekijdt,
jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisia tai joilla on kotipaikka Yhdysvalloissa,
voidaan pitad OASDI -jdrjestelmiissi, jos ty6nantaja on tehnyt tdtd koske-
van sopimuksen veroviranomaisen kanssa.

OASDI -eldkkeet mydnnetidn ja maksetaan ulkomaille Yhdysvaltain kan-
salaiselle ilman rajoituksia. Ulkomaan kansalaisille eldkkeiti ei kansallisen
lainsddddnnOn mukaan pddsddntdisesti makseta ulkomaille. Lainsddddn-
n6ssd on kuitenkin runsaasti poikkeuksia tdstd. Eldkkeet voidaankin
useimmiten maksaa sellaisiin maihin, jotka vastavuoroisesti maksavat
eldkkeet Yhdysvaltain kansalaiselle, joka on muuttanut kyseisestd maasta.
Eldke voidaan maksaa my6s ulkomaan kansalaiselle, joka on asunut tai
tyoskennellyt Yhdysvalloissa vdhintddn 10 vuotta ja on sellaisen maan
kansalainen, jossa ei ole vastaavan tasoista sosiaaliturvajdrjestelmdd.
Ty6ntekijdn vakuutuksen perusteella omaisille my6nnettdvien etuuksien
maksamisen ulkomaille edellyttdd lisdksi, ettd omainen on asunut Yhdys-
valloissa vihintddn viisi vuotta, ja ettd hdnelli on koko tdmin ajan ollut
etuuden myontdmisperusteena oleva sukulaisuussuhde ty6ntekijaitin.
Asumisaikaa ei kuitenkaan edellytetd, mikeili etuus on myOnnetty ennen
1 .1 .1 98s.

SSI -jairjestelmdstd maksettavia lakisddteisii vdhimmiisetuuksia ei mak-
seta ulkomaille.
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6 Vireilld olevia uudistuksia

Viime vuosien merkittivdt sosiaaliturvan uudistushankkeet ovat koskeneet
sairausvakuutusta ja vdhimmdistoimeentuloturvaa. Erityisesti sairausva-
kuutusjdrjestelmdn (Medicare) tulevaisuuteen on aivan viime aikoina kiin-
nitetty runsaasti huomiota vdestdn ikddntymisen ja elinidn kasvun my6td.
Jdrjestelmdn rahasto Medicare Trust Fund on rahoitusvaikeuksissa 1a ra-
hastosta on laskettu varojen loppuvan jo 2000-luvun alkupuolella. Vdestdn
vanhenemisen lisdksi eldkkeelle siirtymisen varhentuminen ja terveyden-
h uoltokustann usten nousu ovat syynd jdrjestelmdn rahoitusvaikeu ksi i n.

"National Center for Policy ,Analysis"-tutkimuslaitoksen tekemdn tutkimuk-
sen mukaan sairausvakuutusjdrjestelmddn kohdistuvat kustannuspaineet
ovat tulevaisuudessa suuremmat kuin lakisddteisen eldkejdrjestelmdn
kustannuspaineet. Sairausvakuutusjdrjestelmdn turvaamiseksi tulevaisuu-
dessa onkin asetettu komitea (Medicare Reform Commission), jonka teh-
tdvdnd on maaliskuuhun 1999 mennessii selvittdd, miten jdrjestelmdn
kustannuksia pystyttdisiin leikkaamaan jdrjestelmdn kattavuudesta tinki-
mittd.

MyOs OASDI- jtirjestelmdn kykyi selvitd pitktin aikavdlin kustannuspai-
neista on selvitetty. OASDI-jdrjestelmdn vanhuus- ja perhe-eldkerahaston
tila ndyttdd vakaalta aina vuoteen 2015 asti, jolloin sen vakuutusmak-
sutulojen ylijaidmd alkaa huveta. Vuoteen 2030 mennessd rahaston varo-
jen on laskettu olevan loppu. Tydkyvyttdmyysrahaston taloudellinen tilan-
ne sen sijaan on jo nyt huono. Tydkyvytt6myyseldkkeiden mddrd on kas-
vanut viimeisten 15 vuoden aikana huomattavasti. Pieneni konkreettisena
toimenpiteend tydkyvytt6myyseldkemenojen vdhentdmiseksi on eldkkei-
den myontdmiskriteereitd tiukennettu tapauksissa, joissa ty6kyvytt6myys
aiheutuu alkoholin ja muiden pdihteiden vddrinkdytdstd. El6ke mydnne-
tddn tdllaisessa tapauksessa vain mddrdaikaisesti enintddn kolmeksi vuo-
deksi, ja sen maksaminen edellyttdd kuntoutukseen osallistumista.

Lakisddteisen eldketurvan uudistamiseksi on esitetty useita eri vaihtoeh-
toja ja keskustelu eldkejdrjestelmdn tulevaisuudesta kdy vilkkaana. Odo-
tettavissa olevien rahoitusvaikeuksien takia jdrjestelmdd on pakko uudis-
taa ja keskustelua kiydddnkin ldhinnd eri ideologioiden vdlilld: tullaanko
yksildn vastuuta omasta el5keturvastaan painottamaan entisestddn vai
pyritddnko lakisddteisen jdrjestelmdn sdilyttdmiseen tekemdlld siihen
muutoksia. Tammikuussa 1997 sosiaaliturvan taloudellista tilannetta sel-
vittimddn asetettu komitea teki kolme ehdotusta, joista kahdessa ehdo-
tetaan yksi16llisid, rahastoivia eliiketilejii lakisddteisen eldketurvan sijaan
tai sen rinnalle. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa ehdotetaan rahaston
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varojen sijoittamista osakkeisiin nykyisten valtion obligaatiosijoitusten si-
jaan.

Toukokuussa 1 998 kansallinen eldkekomissio julkaisi niinikddn raporttinsa
sosiaaliturvajdrjestelmdn uudistamisesta" Komissio ehdottaa my6s yksi16l-
listen eldketilien perustamista. Sen ehdotuksen mukaisesti tyontekijin
sosiaaliturvamaksusta 2 % sijoitettaisiin valtion rahastoon, jossa varat
karttuisivat 3-5 vuoden ajan kunnes jdrjestelmd tulisi tdysin voimaan. Kun
jdrjestelmd kdynnistyisi, perustettaisiin tydntekijOille yksil6lliset eldketilit.
Komissio ehdottaa lisdksi, ettd sosiaaliturvaetuuksia ei mydnnettdisi alle
70-vuotiaille.

Presidentti Clinton on sisdllyttdnyt vuoden 1999 budjettiin toimenpiteitd,
joilla on tarkoitus lisdtd ty6nantajakohtaisten lisdeldkejdrjestelmien katta-
vuutta ja mahdollisuuksia siirtdd eldkeoikeuksia jdrjestelmistd toiseen.
Ehdotus on suunnattu erityisesti pienten yritysten (alle 100 ty6ntekijeiii)
ty6ntekijdille, joista tutkimusten mukaan ainoastaan 20 prosenttia kuuluu
johonkin lisaelakejerjestelmddn.

Osoitteita
Sosiaaliturvan keskushallinto, kansainvdliset asiat:
Social Security Administration, Otfice of lnternational Policy, P.O.Box
17741, Baltimore, Maryland 21235, USA" Faksi.+ 1 410 966 97 97. Puhe-
lin: +1 410 965 73 83.
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Tietoja vuodelta 1997

Asukasluku
1000 henkil6ii

Tydvoima
1000 henkil6d

. Liite 1

BKT/asukas

(PPP1, FtM 1997)

Alankomaat
Australia
Belgia
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
Italia
Itdvalta
Japani
Kanada
Kreikka
Luxemburg
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tanska
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat

15 649
18 438
10 165
39 107

3 606
269

58 820
56 830
I 132

1 25 688
30 337
10 616

420
4 399
I 931

58 609
I 865

82 071
7 240
5 305
3 587

267 900

6721
I 248
4 264

16 125
1 528

135
28 897
22 897

3 653
67 849
15 346
4 374

178
2293
4 609

25 696
4 255

38 387
3 990
2 878
1820

1 36 349

113400
112 400
119 000
81 900

1 05 700
127 200
1 04 900
1 08 900
118 200
1 25 800
121 700
71 200

169 600
137 100
74 600

1 09 000
104 700
112900
132 600
1 30 600
91 400

1 50 200

Suomi 5 137 2 528 104 900

Lihde: OECD Economic Outlook, No.63, May 1998; OECD NationalAc-
counts, Main Aggregates, Volume 1, February 1999; U.S. Census Bureau,
I nternational Database.

' pPP = OECD:n ostovoimapariteetti, joka valuuttakurssien lisdksi ottaa huomioon
tulojen ostovoiman kussakin maassa.
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